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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 14 DE JULHO DE 2006

RESOLUÇÕES
RESOLUÇÃO N 2 5.286, DE 13 DE JULHO DE 2006

Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa
ADM do Brasil Ltda.

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
aprovou e eu promulgo a seguinte resolução:

Art. 1 ° - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de
Tributação n°24/2005 à empresa ADM do Brasil Ltda., nos termos do
art. 7 0 da Lei n°15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 13 de julho de

2006; 2189 da Inconfidência Mineira e 1859 da Independência do
Brasil.

Deputado Rêmolo Aloise - Presidente em exercício
Deputado Antônio Andrade - 1v-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 2-Secretário

RESOLUÇÃO N g 5.287, DE 13 DE JULHO DE 2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa

Hipercarnes Indústria e Comércio Ltda.
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

aprovou e eu promulgo a seguinte resolução:
Art. 1 ° - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n° 37/2006 à empresa Hipercarnes Indústria e Comércio
Ltda., nos termos do art. 7 0 da Lei n°15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2 0 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 13 de julho de

2006; 2118Q da Inconfidência Mineira e 1852 da Independência do
Brasil.

Deputado Rêmolo Aloise - Presidente em exercício
Deputado Antônio Andrade - 1 a-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 29-Secretário

RESOLUÇAO N 9 5.288, DE 13 DE JULHO DE 2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa

Frigorífico Torino Comércio de Carnes Ltda.
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Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
aprovou e eu promulgo a seguinte resolução:

Art. 1 ° - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de
Tributação n° 3812006 à empresa Frigorífico Torino Comércio de
Carnes Ltda., nos termos do art. 7 0 da Lei n° 15.292, de 5 de agosto
de 2004.

Art. 2°- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 13 de julho de

2006; 2189 da Inconfidência Mineira e 1859 da Independência do
Brasil.

Deputado Rêmolo Aloise - Presidente em exercício
Deputado Antônio Andrade - 1 o-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 2-Secretário

RESOLUÇAO N 2 5.289, DE 13 DE JULHO DE 2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa

Fridel - Frigorífico Industrial Dei Rey Ltda.
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

aprovou e eu promulgo a seguinte resolução:
Art. 1 ° - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n°39/2006 à empresa Fridel - Frigorífico Industrial Dei Rey
Ltda., nos termos do art. 7 0 da Lei n°15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2 0 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 13 de julho de

2006; 218 da Inconfidência Mineira e 185 da Independência do
Brasil.

Deputado Rêmolo Aloise - Presidente em exercício
Deputado Antônio Andrade - 1 -Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 22-Secretário

RESOLUÇAO N°5.290, DE 13 DE JULHO DE 2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa

Fricon - Frigorífico Industrial de Contagem S.A.
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

aprovou e eu promulgo a seguinte resolução:
Art. 1 ° - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n° 40/2006 à empresa Fricon - Frigorífico Industrial de
Contagem S.A., nos termos do art. 7° da Lei n o 15.292, de 5 de agosto
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de 2004.
Art. 2°- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 13 de julho de

2006; 218 da Inconfidência Mineira e 18S da Independência do
Brasil.

Deputado Rêmolo Aloise - Presidente em exercício
Deputado Antônio Andrade - 1 2-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 2-Secretário

RESOLUÇÃO N°5.291, DE 13 DE JULHO DE 2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa

Indústria e Comércio de Carnes Henriques e Costa Ltda.
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

aprovou e eu promulgo a seguinte resolução:
AI. 1 ° - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n° 41/2006 à empresa Indústria e Comércio de Carnes
Henriques e Costa Ltda., nos termos do art. 7 0 da Lei n°15.292, de 5
de agosto de 2004.

AI. 2°- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 13 de julho de

2006; 2189 da Inconfidência Mineira e 185Q da Independência do
Brasil.

Deputado Rêmolo Aloise - Presidente em exercício
Deputado Antônio Andrade - 12-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 2-Secretário

ATAS
ATA DA 54a REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4 9 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 ê LEGISLATURA, EM 12/7/2006
Presidência dos Deputados Rêmolo Aloise e João Leite

Sumário: Comparecimento - Abertura - Questão de ordem - 1 4 Parte:
1 2 Fase (Expediente): Ata; discursos dos Deputados Weliton Prado,
Padre João e Zé Maia; aprovação; questão de ordem; chamada para
recomposição do número regimental; existência de quórum para a
continuação dos trabalhos - 2 Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n 2s 3.495 a
3.500/2006 - Requerimentos ns 6.761 a 6.766/2006 - Requerimentos
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dos Deputados Miguel Martini e João Leite, e Padre João -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Cultura, de Defesa
do Consumidor, de Educação, de Política Agropecuária, de Saúde (2),
de Segurança Pública (2), do Trabalho (2) e de Transporte - Oradores
Inscritos: Discurso do Deputado Doutor Ronaldo - Questões de ordem;
chamada para recomposição do número regimental; inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos; questões de ordem -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Rêmolo Aloise - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Elmiro

Nascimento - Adaiciever Lopes - Adeimo Carneiro Leão - Agostinho
Patrús - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão -
Antônio Genaro - Arlen Santiago - Biel Rocha - Carlos Pimenta -
Cecília Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Domingos
Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Edson Rezende - Elisa
Costa - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gustavo Corrêa - ivair Nogueira -
Jésus Lima - Jô Moraes - João Leite - José Henrique - Laudelino
Augusto - Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto
Carneiro - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Manos Fernandes -
Miguel Martini - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Ricardo
Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanessa Lucas - Wetiton
Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - As 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. 2-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Questão de Ordem
O Deputado Adalciever Lopes - Pela ordem, Sr. Presidente. Solicito

o encerramento, de plano, da reunião, haja vista a inexistência de
quórum para a abertura da reunião. A reunião só pode ser aberta se
houver quórum. Sr. Presidente, não há quórum.

O Sr. Presidente - Informo ao Deputado Adaiclever Lopes que 27

L4
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Deputados registraram sua presença. Portanto, havia quórum para a
abertura da reunião.

1 Parte
1 2 Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Jésus Lima, 22-Secretário "ad hoc", procede à leitura

da ata da reunião anterior.
O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir,

o Deputado Weliton Prado.
O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, gostaria que ficassem

explícitos e claros na ata os acontecimentos da reunião extraordinária
do período da manhã, durante a discussão do Projeto de Lei n2
42/2003. Houve um fato gravíssimo, que abre um precedente que não
podemos admitir em hipótese alguma, pois fere frontalmente o art.
265, que é bem claro.

O Deputado Padre João solicitou a verificação de votação. E
regimental e é um direito de todos os Deputados desta Casa,
independentemente do partido político, se o Deputado é do PSDB, do
PFL, do PT, do PCdoB ou se faz parte ou não da base do governo.
Esses são os procedimentos, e o Regimento Interno desta Casa tem
de ser respeitado.

Foi solicitada também uma recomposição de quórum. Nessa
recomposição, o Presidente conferiu, pela listagem de Deputados
presentes, que havia 40 Deputados, e considerou que esses 40
Deputados já estavam aprovando, em sua totalidade, o Projeto de Lei
n 2 42, não acatando a questão de ordem suscitada pelo Deputado
Padre João, de verificação. Poderia até haver 40 Deputados, mas a
votação teria de ser feita nominalmente, pelo painel eletrônico, para
conferirmos se havia os 40 votos. Naquele momento, 40 Deputados
poderiam ter respondido à presença, mas algum desses Deputados
poderia ter-se ausentado da votação. Esse é um direito de cada
parlamentar desta Casa. Eu poderia abster-me da votação e outro
Deputado também; então, já não haveria número suficiente para a
aprovação do projeto. Essa é uma questão muito séria.

Não podemos agir de forma a atender os interesses em
determinados momentos; não sabemos o que e a quem. O Regimento

rs-4
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Interno tem de ser cumprido. Gostaria que ficassem bem explícitos na
ata os fatos ocorridos durante o período da manhã, que afrontaram,
parece-me, o art. 265 do Regimento Interno desta Casa. De plano, o
Presidente concluiu que havia 40 Deputados no Plenário e julgou que
estivessem votando favoravelmente ao projeto, sem acatar a questão
de ordem levantada pelo Deputado Padre João, que solicitou
requerimento de verificação de votação.

Da mesma forma, pedi a palavra, apresentei requerimento, o que
não consta da ata, solicitando que fosse respeitado o direito do
Deputado, independentemente de ser o Deputado Padre João.
Reiterei o pedido de que o Presidente cumprisse o art. 265. Solicito
que, na ata, isso fique expresso, porque não podemos admitir, na
história desta Casa, que fatos como esse continuem a acontecer.

O Sr. Presidente - Concederei a palavra ao Deputado Padre João,
mas apenas para responder à questão, o Deputado Weliton Prado
sabe que essa ata é sucinta e que, na publicação, haverá mais
detalhes. Acompanhei a reunião pela manhã, e o Presidente,
Deputado Rêmolo Aloise, ficou de dar uma resposta por escrito ao
Deputado Padre João. Com a palavra, para discutir a ata, o Deputado
Padre João.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, quero simplesmente
reiterar as palavras do Deputado Weliton Prado. No meu
entendimento, quando pedi verificação, solicitei verificação da
votação. Mesmo que houvesse 60 Deputados aqui, o Presidente não
poderia entender que o Projeto de Lei n 2 42 estava aprovado,
ignorando o meu pedido. Gostaria que constasse na ata, com clareza,
que o Presidente não acatou o meu pedido de verificação de votação.
Obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência responde também ao Deputado
Padre João que o Presidente Rêmolo Aloise ficou de dar-lhe uma
resposta por escrito. Com a palavra, para discutir, o Deputado Zé
Mala.

O Deputado Zé Maia - Sr. Presidente, Deputadas, Deputados, ficou
muito claro, na manhã de hoje, que o Presidente Rêmolo Aloise
colocou em votação essa matéria. O segundo requisito para que fosse
aprovada era a presença de, pelo menos, 39 Deputados em Plenário.

- -
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Então, a matéria foi aprovada pela manifestação dos Deputados, que
permaneceram da forma como estavam, quando o Presidente a
colocou em votação. O segundo requisito também foi cumprido,
porque havia 40 Deputados. Portanto os dois requisitos para a
votação da matéria foram cumpridos.

Mas é importante dizer que o Deputado Padre João manifestou voto
favorável à matéria. Em que pese o enorme respeito que esta Casa
tem ao Deputado Padre João, que faz um belo trabalho e é uma figura
humana respeitabilíssima, não se justifica essa batalha que ele trava
para uma verificação de votação, já que foi favorável à aprovação do
projeto. Isso é, no mínimo, incoerente. Se eu for a favor de uma
matéria e ela for aprovada, porque criar essa enorme dificuldade?

Digo isso, Sr. Presidente, porque quero fazer uma convocação a
todos os parlamentares desta Casa, de todos os partidos, da
Oposição e da base do governo, pois há matérias de extrema
importância a serem apreciadas neste Plenário. Citarei apenas um
exemplo: pretende-se levar telefonia celular a todos os Municípios
mineiros. Nós, do interior, sabemos da dificuldade de um Município
que não possui acesso a celular.

Temos 400 Municípios, quase 50°J, esperando que esta Casa, os
Deputados que representam o povo de Minas Gerais, aprove matérias
que melhorarão suas vidas, para que tenham maior acesso à
comunicação, à saúde, à educação, pois evidentemente esse é um
papel que temos de cumprir.

Espero que tenhamos, todos, juízo, maturidade para desobstruir os
trabalhos, deixar de tergiversar, de falar uma coisa e fazer outra, e
votar a favor do povo de Minas Gerais, a favor dos Municípios de
Minas Gerais, sobretudo os pequenos, que não possuem sequer uma
telefonia celular.

Gostaria de convocar todos os parlamentares para isso. Sabemos
que esta Casa tem dado grandes contribuições ao povo de Minas
Gerais e que não faltará neste momento importante em que
encerramos nossos trabalhos.

O Sr. Presidente - Esgotada a hora para discussão da ata e não
havendo retificação a ser feita, dou-a por aprovada.

Questão de Ordem
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O Deputado Adaiclever Lopes - Presidente João Leite, em nome do
PMDB, quero pedir a verificação.

O Sr. Presidente - E regimental. Essa Presidência solicita ao
Deputado Weliton Prado que faça a chamada dos Srs. Deputados
para a verificação do quórum.

• Sr. Secretário (Deputado Weliton Prado) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Responderam à

chamada 31 Deputados. Portanto, há quórum para a continuação dos
trabalhos.

2 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 N Q 3.495/2006
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

Espírito Santo - Ambes -, com sede no Município de Nanuque.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarado de utilidade pública a Associação dos

Moradores do Bairro Espírito Santo - Ambes -, com sede no Município
de Nanuque.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de julho de 2006.
Antônio Júlio
Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro Espírito Santo -

Ambes -, com sede no Município de Nanuque, encontra-se em pleno e
regular funcionamento há mais de cinco anos, cumprindo suas
finalidades estatutárias e sociais no que concerne às atividades
assistenciais, beneficentes e filantrópicas. E uma sociedade de direito
privado, de natureza associativa, sem fins lucrativos, com atuação em
todo o Estado. A sua diretoria é constituída por pessoas de
reconhecida idoneidade.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à
aprovação deste projeto.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N 2 3.496/2006
Acrescenta o art. 21A à Lei n 2 15.424, de 2004, que dispõe sobre a

fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos
relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro, o
recolhimento da Taxa de Fiscalização Judiciária e a compensação dos
atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei federal e dá outras
providências, no Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 2 - Fica acrescido o art. 21A na Lei n9 15.424, de 30 de

dezembro de 2004, com a seguinte redação:
"Art. 21A - As associações sem fins lucrativos ficam isentas do

pagamento de emolumentos e da Taxa de Fiscalização Judiciária pela
prática de atos notariais e de registro de seu interesse.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de julho de 2006.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Associação sem fins lucrativos é uma entidade de

direito privado dotada de personalidade jurídica e se caracteriza pelo
agrupamento de pessoas para a realização e a consecução de
objetivos e ideais comuns, sem finalidade lucrativa.

São públicas e notórias as dificuldades dessas entidades para
angariarem recursos para o desenvolvimento de suas atividades, pois
a grande maioria delas sobrevivem por meio de doações. Em vista
disso, as associações, ao contrário das sociedades mercantis, não
têm condições para arcar com o elevado preço das taxas e dos
emolumentos cobrados pelos serviços notariais e de registros;
portanto, é de extrema importância a aprovação desse projeto, para
que possamos viabilizar a criação de mais associações em nosso
Estado, uma vez que realizam um trabalho complementar ao poder
público nos diversos setores da sociedade.

Desta forma, conto com o apoio de meus pares à aprovação deste
projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
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Governador do Estado. Anexe-se ao Projeto de Lei n2 2.68512006 nos
termos do § 22 do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N 9 3.497/2006
Declara de utilidade pública a Sociedade Inteligência e Coração,

com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 2 - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Inteligência

e Coração, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor a partir de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de julho de 2006.
Durval Angelo
Justificação: Tendo em vista os relevantes serviços prestados pela

Sociedade Inteligência e Coração e o cumprimento fiel de suas
finalidades estatutárias, buscamos declarar a entidade como de
utilidade pública. Essa declaração permitirá que se torne apta a
realizar projetos maiores no desenvolvimento de suas atividades.

Em face do importante trabalho que realiza, a instituição por certo
terá reconhecimento dos nobres colegas, que se empenharão na
aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N 2 3.498/2006
Dispõe sobre a correção de parcelas remuneratórias devidas aos

servidores públicos do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Os créditos devidos aos servidores e pensionistas, oriundos

de parcela remuneratória não paga, com atraso superior a um mês,
devido a atraso processual de responsabilidade do Estado, serão
corrigidos na data do pagamento, pelo índice de Preços ao
Consumidor Amplo - IPCA -, do IBGE, ou por índice que venha a
sucedê-lo, a partir da data de sua aquisição ou de sua requisição,
conforme o caso.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de julho de 2006.
Elisa Costa
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Justificação: São amplamente conhecidos os problemas enfrentados
pelos servidores públicos estaduais decorrentes do sistemático atraso
no processamento dos direitos trabalhistas adquiridos, o qual, em
muitos casos, chega a anos.

Essa deficiência no funcionamento da máquina pública não pode
recair nas costas do servidor, que, além da perda ocasionada pela
espera, ainda vê o seu direito reduzido pela desvalorização da moeda
no período. Se há perdas para o servidor, há ganhos para o Estado, o
que, no mínimo, pode significar incentivo à manutenção dessa
deficiência, e não à sua superação.

Para sanar o que consideramos um prêmio à morosidade da
máquina administrativa, com prejuízo para o servidor, propomos este
projeto de lei, que visa compensar, ao menos minimamente, as perdas
ocasionadas pela demora no pagamento.

Não há óbices constitucionais, pois nossa proposta não versa sobre
ampliação de direito já existente ou sobre a criação de direito para o
servidor, mas tão somente institui uma dinâmica meramente
processual, para preservar a integridade, ou seja, o valor real de um
direito já constituído.

Nem sequer haveria que se falar em aumento de despesa, pois, se
por um lado a correção significa acréscimo no valor que terá de ser
despendido pelo Estado no momento do pagamento, por outro há que
se convir que o não-pagamento de determinada parcela
remunerátória, ao longo de meses a fio, gera um excedente financeiro,
pois é lógico que o poder público mantém seus recursos aplicados no
mercado financeiro, com taxas bem superiores àquelas oferecidas
para a população e ao ídice de correção proposto no projeto de lei que
apresentamos.

Contamos, portanto, com o apoio dos Deputados à nossa proposta,
que minimiza a situação de penúria em que se encontram os
servidores estaduais, sobretudo do Poder Executivo.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.499/2006
Denomina nascente situada no Parque Ecológico Doutor Cezar
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Rodrigues Campos, no Bairro Conjunto Confisco, no Município de
Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1g - Fica denominada Nascente do Confisco - Nascente da Paz

a nascente situada no Parque Ecológico Doutor Cezar Rodrigues
Campos, no Bairro Conjunto Confisco, no Município de Belo
Horizonte.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de julho de 2006.
Rogério Correia
Justificação: A Constituição Estadual, em seu art. 12, incisos 1 e III,

dispõe sobre o domínio do Estado sobre as águas superficiais,
subterrâneas, fluentes e emergentes e os rios com nascente no
território, sendo portanto, competência desta Casa legislar sobre a
matéria de que trata este projeto.

A denominação proposta atende a reivindicação de moradores das
imediações e alunos das Escolas Municipais Anne Frank e Sônia
Braga, da Escola Maria Alice Nacif e do Curumim Salesiano, que
realizaram, durante o ano de 2004, uma campanha para preservação
e recuperação da nascente localizada no Parque Ecológico Doutor
Cezar Rodrigues Campos, no Bairro Confisco, no Município de Belo
Horizonte.

A proposição conta com o apoio da Secretaria Regional da
Pampulha, da Prefeitura de Belo Horizonte, que a elaborou junto com
as escolas municipais da região.

Sendo assim, conto com o apoio de meus pares para a aprovação
deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Meio Ambiente, para deliberação, nos termos do art.
188, c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N g 3.500/2006
Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança

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

de Segurança Pública - Consep -, com sede no Município de

'-A
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Contagem.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de julho de 2006.
Vanessa Lucas
Justificação: O Conselho Comunitário de Segurança Pública tem por

finalidade promover a defesa de bens e direitos sociais.
Para melhor desempenho de seus objetivos, estimula o crescimento

profissional e a elevação da auto-estima dos policiais. Por meio de
parcerias com estabelecimentos de ensino, oferece cursos gratuitos
visando ao desenvolvimento, ao aperfeiçoamento e à capacitação
desses profissionais, em prol da segurança pública.

Por esse trabalho de significativa importância empreendido pela
referida instituição, esperamos a anuência dos nobres colegas ao
título declaratório cuja concessão é pretendida por intermédio do
projeto ora apresentado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Segurança Pública, para deliberação, nos termos do
art. 188, c/co art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N 2 6.761/2006, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja

formulado apelo ao Presidente do Contran com vistas à
regulamentação da Lei Complementar Federal n 9 121, de 2002.

N 2 6.762/2006, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
formulado apelo à Presidente do Servas e ao Chefe da Polícia Civil
com vistas a que seja estabelecido convênio com as empresas de
ônibus municipais e intermunicipais para divulgação dos cartazes da
campanha 'Volta".

N 2 6.763/2006, da Comissão de Educação, solicitando seja
formulado apelo à Secretária de Educação com vistas à criação de
cargo ou função de Coordenador de Curso Normal na rede estadual
de ensino.

N Q 6.764/2006, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente do Conselho Gestor da APA-Sul com
vistas à realização de audiência pública pelo Copam para tratar de
interesses relativos ao Condomínio Vila Castela II.

N 2 6.765/2006, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado

a
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apelo ao Ministro da Saúde com vistas à inclusão das vacinas que
menciona no calendário básico de vacinação da rede pública de
saúde.

N 2 6.766/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado, ao Secretário de Governo
e à Presidente do Servas com vistas a que seja concedida ajuda aos
familiares de Luiz Carlos de Sousa, que faleceu em 29/5/2006.

REQUERIMENTOS
Dos Deputados Miguel Martini e João Leite, em que solicitam seja

instalada nesta Assembléia a Frente Parlamentar em Defesa da
Família e da Vida. (- A Mesa da Assembléia.)

Do Deputado Padre João, solicitando seja o Projeto de Lei n
2.953/2006 distribuído à Comissão de Política Agropecuária.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Cultura, de Defesa do Consumidor, de Educação, de Política
Agropecuária, de Saúde (2), de Segurança Pública (2), do Trabalho
(2) e de Transporte, que foram publicadas na edição anterior.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Ronaldo.
O Deputado Doutor Ronaldo - Gostaria de iniciar dizendo que na

Casa não é apenas o Plenário que funciona, porque também temos as
Comissões. Hoje, pela manhã, pude participar de três Comissões,
quando tratamos de assuntos cada um mais excitante e
impressionante que o outro. Ao que tudo indica, foi dito aqui, pela
manhã, que este espaço ficaria vago pela ausência dos Deputados da
base. Sou Deputado da base, mas não perco o meu tempo. Procuro
cumprir aquilo a que o povo me destinou, que é representar a minha
cidade na Casa.

Tratarei de um assunto que vem incomodando minha cidade. A
imprensa vem noticiando uma série de arrombamentos em escolas da
rede estadual.

A situação é grave, exige providências urgentes e vem causando
sérios danos ao patrimônio público.

Em Sete Lagoas, a Escola Estadual Antônio Francisco de Oliveira foi
arrombada seis vezes neste ano. Tenho em mão pelo menos três
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boletins de ocorrência que registram tais fatos. Em 15 de maio, os
ladrões pularam o muro, destruíram várias fechaduras e furtaram
alimentos destinados à merenda escolar, além de uma balança.
Tentaram abrir a porta da secretaria e de outra sala, mas não
conseguiram; então, abriram a biblioteca e tentaram entrar numa sala
que funciona como depósito da biblioteca. Supõe-se que estivessem à
procura dos computadores destinados à escola, mas, felizmente, eles
não estavam lá.

No dia 16 de junho, um mês depois, eles voltaram a agir. De
madrugada, escalaram o muro, destruíram os cadeados da despensa
e levaram 18kg de carne e 5kg de salsicha.

Três dias depois, em 19 de junho, após escalarem o muro, os
ladrões arrombaram os cadeados e a porta da cantina e levaram
praticamente toda a merenda escolar. Foram 25kg de açúcar e 10kg
de feijão. Não pouparam nem sequer o vasilhame.

Em todos os episódios, restou um triste cenário de destruição e a
sensação de impotência da comunidade educativa diante do abuso,
da ousadia e do vandalismo. A maneira de agir foi semelhante em
todas as ocasiões, e restou provado que não são suficientes as
medidas de proteção que a escola pode adotar. Não há muro,
cadeado ou fechadura que contenham a ambição desses criminosos,
que impeçam a dilapidação constante e repetida do patrimônio
público.

A direção, os professores, alunos e funcionários da Escola Antônio
Francisco de Oliveira estão perplexos diante de um problema cuja
solução não está ao seu alcance. Os computadores destinados à
escola não poderão ser instalados tão cedo. Por precaução da
Diretora, eles estão guardados noutro lugar e, assim, preservados até
agora. Mas para que servem esses computadores se os alunos não
podem utilizá-los?

Sei de escolas em Belo Horizonte que tiveram os computadores
furtados e, para que os alunos não ficassem prejudicados, fizeram
campanhas e eventos para conseguir comprar novos equipamentos.
Logo em seguida, esses também foram levados pelos ladrões. Até
quando será possível conviver com essa situação? Os sistemas de
alarme vêm-se mostrando ineficazes na prevenção desses crimes,
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seja pela possibilidade de serem desativados pelos próprios ladrões,
seja pelo lapso de tempo entre o acionamento e a chegada da
autoridade, tempo esse que permite aos invasores escaparem do
local.

Até quando os alunos vão ficar sem a merenda escolar? Na mais
recente ocorrência, a escola de Sete Lagoas ficou até mesmo sem o
botijão de gás. Muitos alunos contam com a merenda, pois, em casa,
a família não dispõe de alimentação suficiente. A direção e os
professores costumam improvisar um lanche e até mesmo se cotizar
para não deixar esses alunos com fome, sempre que a merenda é
furtada. E muito triste, é lamentável.

A solução, a meu ver, não é nenhuma novidade. Será necessário
voltar ao sistema que se adotava há algum tempo: colocar um zelador
em cada escola. Esse funcionário morava com sua família, em
dependências especiais da própria escola. Além de prestar pequenos
serviços de manutenção, era uma presença constante, que inibia a
ação dos vândalos e dos ladrões. O zelador era um auxiliar importante
para a vida da escola, colaborando com as atividades de rotina,
auxiliando no controle do fluxo de alunos nos horários de entrada e
saída das aulas, fazendo serviços de rua. Era um amigo para alunos e
professores, era respeitado, estimado e um guardião da escola.

A figura do zelador desapareceu com o advento da modernidade e
dos recursos eletrônicos sofisticados, mas imperfeitos. Desapareceu,
como infelizmente desapareceram as duplas de guardas civis, os
militares denominados pela população como Cosme e Damião, que
faziam patrulhamento a pé. Desapareceu, como também aconteceu
com os guardas noturnos, que percorriam as ruas anunciando a sua
presença com apitos. Eram eles muito mais que agentes de
segurança: eram como velhos conhecidos, a comunidade os tratava
com atenção, e era retribuída com zelo, consideração e muita
vigilância.

E certo que as cidades estão crescendo muito e que o perfil da
criminalidade mudou. O que inquietava antes a população era apenas
o ladrão de fundo de quintal, o ladrão de galinhas, de roupas no varal,
aquele que aproveitava um descuido do morador para entrar nas
residências e fugia quando percebia algum movimento. Hoje o
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criminoso é ousado, invade as casas, rende os moradores, não teme
a polícia. Mas não podemos nos conformar com essa afronta à ordem
social. Não podemos permanecer lamentando as perdas e esperando
o próximo ataque. As escolas têm que funcionar normalmente, pois a
educação é a única esperança para um futuro melhor.

Os recursos públicos investidos na educação resultam do esforço de
cada cidadão, que paga os impostos e espera vê-los aplicados em
benefício da comunidade. Os cofres estaduais não são fontes
inesgotáveis que permitam, a cada três dias, como sucedeu em Sete
lagoas, consertar portas, trocar fechaduras, comprar cadeados e repor
todo o estoque de alimentos para a merenda escolar.

Professores e alunos estão reféns dos marginais. Este é um capítulo
reprisado da mesma e longa novela. Só variam os cenários, os nomes
das escolas.

Tenho a certeza de que cada um dos colegas Deputados - e somos
77 - pode relatar fatos semelhantes acontecidos em seus Municípios
de origem.

O momento, portanto, exige atitude. E hora de união em torno dessa
questão, buscando opiniões e sugestões de medidas eficazes para
conter essas agressões ao patrimônio público. Com esse objetivo,
requeri às Comissões de Educação e de Segurança Pública desta
Casa a realização de reunião conjunta para, em audiência pública,
debatermos o assunto. E apenas o primeiro passo, mas estou certo de
que as contribuições de especialistas e técnicos, aliadas aos relatos
dos alunos, pais, professores e diretores, poderão apontar caminhos.
Será necessário enfrentar de vez esse desrespeito aos bens públicos
e o vandalismo desenfreado, péssimo exemplo para os alunos das
escolas públicas.

Alguns Municípios, depois de arcarem com muitos prejuízos
causados por esses arrombamentos nas escolas, colocaram vigilância
contínua, guardas municipais, inclusive nos fins de semana. A
experiência vem se mostrando satisfatória e talvez possa ser
estendida às escolas estaduais. A presença de policiais nas escolas
seria benéfica para garantir segurança aos alunos e professores nos
horários de entrada e saída das aulas, para evitar o ataque de grupos
rivais de outras escolas, como ocorreu recentemente, em Belo
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Horizonte; mais benéfica ainda seria durante a noite e nos fins de
semana, ocasiões em que os ladrões mais agem.

Deixo, portanto, o meu apelo às autoridades da educação e da
segurança pública, para que analisem, com empenho, a situação das
escolas estaduais. Deixo o meu convite aos colegas Deputados para
que estejamos mobilizados a favor dessa luta. Peço aos pais, alunos,
professores e diretores que se unam aos nossos esforços.

O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Dr. Ronaldo, parabenizo V.
Exa. pelo assunto seriíssimo que traz a esta Casa, na tarde de hoje.
Sou membro efetivo das Comissões de Educação e de Segurança
Pública desta Assembléia. Esse não é um problema isolado, ou seja,
como V. Exa. bem retratou, não é só de Sete Lagoas, mas de vários
Municípios do Estado de Minas Gerais - 853 ao todo. Em grande parte
deles, existe o problema crônico de aumento de violência,
arrombamento e drogas na porta das escolas, que precisa ser tratado
com firmeza e urgência por parte das autoridades. Fico feliz ao vê-[o
abordar esse assunto, que é muito sério, e sugerir alternativas para
diminuir os efeitos. Uma delas seria realmente contar com o zelador,
que ajuda muito, é amigo e companheiro dos estudantes e está ali
para cuidar de tudo. Porém, de forma muito triste, vimos que uma
portaria da Secretaria de Estado de Educação obriga a retirada de
todos os zeladores das escolas estaduais. Alguns trabalhavam há 15,
20, 25 anos nessa atividade, ou seja, dedicaram grande parte ou até
toda a vida às escolas, aos alunos, à comunidade. E agora, da noite
para o dia, são obrigados a sair do emprego, sem perspectiva de vida,
inclusive, porque tudo o que construíram está na escola, assim como
sua dedicação, seu amor.

Portanto, o problema é muito sério. V. Exa. foi muito feliz e tocou na
ferida, no cerne da questão. E muito importante minimizar o problema
e garantir a volta dos zeladores. Sabemos que se trata de uma
questão estrutural. Hoje o Brasil tem o maior número de jovens da sua
história - são mais de 34 milhões, O que era para ser comemorado,
infelizmente, tornou-se um grande pesadelo, porque várias esferas do
poder público não se prepararam para atender a toda essa demanda;
não existem políticas para as áreas da cultura e do esporte. Por
exemplo, o jovem não consegue o primeiro emprego. Falam do
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primeiro emprego, exigem experiência, mas, como ter experiência se
não houve a primeira oportunidade? Geralmente, quem comete atos
ilícitos são os próprios jovens. São eles que mais matam e morrem.
Além disso, são as principais vítimas do crime organizado, do
narcotráfico, que, às vezes, adota crianças. Muitas meninas se
prostituem para comprar uma sandália ou alimento para sua família.
De fato, a situação é muito triste; o problema é social. Para resolvê-lo,
somente por meio da educação. Não canso de citar Paulo Freire: 'A
educação sozinha não transforma a sociedade. Sem ela, tampouco a
sociedade muda". Valorizamos também os servidores que,
infelizmente, têm os menores salários de todo o País.

Parabenizo-o mais uma vez, Deputado Doutor Ronaldo. V. Exa.
pode ter certeza de que contará com o apoio desta Casa e das
Comissões de Segurança Pública e de Educação.

O Deputado Doutor Ronaldo - Deputado Weliton Prado, muito
obrigado. Certamente o Governador Aécio Neves, que tanto tem feito
pela segurança e pela educação em nosso Estado, será sensível a
tais solicitações e apoiará iniciativas para resolver definitivamente
essa incômoda situação.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Deputado Doutor
Ronaldo, gostaria de parabenizá-lo e lembrar-lhe que isso não está
acontecendo só no Estado, como o Deputado do PT abordou. Iniciou-
se na Prefeitura de Belo Horizonte, na rede municipal, que é da
administração do PT. Foram eles que retiraram o zelador, que
tomava... Fico boquiaberto quando uma pessoa solicita aparte só para
fazer média com a platéia. Estou ciente da sua preocupação e de
como leva a sério as suas ponderações. V. Exa. traz uma
preocupação do que está ocorrendo principalmente em Belo
Horizonte, na rede municipal, subordinada à administração do PT, e
na rede estadual.

Certamente, V. Exa. sobe a esta tribuna em nome de toda a
população de Sete Lagoas, pois sabe muito bem atender aos seus
anseios e respeitá-la. Portanto, V. Exa. faz jus aos que o puseram aí.
A população de Sete Lagoas está de parabéns por ter um
representante como V. Exa.

0 Deputado Doutor Ronaldo - Deputado Alencar da Silveira Jr.,
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muito obrigado.
* - Sem revisão do orador.

Questões de Ordem
O Deputado Adalciever Lopes - Tendo em vista a inexistência de

quórum, solicito, de plano, o encerramento dos trabalhos.
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, solicito recomposição de

quórum.
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, apenas peço uma

questão de ordem porque a ponderação do Líder do PMDB não
procede. Estamos no pinga-fogo. Após o seu encerramento, poderá
solicitá-la. Todavia, nesta fase, não se justifica. Peço a V. Exa.
observância estrita do Regimento Interno.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que
proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

• Sr. Secretário (Deputado Padre João) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 23 Deputados, que,

somados aos 2 em Comissões, perfazem o total de 25 Deputados.
Portanto, não há quórum para a continuação dos trabalhos.

Questões de Ordem
O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, com tristeza,

registro o falecimento do Sr. José Farid Rahne, aos 74 anos, em
Itabirito. Esse também é o sentimento de toda a família de Itabirito
tendo em vista a pessoa, o homem, o cidadão, a importância do Sr.
José Farid. Deixou viúva D. Georgete e os filhos Luís Carlos, Ricardo,
Mônica e José Farid Jr.

Em Itabirito, o Sr. Farid sempre se preocupou em gerar empregos,
hoje, mais de 800. Há muito, investia na cidade a favor do
desenvolvimento. Era representante da Skol em toda a região;
fundador do Lions Clube em 1968; idealizou a sede e a construção da
Apae; fundou e presidiu a CDL; foi Presidente da Associação
Comercial, Industrial e Agrícola de Itabirito - Aciai-; foi homenageado
pela Loja Macônica, pela Câmara Municipal, pela Câmara Júnior, pelo
Lions Clube, pela Fiemg; recebeu a Medalha da Inconfidência Mineira
há quatro anos e foi fundador do Leo Club, extensão do Lions para os
jovens. Enfim, era um homem estritamente de Itabirito, terra que muito
amava. Portanto, em nome do povo de Itabirito, mais uma vez

L4
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registro, com muita tristeza, o falecimento do meu amigo José Farid.
Sr. Presidente, no meu segundo mandato, tivemos a oportunidade,

com o Farid, de mostrar a importância do comércio local, da dinâmica
do povo da cidade na geração de empregos, à própria Secretaria de
Fazenda. Apenas uma vez o Farid deixou de abrir a sua loja às
8h30min, depois de anos e anos trabalhando todos os dias. Houve um
dia em que ele nos reuniu às 8 horas para que pudéssemos ir a uma
das lojas dele e poder expor nosso pensamento, o pensamento de um
novo governo, o de Aécio Neves.

E com muita tristeza que registro o falecimento de José Farid e
envio todo o sentimento de perda à família.

Solicito, Sr. Presidente, de acordo com o art. 249, § 49, do
Regimento Interno, a suspensão dos trabalhos para que possamos
fazer impedimentos com a Oposição nesta Casa. Sabendo que V.
Exa. é um homem democrático, gostaria que atendesse a minha
solicitação pelo art. 249. E regimental, Sr. Presidente. Muito Obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Alencar da
Silveira Jr. que, apesar de entender que a solicitação de V. Exa. é
regimental, não se justifica a suspensão da reunião neste momento,
uma vez que já foi feita a chamada para recompor o quórum.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, nessa mesma
tinha, gostaria que V. Exa. ponderasse, tendo em vista as matérias
que constam na pauta nesta data são importantes. Temos várias
comissões em funcionamento e se, durante a chamada feita pelo
Deputado Padre João, for considerado o quórum do Deputado nessa
comissão, tendo em vista que o painel registra em aberto os trabalhos
das comissões, portanto faço esse último questionamento. Caso já
tenha sido feito, desconsidero. Para que não encerremos os nossos
trabalhos, gostaria que fosse verificado se há quórum, inclusive com
os Deputados presentes em comissões, principalmente na Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Seria necessário que
fosse verificado o número de Deputados presentes nas comissões,
principalmente na Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, onde, segundo informações da assessoria, há um
grande número de Deputados. Faço esse apelo a V. Exa.

O Sr. Presidente - Nobre Deputado Sargento Rodrigues, já foram
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computados na chamada feita pelo Deputado Padre João os
Deputados que se encontram em comissão.

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

Deputadas e os Deputados para as reuniões extraordinárias de logo
mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 13, às 9 e às 20 horas, nos
termos dos editais de convocação, bem como para a reunião 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 35 9 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 0 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 11/7/2006

Presidência dos Deputados Rêmolo Aloise e Dilzon Meio
Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - Questão de

ordem; suspensão e reabertura da reunião - 2 2 Parte (Ordem do Dia):
2 1 Fase: Suspensão e reabertura da reunião - Questão de ordem -
Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado
Sargento Rodrigues; aprovação; verificação de votação; inexistência
de quórum para votação; anulação da votação; prejudicial idade do
requerimento - Chamada para recomposição de quórum; existência de
número regimental para discussão - Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei n 2 3.35012006; discurso do Deputado Antônio Júlio -
Questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Fábio Avelar - Antônio Andrade -

Luiz Fernando Faria - Adalciever Lopes - Agostinho Patrús - Alberto
Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Carlos Gomes -
Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dilzon Meio -
Doutor Ronaldo - Edson Rezende - Elisa Costa - Fahim Sawan - Gil
Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares -
Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jésus Lima - Jô Moraes - João Leite -
José Henrique - Leonardo Moreira - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto
Carneiro - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Manos Fernandes -

- -
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Miguel Martini - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca
Ferreira - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanessa
Lucas - Weliton Prado - Zé Mala.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Dilzon Meio) - As 9h15min, a lista de

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

1 2 Parte
Ata

- O Deputado Gil Pereira, 22-Secretário "ad hoc", procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Questão de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, há divergências sobre

o conteúdo da matéria. Por isso solicito a V. Exa. que suspenda a
reunião, para que possamos chegar a um acordo.

O Sr. Presidente - A Presidência, em atenção à questão de ordem
suscitada pelo Deputado Rogério Correia, 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 (Deputado Rêmolo Aloise) - Estão reabertos os

nossos trabalhos.
24 Parte (Ordem do Dia)

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a

Presidência vai passar à 2a Parte da reunião, em sua 2 2 Fase, com a
discussão e votação das matéria constante na pauta, uma vez que
não há matéria a ser apreciada na 1 1 Fase.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender novamente a reunião

por 11h15min para novos entendimentos entre as Lideranças sobre a
apreciação das matérias constantes na pauta. Estão suspensos os
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nossos trabalhos.
Reabertura da Reunião

• Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.
Questão de Ordem

• Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, gostaria falar a respeito deste pessoal que visita a
Assembléia hoje, que está nas galerias, que são os pais, com seus
filhos, deficientes e portadores de transtorno mental e autistas.

A pedido deste Deputado, apresentamos um requerimento, e foi
instalada nesta Casa uma Comissão Especial, no dia 2/5/2006, com o
objetivo de discutir o tratamento adequado às pessoas portadoras de
transtorno mental, deficiência mental e autismo nas áreas de saúde,
educação e assistência social.

Além de exercer seu papel fiscalizador, a Comissão intermediou as
discussões entre diversos atores envolvidos no setor e cobrou maior
empenho por parte do poder público na organização e melhoria da
rede de atenção em saúde mental. A Comissão foi criada a partir de
denúncias de pais, crianças, adultos e portadores de necessidades
especiais. A principal reclamação refere-se à inexistência de
instituições públicas capazes de atender seus filhos de forma
adequada e digna.

Amanhã, dia 12 de julho, a Comissão Especial proferirá seu relatório
final, propondo sugestões e soluções para os problemas desses
portadores de deficiência, conforme dito durante as reuniões
anteriores. Durante esses dois meses de trabalho, Sr. Presidente, a
Comissão abordou temas sobre a inclusão social, formas de
tratamento especializado, educação especial, além de fazer o
levantamento, junto às instituições públicas e privadas, das entidades
ou dos órgãos que fazem esse tipo de atendimento.

Perguntamos o que o poder público oferece, se não beneficia os
autistas e deficientes mentais graves. Minas Gerais conta hoje 21
hospitais psiquiátricos, conveniados ao SUS, mas nenhum deles é
especializado no atendimento à pessoa portadora de deficiência
mental severa e autismo. Existe apenas o Centro Psicopedagógico -
CPP -, que possui um atendimento especializado. Entretanto, além de
não ter convênio com o SUS, não tem capacidade de atender nem um
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sexto da população necessitada.
O governo do Estado implantou sistemas substitutivos da internação

por meio da criação dos Centros de Atenção Psicossocial - Caps.
Atualmente existem 47 Caps e 36 residências terapêuticas. Em Belo
Horizonte, existem sete Caps, com nove equipes especializadas na
atenção à saúde mental da criança e do adolescente. São 65 equipes
de saúde mental nos diversos centros de saúde da rede municipal, 9
centros de convivência e 10 serviços terapêuticos. Mas nenhum
desses serviços abrange as necessidades especiais das crianças e
adultos portadores de deficiência mental severa e autismo e de suas
famílias.

Em 2003, foi publicada uma deliberação com a finalidade de
implantar rede de assistência à pessoa portadora de deficiência física,
mental ou com autismo. Mas até hoje nenhuma unidade estadual
especializada foi criada, com exceção do CPP, que já existe há vários
anos.

Existem no Município de Belo Horizonte os Centros de Referência
em Saúde Mental - Cersams -, especializados no atendimento de
pessoas com quadro psiquiátrico de crises e urgências, mas esses só
atendem pessoas com até 18 anos, e a maioria deles funciona apenas
durante o dia, das 7 às 17 horas. E o Leste Pampulha atende à noite.
Há relatos de que os Cersams têm-se recusado a prestar atendimento
a autistas e deficientes mentais graves, até porque sua especialidade
é o atendimento a dependentes químicos.

Existem moradias protegidas e centros de convivência, mas
atendem apenas às famílias oriundas dos antigos manicômios
judiciais. Esse não é o caso das crianças e dos adultos portadores de
autismo e de deficiência mental grave, pois cada um tem sua família,
que busca apenas um ponto de apoio, já que os tratamentos são
muito caros e onerosos.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, senhores
telespectadores, o autista é uma pessoa portadora de transtorno
mental agregado a uma deficiência mental. Portanto, não se aplica a
ele o mesmo tratamento aplicado aos portadores de transtorno
mental, em geral. O autismo é um transtorno de desenvolvimento. Não
existe cura. As pessoas com autismo precisam ser ajudadas para que
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possam comunicar-se e interagir com os outros. O autista não é mais
considerado uma pessoa que vive em outro mundo. O que ocorre são
problemas de natureza biológica que afetam mecanismos das
atividades de comunicação, socialização e habilidades para
mentalizar. Padrões instáveis são comuns e característicos em
pessoas com autismo. Uma pessoa com autismo poderá, por
exemplo, ser ótima em datas, mas não se lembrar de trazer um lápis
para a mesa de trabalho. Oitenta por cento dos casos de autismo
estão associados a uma deficiência mental, o que faz com que essas
pessoas tenham um comprometimento comportamental e biológico
ainda maior.

Sr. Presidente, aqui estão pais, mães e irmãos que cobram, do
governo municipal e do governo estadual, um atendimento digno, um
atendimento diferenciado. Vimos, por parte do governo do Estado,
boa-vontade para atender às reivindicações. Mas vimos, no Município
de Belo Horizonte, que ainda se impõem certas dificuldades para
atender esses nossos irmãos. Alguns autistas se auto-agridem. E os
pais dizem que estão cansados de apanhar. Apanham, e não têm
onde deixar seus filhos. Ninguém aqui é contra a lei antimanicomial. O
que cobramos é um atendimento adequado e digno a essas pessoas
e às suas famílias. Hoje, o pai e a mãe também estão adoecendo
porque não conseguem dormir direito, e muitos não têm recurso
suficiente para colocar seus filhos em um hotel ou em uma casa para
acompanhá-los. Ninguém quer ficar livre dos seus filhos, ninguém está
contra a lei antimanicomial. O que queremos é um atendimento digno
a essas pessoas, que estão excluídas. Discutimos em Belo Horizonte
e na Região Metropolitana, mas existem casos, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, no interior de Minas, onde as pessoas
são colocadas e atendidas nas Apaes e nos asilos, que não têm
profissionais adequados e especialistas para cuidar dos casos. O que
pedimos é um atendimento.

Amanhã, votaremos esse relatório recomendando ao governo do
Estado, recomendando ao governo municipal e encaminhando,
também, ao Ministério Público providências para o atendimento a
esses nossos irmãos. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Discussão e Votação de Proposições
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O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Sargento Rodrigues,
solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto
de Lei n9 2.91512006 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 Padre João - Sr. Presidente, solicito verificação de
votação.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há
quórum para votação, motivo pelo qual torna sem efeito a votação do
requerimento e o declara prejudicado. Tendo em vista a importância
da matéria constante na pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário
que proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de
quórum.

• Sr. Secretário (Deputado Antônio Andrade) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 24 Deputados. Há 3

Deputados em Comissão, perfazendo o total de 27 Deputados.
Portanto, não há quórum para votação, mas há para a discussão das
matérias constantes na pauta.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n 3.350/2006, do
Governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar
de R$101.302.000,00 ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor do
Ministério Público Estadual. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto com o Substitutivo n 2 1, que
apresenta. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o
Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Caras Deputadas e caros Deputados,
estamos votando, mais uma vez, um projeto de lei do Governador do
Estado que autoriza a abertura de crédito suplementar para a
Assembléia Legislativa e para o Tribunal de Contas.

Isso me faz lembrar o ano passado, em que votamos o Orçamento
deste ano. Todas essas questões foram levantadas, porque
estávamos fazendo um orçamento de faz-de-conta. Quiseram, talvez,
mostrar ou trazer dificuldades para a Assembléia, para o Tribunal de
Contas e para o Ministério Público quando, no meio do ano, pede-se
um crédito suplementar.

Mas, no ano passado, levantamos essa questão. 0 governo fazia a



662

propaganda de que estava diminuindo o custo operacional dos
Poderes. Era mentira. Está aí, no meio do ano, fazendo o segundo
crédito suplementar, sob a alegação de que precisa acertar o
Orçamento e o plano dessas entidades.

Tenho dito e volto a dizer: enquanto estivermos administrando a
coisa pública, tentando enganar não sei a quem, não chegaremos a
lugar nenhum.

A imprensa querendo discutir o problema de suplementação da
Assembléia Legislativa, de forma pejorativa, com todo o desrespeito a
este parlamento, é prova de que se trata de algo direcionado.

Mostramos, no ano passado, que não teríamos recursos para pagar
os funcionários da Assembléia a partir do mês de agosto. O
Presidente da Casa, Deputado Mauri Torres, foi alertado por um grupo
de Deputados que lá esteve, mas ele aceitou a imposição, a ditadura
do Secretário de Gestão Pública do Estado de Minas Gerais, e fez o
corte, sem discutir com os demais Poderes.

Mais uma vez, mostrou que estamos submissos, que estamos
deixando que alguns técnicos mandem mais que o Poder Legislativo.
E por isso que os parlamentos deste Brasil e o parlamento federal
estão tão desgastados. E é por isso que estamos disputando eleição
da qual nós, que somos políticos, não conhecemos a regra até hoje. O
Promotor do interior e o fiscal do interior é que determinam o que
podemos ou não fazer. Geralmente, dizem o que não podemos fazer.

Isso é irresponsabilidade da classe política, que insiste em não
assumir seu papel, como não assumimos quando votamos o
Orçamento do ano passado. Poderíamos estar aqui discutindo outras
matérias mais importantes que a suplementação de recursos.

Isso é coisa dirigida e programada; isso é para provocar desgaste
nos Poderes; isso é para criar problemas perante a opinião pública,
insinuando que os Poderes estão gastando muito, estão custando
muito caro. E nós aceitamos tudo isso passivamente.

Deputada Elisa Costa, se não mudarmos o nosso comportamento e
legislarmos sobre as matérias que vêm a esta Casa, tomar conta
disso e não apenas funcionar como dizia o saudoso companheiro e
ex-Governador Hélio Garcia: "A base do governo não discute, vota".
Essa lógica está acabando com o parlamento. Conhecemos um pouco
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de Orçamento e de Estado. Então, temos que ter responsabilidade.
Alguém foi responsável por estarmos votando hoje essa
suplementação, porque, no final do ano passado, quando votávamos
o Orçamento, já alertávamos que, com o recurso que foi retirado da
Assembléia Legislativa, não seria possível cobrir as despesas; que
temos um crescimento vegetativo e o recurso não daria nem para
chegar em julho. Agora, estamos aqui fazendo a suplementação do
Ministério Público.

O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Lembro-me bem de que,
durante as discussões e votação do Orçamento, apresentamos várias
emendas, pois já sabíamos que isso iria acontecer. E algo que poderia
ter sido resolvido lá atrás, mas, infelizmente, não houve sensibilidade.

Além disso, o Deputado Antônio Júlio tocou em um ponto
importantíssimo: trata-se da autonomia do Poder Legislativo. Não
podemos aceitar que esta Casa fique submissa ao Palácio da
Liberdade. Os Deputados foram eleitos para fiscalizar e aprovar
projetos e leis, inclusive a peça orçamentária, que é a mais importante
de todo o Estado, já que define onde serão aplicados os recursos
públicos, lembrando-se que eles devem ser muito bem aplicados,
principalmente nas áreas prioritárias. Infelizmente, não houve
compreensão por parte do • governo, quando elaborou a peça
orçamentária, e de grande parte dos companheiros desta Casa, que
não aprovaram grande parte das nossas emendas.

Quanto à suplementação, já sabíamos que isso iria acontecer, que
os recursos não seriam suficientes para garantir a autonomia dos
Poderes. E acho que isso fragiliza muito a autoridade dos Poderes
junto ao governo do Estado, deixando-os na dependência da
aprovação de projetos nesta Casa. Se a cada dois meses eles têm de
enviar para cá um projeto de suplementação, isso fragiliza a
autoridade dos Poderes, da mesma maneira que, como discutíamos
há pouco na Comissão de Segurança Pública, a autoridade da Polícia
Militar e das torças de segurança pública do interior fica muito
fragilizada com o atrelamento ao poder público municipal, já que os
recursos para a segurança pública nunca são suficientes. Com taxas
do Estado, arrecadam-se mais de R$360.000.000,00, mas esses
recursos não são aplicados em segurança pública. O exemplo que
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dou é que em 2003 foram aplicados apenas R$30.000.000,00, ou
seja, nem 10% do montante. O restante do recurso foi desviado para
outras áreas. Aí, o que acaba acontecendo? Lembrando que Minas
Gerais é um dos Estados que tem o maior número de Municípios, 853,
o que fazem os Prefeitos? O poder público municipal faz convênios
para manter a Polícia Militar no Município - para pagar a manutenção
dos veículos, colocar gasolina, pagar aluguel e água, às vezes até
para comprar papel higiênico. Isso fragiliza a autoridade das forças de
segurança pública no Município.

Então, acho que, de certa forma, os projetos de suplementação
também fragilizam um pouco a autoridade dos Poderes constituídos
no Estado. Se eles já têm consciência da responsabilidade e sabem
que têm de garantir até mesmo o reajuste constitucional para os
servidores, isso já tem de estar previsto no Orçamento; eles já têm de
colocar os recursos para tudo isso, ao invés de ficar de pires na mão
sempre que tiver uma dificuldade e chegar a ter de recorrer ao Palácio
da Liberdade, para que envie a esta Casa o projeto de suplementação
de recurso. Isso os fragiliza muito, e acho que temos de ter
consciência disso de uma vez por todas. Os Deputados desta Casa
têm de ter consciência disso e, com autonomia e independência,
discutir, emendar e aprovar um Orçamento que realmente abranja as
necessidades dos Poderes e garanta um reajuste justo para os
nossos servidores, que continuam com um dos salários mais baixos
do País - hoje, um professor de P a 4' séries continua recebendo
R$312,00, menos do que um salário mínimo, como salário-base, e os
policiais não recebem o auxílio-periculosidade, previsto na
Constituição do Estado de Minas Gerais, um dos poucos Estados que
o reconhece de fato e de direito. E a justificativa é sempre a falta de
recursos, mas, na hora de discutir o Orçamento para destinar recursos
para o reajuste dos servidores e para as questões sociais, como a
habitação, infelizmente nunca há dinheiro, como há para as outras
áreas. Para a comunicação, por exemplo, estavam previstos, no ano
passado, R$10.000.000,00, mas só dos cofres do governo do Estado
já foram mais de R$60.000.000,00.

Agradeço o aparte ao Deputado Antônio Júlio. Durante a votação do
Orçamento, temos que ter essa liberdade e essa autonomia que
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temos de fato e de direito para fazer as modificações fundamentais, a
fim de consolidar as mudanças de que nosso Estado tanto precisa e
merece.

• Deputado Antônio Júlio - Obrigado, Deputado Weliton Prado.
Questão de Ordem

• Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, estamos discutindo uma
matéria importante, e não vejo quórum para continuar minha
explanação. Por isso solicito a V. Exa. o encerramento, de plano, da
reunião, por falta de quórum para discussão.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de
logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a
reunião extraordinária de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 159 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 4 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 29/6/2006
As 9h1 5min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Lúcia

Pacífico e os Deputados Laudelino Augusto e João Leite, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Laudelino Augusto, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado João Leite, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a debater questões relativas à
expansão da área do Condomínio Vila Castela II, localizado no
Município de Nova Lima. A Presidência interrompe a P Parte da
reunião para ouvir a Sra. Regina Lúcia Medeiros de Souza, Gerente
da Divisão de Infra-Estrutura da Feam; os Srs. Antônio de Pádua
Alves e Cristina Campos de Faria, respectivamente gerente de núcleo
e advogada do IEF; Ricardo Rodarte, Diretor de segurança dos
moradores da Vila Castela 1; Júlio Grilo, ambientalista e Conselheiro
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do Pró-Mutuca; Oswaldo Afonso Diniz Filho, proprietário de lotes na
Vila Castela e Presidente do Condomínio Toledo de Castela; João
Batista Pacheco Antunes de Carvalho, Presidente do Conselho
Deliberativo da Associação do Condomínio Vila Castela, que são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra
à Deputada Lúcia Pacífico, 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
e passa à 3 Fase da 2 2 Pane (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 João Leite, Laudelino Augusto e Lúcia Pacífico (6), em que
solicitam seja realizada visita aos loteamentos denominados Vila
Castela II e Riviera, situados no Município de Nova Lima; seja enviado
ofício ao Chefe da Polícia de Minas Gerais, Otto Teixeira Filho, com
pedido de informações sobre as providências tomadas a respeito do
incêndio ocorrido no escritório do 1F1` na cidade do Serro; seja
pleiteado ao Conselho Gestor da APA-Sul a realização de audiência
pública pelo Copam, destinada a dirimir dúvidas e resolver conflitos
relativos ao Condomínio Vila Castela II; ao Codema de Nova Lima e
ao Copam, com pedido de informações atualizadas sobre os
processos de licenciamento relativos à expansão do Condomínio Vila
Castela II e outros loteamentos daquele Município; ao Conselho
Gestor da APA-Sul, pedindo o relatório atualizado da situação do
zoneamento ecológico econômico daquela unidade de conservação, e
outras informações que mencionam. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos convidados e dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2006.
Laudelino Augusto, Presidente - Doutor Ronaldo- João Leite.
ATA DA 3 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO

PROTOCOLO DE QUIOTO, EM 4/7/2006
Às 9h15min, comparece na Sala das Comissões o Deputado
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Laudelino Augusto, membro da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Laudelino Augusto,
declara aberta a reunião e, com base no art. 120, inciso III, do
Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a
por aprovada e é subscrita por esse parlamentar. A Presidência
informa que a reunião se destina a debater o tema "MDL em
biocombustíveis e transportes, em resíduos sólidos urbanos e
potencialidade de Minas Gerais". A Presidência interrompe a 1 2 Parte
da reunião para ouvir os Srs. Márcio Cerqueira Batitucci, Coordenador
de Meio Ambiente e Qualidade da BHTRANS; Pedro Comonian,
membro da Associação Brasileira de Energias Alternativas e
Renováveis - Abraber -; Edmundo José Martins, Diretor Operacional
da Superintendência de Limpeza Urbana - SLU - de Belo Horizonte;
Nuno Cunha e Silva, Diretor Responsável pela EcoSecurities na
América Latina; Francisco Assis Soares, Superintendente de Política
Energética da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico,
e Neilton Fidélis da Silva, da Assessoria Técnica da Secretaria
Executiva do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, que são
convidados a tomar assento à mesa. Registra-se, ainda,
representantes de outras entidades: Nísio de Sousa Armani, Diretor
da Radial Bionergética Engenharia Ltda.; Rafael Nacif, Assessor de
Mudanças Climáticas da Fiemg; Clarise Fernandes da Silva,
Presidente da ONG Clarosofia Núcleo Mundial; e Raimundo Machado
Filho, assessor da Vereadora Neila Batista. A Presidência tece as
considerações iniciais e, logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2006.
Laudelino Augusto, Presidente.	 -

ATA DA 69 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSAO ESPECIAL PARA
O ESTUDO DA ATENÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNO

MENTAL, DEFICIÊNCIA MENTAL OU AUTISMO, EM 4/7/2006
Às 115h45min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Célio
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Moreira, Presidente da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente declara aberta a reunião, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita, e
informa que a reunião se destina a subsidiar, em audiência pública, os
trabalhos da Comissão por meio de debate entre a sociedade e os
convidados permanentes da Comissão. A Presidência interrompe a 1
Parte da reunião, para ouvir as Sras. Ana Regina de Carvalho,
Diretora de Educação Especial da Secretaria de Estado da Educação,
representando a Sra. Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado
de Educação; Marta Elizabeth de Souza, Coordenadora do Programa
de Saúde Mental da Secretaria de Estado de Saúde; Estela Mares
Guillen de Souza, Presidente da Associação de Pais e Amigos de
Pessoas Especiais - Apape -; Rosana Palhares Zschaber de Araújo,
Coordenadora do Núcleo de Ensino e Pesquisa do Centro
Psicopedagógico - CPP -, representando o Sr. Lucas Antônio Monteiro
de Castro Sobrinho, Diretor do CPP; Patrícia Cunha, Coordenadora do
Núcleo de Inclusão Escolar da Pessoa com Deficiência da Secretaria
Municipal de Educação, representando a Sra. Maria do Pilar Lacerda
Almeida e Silva, Secretária Municipal de Educação de Belo Horizonte;
Maria Tereza Granha Nogueira, psicóloga da Coordenação de Saúde
Mental, representando a Sra. Rosimeire Aparecida Silva,
Coordenadora de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde de
Belo Horizonte; e o Sr. Paulo dos Reis Braga, representando a
Associação dos Usuários dos Serviços de Saúde Mental de Minas
Gerais, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência,
na qualidade de autor do requerimento que deu origem ao debate, faz
suas considerações iniciais. Registra-se a presença da Deputada
Maria Tereza [ara. Em seguida, o Presidente 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, 12 de julho de 2006.
Célio Moreira, Presidente - Maria Olivia - Maria Tereza [ara.
ATA DA 19 1 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
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HUMANOS NA 0 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15?
LEGISLATURA, EM 5/7/2006

As 9h3min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Angelo, Roberto Ramos e Paulo Cesar, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Durval Angelo, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Roberto Ramos, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e a ouvir os denunciantes presentes e comunica o recebimento
dos ofícios do Sr. Rodrigo Filgueira de Oliveira, Coordenador do
Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa
dos Direitos Humanos, publicado no "Diário do Legislativo" do dia
30/6/2006; e do Deputado Ricardo Duarte, encaminhando, para
adoção de medidas, denúncia de abuso de autoridade e de violência
policial, tendo como vítima Pedro Henrique Silva Santos, residente
nesta Capital. O Presidente acusa o recebimento da seguinte
proposição, pará a qual designou o relator citado a seguir: Projeto de
Lei n 2 3.329/2006, em turno único (Deputado Paulo Cesar). A
Presidência interrompe a 1 4 Parte da reunião, para ouvir os
denunciantes presentes, conforme consta das notas taquigráficas. A
Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 1?
Fase da 20 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, o parecer pela
aprovação do Projeto de Lei n 2 2.954/2006, na forma do Substituitivo
n2 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda n 9 1, no
1 2 turno, (relator: Deputado Roberto Ramos). Passa-se à 32 Fase da
22 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Durval Angelo (12)
em que solicita sejam enviados ofícios à Corregedoria de Polícia, à
Ouvidoria de Polícia, ao Conselho das Corregedorias, com pedido de
providências para apuração da invasão de domicílio e abuso de
autoridade praticados por policiais militares encapuzados, sem
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mandado, na residência do Sr. Walter Ferreira Machado, no Bairro
Ana Lúcia, em Sabará, para identificação dos policiais, bem como da
viatura utilizada; à Promotoria da Infância e da Juventude, em que
solicita sejam tomadas providências, uma vez que, na invasão acima
mencionada, os policiais apontaram arma para uma criança; sejam
enviados ofícios ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado,
Desembargador Hugo Bengtsson Júnior, ao Centro de Apoio
Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos
Humanos das Pessoas Portadoras de Deficiência e dos Idosos, com
pedido de providências acerca do concurso para serviços notariais e
registros, conforme Edital 001/2005, realizado no ano passado pelo
Tribunal de Justiça do Estado, o qual não teria efetivado a reserva
legal de vagas nem a garantia de acesso para as pessoas com
deficiência; seja formulado apelo ao Governador do Estado, ao
Secretário de Estado de Governo e à Presidente do Servas, para que
seja concedida ajuda aos familiares do mineiro Luiz Carlos de Sousa,
que faleceu em 29/5/2006, ao tentar efetivar a travessia do México
para chegar aos Estados Unidos da América, para que possam fazer
traslado do corpo que se encontra em Mission; solicita ainda que
sejam efetivados contatos com a esposa do falecido, residente em
Belo Horizonte; sejam encaminhadas as notas taquigráficas desta
reunião ao Juiz da 54 Vara da Fazenda Municipal, Agostinho Gomes
de Oliveira e ao Prefeito de Belo Horizonte solicitando-lhes a anulação
do ato de afastamento da Diretora Maria Angela Moreira Reis, BM
26.246-7, em função do processo administrativo não ter dado
oportunidade de defesa à Diretora, ferindo o princípio constitucional do
contraditório; à Promotoria da Infância e Juventude, solicitando
apuração de possíveis ofensas ao Estatuto da Criança e do
Adolescente em relação aos fatos ocorridos na Escola Municipal
Prefeito Aminthas de Barros, onde teria ocorrido agressão; sejam
enviados ofícios à Corregedoria da Polícia Militar, ao Conselho das
Corregedorias, com pedido de providências para a denúncia de
violência policial apresentada a esta Comissão por Juliana Maria
Souza Leite, estagiária desta Casa; que seja efetivado pedido de
instauração de procedimento investigatório ao Corregedor-Geral da
Polícia Civil do Estado de Minas Gerais sobre possíveis regalias

rÀ



671

concedidas por policiais civis do Departamento de Investigações da
Capital para Adriani Alves Nonaka, condenada por prática de
homicídio, de acordo com autos dos processos ns 007904145379-0 e
00007905229862-1, da Comarca de Contagem; ao Juiz da Vara de
Execuções Penais daquela Comarca, às Promotoras de Justiça da
Vara de Execuções Penais, Betânia Cabral de Pina Lacher e Luciana
Cristina Geannasi e Silva, pedido de informações sobre o
cumprimento da pena da sentenciada acima mencionada; dos
Deputados Durval Angelo e Roberto Ramos, em que solicitam
providências na apuração da invasão de domicílio e abuso de poder
por pane de policiais na residência do Sr. Walter Ferreira Machado, à
Av. Cardoso de Menezes nQ 80, em Sabará; Durval Angelo e Maria
Tereza Lara, em que solicitam sejam realizada audiência pública em
conjunto desta Comissão com a Comissão de Participação Popular,
com convidados que mencionam, para debater e produzir o Relatório
de Minas a fim de compor o Informe Pacto Internacional dos Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais - Pidesc - da sociedade civil a ser
encaminhado ao Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais
da Organização das Nações Unidas - Desc-ONU. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 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 julho de 2006.
Paulo Cesar, Presidente - Biel Rocha - Sebastião Helvécio.

ATA DA 9 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 4a SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 B LEGISLATURA, EM 5/7/2006
Às 14h41 mm, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana

Maria Resende (substituindo o Deputado Dm15 Pinheiro, por indicação
da Liderança do BPSP) e os Deputados Fabim Sawan, Gustavo
Valadares, Sargento Rodrigues e Edson Rezende (substituindo este
ao Deputado Ricardo Duarte, por indicação da Liderança do Bloco PT-
PCd013), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Fahim Sawan, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
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qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante da pauta e comunica o recebimento de ofício
enviado pelo Sr. Tony Carlos, Presidente da Câmara Municipal de
Uberaba, publicado no "Diário do Legislativo" de l/7/2006. Passa-se
à 1 2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela aprovação, no 2 Q turno, dos Projetos de Lei ns
2.915/2006 na forma do vencido no l Q turno, com as Emendas ns 1 e
2, apresentadas pelo relator, Deputado Sargento Rodrigues; e
2.949/2006 na forma do vencido no 1 9 turno (relator: Deputado Fahim
Sawan). O Presidente suspende a reunião. Encerrado o prazo
regimental da reunião, e não havendo quórum a Presidência deixa de
reabrir a reunião, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de julho de 2006.
Fahim Sawan, Presidente - Antônio Júlio - Ricardo Duarte - Miguel

Martini - João Leite.
ATA DA 11? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 4 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 5/7/2006
Às 114h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Maria Olívia (substituindo a Deputada Lúcia Pacífico, por indicação da
Liderança do BPSP) e os Deputados Chico Rafael e João Leite,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Chico Rafael, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento da Deputada Maria Olívia,
dispensa a leitura da ata da reunião 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 ns 1.596 e 1.941/2004, no 2 Q turno, e 3.037/2006, no
1 2 turno (Deputado João Leite); e 2.249/2005, no 2 Q turno (Deputada
Lúcia Pacífico). Passa-se à 1 2 Fase da 22 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 é aprovado o parecer pela aprovação, no 22 turno, do Projeto
de Lei n2 2.363/2005 na forma do vencido no 12 turno (relator:
Deputado João Leite). Passa-se à 22 Fase da 2? Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após votação, é aprovado, em
turno único, o Requerimento n 2 6.688/2006. Passa-se à 3 2 Fase da 2?
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento do Deputado Chico Rafael, solicitando seja oficiada a
Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor, para que preste
informações sobre o processo de investigação relatado no Ofício n2
268105/GPJ, dessa Promotoria. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença 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 julho de 2006-
Lúcia Pacífico, Presidente - João Leite - Zé Maia.	-

ATA DA 72 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 4
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM

7/7/2006
Às 10 horas, comparecem no Centro de Pastoral da Paróquia de

São Pedro, localizado no Muncípio de Ponte Nova, o Deputado Carlos
Gomes, membro da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Carlos Gomes, declara aberta a
reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por
aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se
destina a discutir a importância do restabelecimento do transporte
ferroviário de passageiros entre os Municípios de Ponte Nova e
Viçosa. A Presidência interrompe a 12 Parte da reunião para ouvir as
Sras. Maria do Carmo Santos, Secretária Municipal de Governo,
representando o Sr. Luis Eustáquio Linhares, Prefeito Municipal de
Ponte Nova; Vera Sônia Saraiva, Presidente da Câmara Municipal de
Viçosa; e os Srs. Afonso Carneiro Filho, Diretor de Relações
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Institucionais do Ministério dos Transportes; Leonardo Monteiro,
Deputado Federal; Raimundo Nonato Cardoso, Prefeito Municipal de
Viçosa; Genebaldo Sampaio, Vereador, representando a Sra. Maria
das Dores, Prefeita Municipal de Jequeri; Alexandre Said Delvaux,
representante da Rede Ferroviária de Campos; e Arlei Camilo,
Secretário de Desenvolvimento Econômico, representando Celso
Cota, Prefeito Municipal de Mariana, que são convidados a tomar
assento à mesa. O Presidente, na qualidade de autor do requerimento
que deu origem ao debate, faz suas considerações iniciais. Logo
após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2006.
Paulo Cesar, Presidente - Maria Olivia - Cecília Ferramenta - Carlos

Gomes.
ATA DA 4? REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS
DAS COMISSÕES PERMANENTES - § 1 Q DO ART. 204 DO

REGIMENTO INTERNO NA 42 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 159 LEGISLATURA, EM 12/7/2006

As 9h43min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Elisa
Costa e os Deputados Dilzon Meio, José Henrique, Luiz Humberto
Carneiro e Sebastião Helvécio, membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado Dilzon Meio, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento da Deputada Elisa Costa,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar à matéria
constante na pauta. Passa-se à 12 Fase da 22 Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Deputado Dilzon
Meio, na qualidade de relator do Projeto de Lei n o 3.293/2006, em

LA
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turno único, solicita a distribuição de avulsos do seu parecer, que
conclui por sua aprovação com as Emendas ns 5, 32, 61, 62, 111,
276 e 277, apresentadas por parlamentares, e 281 a 284,
apresentadas neste parecer; com as Subemendas que receberam o n2
1 às Emendas n 9s 54, 99, 114, 131 e 279, e pela rejeição das
Emendas n 2s 2,3,4,6,7,8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90,
91, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 112, 113, 116, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143,
144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157,
159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 173, 174,
175, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189,
190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203,
204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217,
218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231,
232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245,
246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 259, 260,
261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274,
275 e 280. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião conjunta, hoje, às 16 horas, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Elisa Costa - José Henrique -

Sebastião Helvécio.
ATA DA 10@ REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 4 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 12/7/2006

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Fahim Sawan, Ricardo Duarte, Doutor Ronaldo e João Leite
(substituindo aos Deputados Sargento Rodrigues e Dinis Pinheiro,
respectivamente, por indicação da Liderança do BPSP), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
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Deputado Fahim Sawan, declara aberta a reunião, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a discutir a possibilidade de ampliação da licença-
maternidade e da licença-paternidade dos servidores públicos
estaduais para 180 e 15 dias, respectivamente, e comunica o
recebimento da seguinte correspondência: Ofícios do Sr. Eduardo
Azeredo, Senador, tecendo comentários sobre o Projeto de Lei do
Senado n 9 281/2005; da Sra. Patrícia Saboya, Senadora, e do Sr.
Roberto Antônio Busato, justificando a ausência nesta reunião; e do
Sr. Lincoln Marcelo Silveira Freire, Presidente da Academia Mineira de
Pediatria, indicando o Sr. Navantino Alves Filho, membro daquela
entidade, para representá-lo na reunião. A Presidência interrompe a
Parte da reunião para ouvir o Sr. Dioclécio Campos Júnior, a Sra.
Rachei Niskier Sanches e o Sr. Mário Lavorato Rocha,
respectivamente, Presidente, 1 -Secretária e Diretor da Sociedade
Brasileira de Pediatria; os Srs. Hermeraldo Andrade, membro da
Comissão de Direito Constitucional, representando o Sr. Raimundo
Cândido Júnior, Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil -
Seccional Minas Gerais; Fábio Augusto de Castro Guerra, Vice-
Presidente da Sociedade Mineira de Pediatria, representando o Sr.
José Orleans da Costa, Presidente dessa entidade; Navantino Alves
Filho, membro da Academia Mineira de Pediatria; Benedito Scaranci
Fernandes, Superintendente de Atenção à Saúde, representando o Sr.
Marcelo Gouvêa Teixeira, Secretário de Estado de Saúde; as Sras.
Maria Eliana Novaes, Subsecretária de Desenvolvimento da
Educação, representando a Sra. Vanessa Guimarães Pinto, Secretária
de Estado de Educação; e Maria Thaís da Costa Oliveira Santos,
assessora da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão,
representando a Sra. Renata Vilhena, Secretária dessa Pasta, que
são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência informa que
as Sras. Maria Inez Camargos, Coordenadora-Geral do Sindicato
único dos Trabalhadores em Educação em Minas Gerais - SindUTE, e
a atriz Maria Paula, também convidadas, não puderam comparecer. O
Presidente, autor do requerimento que deu origem ao debate, tece
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos
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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
participação e a colaboração dos convidados pelos valiosos subsídios
prestados à Comissão, agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária, a
ser realizada hoje, dia 12 de julho, às 14h45min, no Plenarinho 1, com
a finalidade de apreciar a matéria constante na pauta, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2006.
Fahim Sawan, Presidente - Ricardo Duarte - Maria Olivia - João

Leite - Ana Maria Resende - Gustavo Corrêa.
ATA DA 7ê REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
REDAÇÃO NA 4 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 152

LEGISLATURA, EM 12/7/2006
Às lohsmin, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Vanessa Lucas e Maria Olivia e o Deputado Biel Rocha (substituindo
este ao Deputado Ricardo Duarte, por indicação da Liderança do PT),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Vanessa Lucas , declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Biel Rocha,
dispensa a leitura da ata da reunião 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 comunica o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei &s 1.667/2204 e 2.926/2006 (Deputada
Vanessa Lucas); 3.096 e 3.26212006 (Deputado Biel Rocha). Passa-
se à 1 2 Fase da 21 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão
e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o Parecer de
Redação Final do Projeto de Lei n 2 1.667/2004 (relatora: Deputada
Maria Olivia). Passa-se à 2 2 Fase da 2 Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n
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2.926/2006 (relatora: Deputada Maria Olívia); 3.096 e 3.262/2006 -
(relator: Deputada Biel Rocha). Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença 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 julho de 2006.
Ricardo Duarte, Presidente - Neider Moreira - Maria Olívia.

ATA DA 19 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 49 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 12/7/2006
Às 10h13min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Elisa Costa e os Deputados Jayro Lessa, Dilzon Meio, José Henrique,
Luiz Humberto Carneiro e Sebastião Helvécio, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente,
Deputado Jayro Lessa, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado José Henrique, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o
recebimento da seguinte correspondência publicada no "Diário do
Legislativo" de 6/7/2006: ofícios dos Srs. Aguinaldo Mascarenhas
Diniz, Chefe de Gabinete da Secretaria de Transportes e Obras
Públicas; Dimas Wagner Lamounier e Max Fernandes dos Santos,
respectivamente Superintendente de Negócios e Gerente de Mercado
da Caixa Econômica Federal e do Banco de Desenvolvimento de
Minas Gerais. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei n2s 2.081/2005 e 3.105/2006 (Deputado Domingos
Sávio); 2.900/2005 e 2.953/2006 (Deputado Luiz Humberto Carneiro);
3.141 e 3.335/2006 (Deputado Dilzon Meio); 3.193/2006 (Deputado
Jayro Lessa); 3.13912006 (Deputado José Henrique); 1.84712004 e
2.671/2005 (Deputada Elisa Costa) no 12 turno; e 3.055/2006
(Deputado Jayro Lessa; 3.188/2006 (Deputado Sebastião Helvécio) e
3.253/2006 (Deputado Domingos Sávio) no 2 Q turno. Passa-se à 1
Fase da 2 2 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
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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 2 Q turno, dos Projetos de Lei &s
2.399/2005 na forma do Substitutivo n 2 1 (relator: Deputado Dilzon
Meio); 3.05512006 (relator: Deputado Luiz Humberto Carneiro, em
virtude de redistribuição); 3.188/2006 na forma do vencido no 1 ç turno
(relator: Deputado José Henrique, em virtude de redistribuição); e
3.253/2006 (relatora: Deputada Elisa Costa, em virtude de
redistribuição); e pela aprovação, no 12 turno, dos Projetos de Lei n2s
2.081/2005 (relator: Deputado Dilzon Meio, em virtude de
redistribuição); 2.67112005 na forma do Substitutivo n 2 1, da Comissão
de Constituição e Justiça, com a Emenda n 2 1, da Comissão de
Segurança Pública (relatora: Deputada Elisa Costa); 2.900/2005
(relator: Deputado Luiz Humberto Carneiro); 3.085/2006 (relator:
Deputado Sebastião Helvécio) e 3.141/2006 (relator: Deputado Diizon
Meio) na forma de substitutivos que receberam o n 2 1, da Comissão
de Constituição e Justiça); 3.07712006 (relator: Deputado José
Henrique); 3.10512006 (relator: Deputado Sebastião Helvécio, em
virtude de redistribuição); 3.193/2006 (relator: Deputado Jayro Lessa),
e 3.354/2006 (relator: Deputado José Henrique) com as emendas que
receberam o n2 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e pela
rejeição do Projeto de Lei & 1.647/2004 (relatora: Deputada Elisa
Costa). O Presidente determina a distribuição de avulsos do parecer,
que conclui pela aprovação, no 2 Q turno, do Projeto de Lei n
3.280/2006 na forma do Substitutivo n 2 1, solicitada pelo relator,
Deputado Jayro Lessa. Os Projetos de Lei n 2s 2.953, 3.139 e
3.333/2006 são retirados da pauta por determinação do Presidente da
Comissão por não cumprirem pressuposto regimentais. Passa-se à 2
Fase da 2 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. O
Requerimento n Q 6.72412006 é retirado da pauta, atendendo-se a
requerimento do Deputado Dilzon Meio, aprovado pela Comissão.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião
extraordinária hoje, às 16h30min, para apreciação dos pareceres dos
Projetos de Lei n 2s 2.953, 3.139, 3.280 e 3.333/2006 no 29 turno,
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determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 12 de julho de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Elisa Costa - Sebastião Helvécio -

Jayro Lessa.	 -
ATA DA 18? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇAO
NA 4? SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 152 LEGISLATURA,

EM 12/7/2006
Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Maria Olivia e os Deputados Ricardo Duarte e Neider Moreira
(substituindo este ao Deputado Djalma Diniz, por indicação da
Liderança do PPS), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Ricardo Duarte, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Neider Moreira, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a discutir e votar pareceres em fase de redação final e comunica o
recebimento da seguinte proposição, para a qual designou o relator
citado a seguir: Projeto de Lei n Q 3.372/2006 (Deputado Neider
Moreira). Passa-se à 2? Fase da 22 Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é
aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n 2 3.372/2006
(relator: Deputado Neider Moreira). Cumprida a finalidade dareunião,
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária de logo
mais, às 20h15min, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Edson Rezende - Doutor Ronaldo.

ATA DA 119 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 4? SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 152 LEGISLATURA, EM 12/7/2006
As 15 horas, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Maria OUvia e Ana Maria Resende (substituindo esta ao Deputado
Sargento Rodrigues, por indicação da Liderança do BPSP) e os
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Deputados Fahim Sawan, Antônio Júlio, Ricardo Duarte, Gustavo
Corrêa (substituindo este ao Deputado Gustavo Valadares, por
indicação da Liderança do PFL) e João Leite (substituindo o Deputado
Antônio Genaro, por indicação da Liderança do BPSP), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Fahim Sawan, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento da Deputada Maria Olivia, dispensa a
leitura da ata da reunião 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 1 2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados,
cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1 2 turno, dos
Projetos de Lei ns 3.206/2006 na forma do Substitutivo & 2 (relator:
Deputado Ricardo Duarte); e 3.37412006 na forma do Substitutivo n 2 3,
pela rejeição dos Substitutivos ns 1 e 2 e das Emendas ns 6, 8 a 14
e 16, e pela aprovação das Emendas ns 5, 7 e 15 (relator: Deputado
Fahim Sawan). O Presidente retira da pauta o Projeto de Lei &
3.335/2006 por não cumprir os pressupostos regimentais. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião
extraordinária a ser realizada hoje, dia 12 de julho, às 20h30min, com
a finalidade de apreciar, em 2 2 turno, os Projetos de Lei ns 3.335 e
3.374/2006, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2006.
Fahim Sawan, Presidente - Ana Maria Resende - Zé Maia - Carlos

Pimenta.
ATA DA 3 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA O ESTUDO DA ATENÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNO,
DEFICIÊNCIA MENTAL E AUTISMO NA 4 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 12/7/2006
Às 15h43min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Maria Olivia e Maria Tereza Lara e o Deputado Célio Moreira,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião e, em
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virtude da aprovação de requerimento da Deputada Maria Tereza
Lara, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar o relatório
final dos trabalhos da Comissão. Passa-se à 2? Fase da 2? Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a
votação, é aprovado o relatório final da Comissão. Em seguida, o
Presidente suspende os trabalhos por 5 minutos para a lavratura da
ata desta reunião. Reabertos os trabalhos, em virtude da aprovação
de requerimento da Deputada Maria Olívia, o Presidente dispensa a
leitura desta ata, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. Cumprida a finalidade desta
Comissão, o Presidente agradece a presença e a colaboração dos
parlamentares e dá por encerrados os nossos trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2006.
Célio Moreira, Presidente - Maria Olívia - Maria Tereza Lara.

ATA DA 11 2 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 42 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 159 LEGISLATURA, EM 12/7/2006
Às 16h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Elisa Costa e os Deputados Domingos Sávio, Jayro Lessa, José
Henrique e Sebastião Helvécio, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Domingos
Sávio, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento da Deputada Elisa Costa, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir
e votar proposições da Comissão. Passa-se à 14 Fase da 22 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 2 9 turno, do
Projeto de Lei n Q 3.280/2006 na forma do Substitutivo n 9 1 ao vencido
no 1 9 turno (relator: Deputado Jayro Lessa). Os Projetos de Lei n2s
2.953, 3.139 e 3.333/2006 são retirados da pauta por determinação do
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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 reunião extraordinária, hoje, às 20h30min, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Fahim Sawan - José Henrique - Luiz

Humberto Carneiro.
ATA DA 12 2 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 1a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 159 LEGISLATURA, EM 12/7/2006

As 20h38min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana
Maria Resende (substituindo o Deputado Antônio Genaro, por
indicação da Liderança do BPSP) e os Deputados Fahim Sawan,
Carlos Pimenta e Zé Maia (substituindo estes aos Deputados
Sargento Rodrigues e Dinis Pinheiro, respectivamente, por indicação
da Liderança do BPSP), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Fahim Sawart, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Zé Maia, dispensa a leitura da ata da reunião 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 suspende os trabalhos por tempo
indeterminado. As 21 h33min, com a presença dos Deputados
Domingos Sávio, João Leite e Dilzon Meio (substituindo aos
Deputados Antônio Genaro, Dinis Pinheiro e Sargento Rodrigues,
respectivamente, por indicação da Liderança do BPSP), o Presidente,
Deputado Fabim Sawan, retira de pauta os Projetos de Lei n 2s 3.335 e
3.374/2006, em 29 turno, por não cumprirem pressupostos
regimentais, e nada mais havendo a ser tratado, agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião
extraordinária, a ser realizada no dia 13/7/2006, às 9h15min, no
Plenarinho IV, com a finalidade de apreciar os referidos projetos de lei,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2006.
Fahim Sawan, Presidente - Luiz Humberto Carneiro - Vanessa
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Lucas - Jayro Lessa.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

2.842/2005
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria da Deputada Jô Moraes, o Projeto de Lei n 2 2.842/2005

visa declarar de utilidade pública a Federação das Associações de
Moradores do Estado de Minas Gerais - Famemg -, com sede no
Município de Belo Horizonte.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, 1,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida entidade possui como objetivo congregar as uniões, as

federações municipais, as associações de moradores, as
organizações populares e os movimentos de lutas sociais de todo o
Estado de Minas Gerais.

Para consecução de suas metas, promove encontros, palestras e
debates, que tratam de assuntos de interesse das instituições
associadas; oferece-lhes assessoria técnica, administrativa e jurídica;
divulga e organiza atividades educativas, culturais, esportivas, sociais
e ambientais; desenvolve programas de proteção da saúde da família;
combate a fome e a pobreza.

No cumprimento de seus propósitos, a Famemg representa suas
filiadas perante as autoridades municipais, estaduais e federais, e a
iniciativa privada.

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

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

n2 2.842/2005 em turno único.
Sala das Comissões, 13 de julho de 2006.
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Jô Moraes, relatora.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI

3.279/2006
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 o Conselho de Desenvolvimento
Comunitário do Distrito Vila Acari, com sede no Município de
Pintópolis.

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, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em causa tem por finalidade a proteção da saúde da

família, da gestante, da criança e do idoso. Assim, realiza
permanentemente campanhas de prevenção a doenças transmissíveis
e infectocontagiosas e apóia o aleitamento materno.

Por outro lado, atua no combate à fome e à pobreza, na implantação
de hortas comunitárias, na formação de grupos de pequenos
agricultores e na distribuição de alimentos.

Buscando espaço no mercado de trabalho, promove cursos
profissionalizantes e atua na habilitação e reabilitação de pessoas
com necessidades especiais, em parceria com os órgãos públicos e
privados.

Tem particular atenção na proteção ao meio ambiente, interagindo
com organizações não governamentais, com o 1FF e o Ibama, para a
elaboração de projetos e campanhas pertinentes à preservação da
natureza.

Por sua atuação, a referida entidade merece o título de utilidade
pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n2

3.279/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 13 de julho de 2006-
Gustavo Valadares, relator.



686

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.337/2006

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do Deputado Biel Rocha, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública a Associação Agrícola de Monte Alegre -
Aama -, com sede no Município de Matias Barbosa.

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, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida Associação, fundada em 2004, tem como objetivo

promover ações que visem a melhorar a qualidade de vida dos
habitantes do Município de Matias Barbosa.

Dessa maneira, defende os direitos e interesses dos seus
associados; incentiva a agricultura familiar, principalmente de natureza
orgânica; promove a produção da piscicultura; desenvolve atividades
nas áreas da educação e do esporte. Além do mais, busca gerar
maior número de empregos e elevar o padrão de vida dos moradores
da zona rural.

Por sua atuação, a referida entidade merece o título de utilidade
pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n2

3.337/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 12 de julho de 2006.
Padre João, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9
3.338/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Biel Rocha, o Projeto de Lei n g 3.338/2006
visa declarar de utilidade pública a Ação Social Senhora Santana, com
sede no Município de Congonhas do Norte.

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, 1,
a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Ação Social Senhora Santana, sem fins lucrativos, fundada em

1984, possui como finalidade precípua a prática da assistência social.
Para alcançar essa meta, busca melhorar a qualidade de vida das
pessoas carentes residentes no Município de Congonhas do Norte, na
intenção de assegurar-lhes integridade e dignidade.

Por prestar auxílio aos mais necessitados, concorrendo para a
harmonia da sociedade, a instituição torna-se merecedora do título de
utilidade pública.

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

n2 3.338/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 13 de julho de 2006.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.342/2006

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do Deputado George Hilton, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública a Associação Escola Família Agrícola de
Comercinho - Aefacom -, com sede no Município de Comercinho.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e
apresentou a Emenda n2 1. Vem agora a matéria a esta Comissão,
para deliberação conclusiva, nos termos do art. 103, 1, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em causa tem caracteres educacional e assistencial,

sendo comprometida com o desenvolvimento do meio rural. Prioriza
os ensinos fundamental e médio profissionalizante, com foco na
agroindústria e na agropecuária, dentro do sistema das escolas
famílias agrícolas. Mantém serviços próprios de assistências médica e
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odontológica e núcleos de educação e recreação. Para mantê-los,
estabelece parcerias com o poder público e com a iniciativa privada.
Valoriza o papel da trabalhadora do campo e combate todas as
formas de violência, preconceitos e discriminação contra a mulher.

Por sua atuação, a referida entidade merece o título de utilidade
pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei flQ

3.342/2006, em turno único, com a Emenda n 2 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2006.
Padre João, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.346/2006

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De iniciativa da Deputada Jô Moraes, o projeto de lei em tela tem
por escopo instituir o Dia Estadual do Teatro para a Infância e
Juventude, a ser comemorado anualmente em 20 de março.

Nos termos regimentais, a proposição foi examinada
preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, tal
como apresentada.

Dando prosseguimento à tramitação do projeto, compete a este
órgão colegiado examiná-lo, conforme dispõe o art. 102, VI, c/c o art.
190, do Regimento Interno.

Fundamentação
A instituição do Dia do Estadual do Teatro para a Infância e

Juventude representará uma oportunidade, a cada ano, para a
reflexão em torno do papel das artes cênicas como elemento
fundamental para a integração sociocultural dos jovens no contexto
amplo de cidadania e participação comunitária.

O teatro sempre esteve presente no processo de educação da
criança e do adolescente, desde as mais remotas épocas. A educação
grega valorizava o teatro, a música, a dança e a literatura. Platão
considerava o jogo, em sentido amplo, fundamental na educação.

rÃ'
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É bom lembrar que a criança e o adolescente são curiosos por
natureza e estão em busca de experiências novas que ampliem seu
mundo familiar e escolar. Atividades de arte, cultura, esporte e lazer
representam espaços privilegiados de convivência comunitária, de
troca de experiências e de socialização.

Assim sendo, a proposição apresenta-se como oportuna e meritória,
pois vê na sua prática a construção de um comportamento social
agregado, uma vez que implica tanto a presença de quem faz, quanto
de quem assiste.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n2

3.346/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 13 de julho de 2006.
Doutor Viana, Presidente - Miguel Martini, relator - Domingos Sávio.

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI M 2.249/2005
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório
A proposição em análise, do Deputado Doutor Viana, torna

obrigatória a contratação de seguro por parte dos estacionamentos no
âmbito do Estado de Minas Gerais.

A matéria foi aprovada no 1 9 turno, na forma do Substitutivo n2 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda n 2 1, da
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte.

Retorna o projeto a esta Comissão a fim de receber parecer para o
22 turno, nos termos do art. 189 do Regimento Interno, cabendo-nos,
ainda, elaborar a redação do vencido, que segue anexa e é parte
deste parecer.

Fundamentação
O projeto em exame visa a obrigar os estacionamentos públicos ou

privados, administrados por pessoa jurídica ou física, a contratarem
seguro contra furto, roubo e dano de veículo sob sua guarda.

A matéria vem sendo discutida há anos. A doutrina e a
jurisprudência já firmaram entendimento de que a empresa responde,
perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos
em seu estacionamento, sejam eles pagos ou não.

A proposição em análise, com as alterações propostas, tem o

rs



690

objetivo de pôr fim aos embates judiciais ao obrigar esses
estabelecimentos a contratarem seguro contra furto, roubo e dano de
veículo sob sua guarda.

Dessa forma, entendemos que a proposta atende aos anseios da
população, estando também em harmonia com o Código de Proteção
e Defesa do Consumidor.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 29 turno, do

Projeto de Lei n 9 2.249/2005 na forma do vencido no 1 Q turno.
Sala das Comissões, 12 de julho de 2006.
Lúcia Pacífico, Presidente e relatora - Zé Maia - João Leite.

PROJETO DE LEI N 2 2.249/2005
(Redação do Vencido)

Torna obrigatória a contratação de seguro pelos estacionamentos no
Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 2 - Fica a pessoa física ou jurídica que mantenha serviço de

estacionamento privado, gratuito ou pago, obrigada a contratar seguro
contra furto, roubo e dano de veículo sob sua guarda.

Art. 2 - No comprovante do estacionamento do veículo, constarão o
nome da seguradora e o número da apólice do seguro.

Art. 3 - Será afixada, em local visível, nas dependências do
estacionamento, placa informando a existência do seguro de que trata
esta lei, a qual conterá o número do telefone do órgão de defesa do
consumidor do Município ou do Estado.

Ar!. 42 - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator
às penalidades previstas na Lei n 2 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 5 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI N2 3.139/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n 2 3.139/2006
altera a redação do inciso Vil do art. 32 da Lei n 2 15.910, de
21/1212005, que dispõe sobre o Fundo de Recuperação, Proteção e
Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado -
Fhidro.



Aprovada no 1 9 turno, com as Emendas ns 1 e 2, retorna a matéria
a esta Comissão para receber parecer de 2 2 turno, cabendo-nos ainda
elaborar a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
O projeto ora em análise pretende alterar a redação do inciso VII do

art. 3 da Lei n Q 15.910, de 21112/2005, que dispõe sobre o Fundo de
Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias
Hidrográficas do Estado - Fhidro -, reduzindo de 55% para 50% o
percentual dos recursos destinados ao fundo, oriundos do montante
repassado pela União ao Estado a título de compensação financeira
por áreas inundadas por reservatórios para a geração de energia
elétrica, nos termos das Leis Federais ns 7.990, de 1989, e 8.001, de
1990.

Conforme nos manifestamos no l turno, entendemos que o
percentual de 50% é suficiente para prover o Fhidro, que já conta com
outras fontes de recursos, inclusive de dotações orçamentárias. A
redução proposta, de 5%, a ser utilizada pela administração para
incrementar outros setores, como a Pasta de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, e para honrar compromissos de
contrapartida em acordos - tais como o Proágua e o Promata -
celebrados com o Governo Federal e com organismos financeiros
internacionais não comprometerá a execução desses Programas.
Trata-se, portanto, de medida de relevante alcance administrativo-
financeiro, em harmonia com o princípio constitucional da eficiência
pelo qual deve o Estado pautar-se.

O projeto sofreu duas modificações no i Q turno, uma delas com o
objetivo de assegurar o pleno desenvolvimento dos projetos
estaduais, ao autorizar o Banco de Desenvolvimento do Estado de
Minas Gerais - BDMG - , agente financeiro do referido fundo, a ser
também depositário dos seus recursos. A outra alteração dispensa a
contrapartida para a obtenção de financiamento pelas entidades
menores, que prestam atendimento a crianças e adolescentes em
situação de vulnerabilidade social no Estado, por meio do Fundo para
Infância e a Adolescência - FIA.

Do ponto de vista econômico e financeiro, a proposição em tela não
tem impacto sobre as contas públicas do Estado, pois ficam mantidos

L1



692

os recursos, não sendo geradas novas despesas ou encargos
financeiros.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n2

3.139/2006, no 2 9 turno, na forma do vencido em 12 turno.
Sala das Comissões, 13 de julho de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Antônio

Júlio - Célio Moreira.
PROJETO DE LEI N 9 3.139/2006

(Redação do Vencido no 12 Turno)
Altera a redação do inciso VII do art. 3 Q da Lei n9 15.910, de 21 de

dezembro de 2005, que dispõe sobre o fundo de recuperação,
proteção e desenvolvimento sustentável das bacias hidrográficas do
Estado de Minas Gerais - FHIDRO.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 12 - O inciso VII do art. 39 da Lei n 2 15.910, de 21 de dezembro

de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação:

VII - 50% (cinqüenta por cento) da cota destinada ao Estado a título
de compensação financeira por áreas inundadas por reservatórios
para a geração de energia elétrica, conforme o disposto nas Leis
Federais n 2s 7.990, de 28 de dezembro de 1989, e 8.001, de 13 de
março de 1990.".

Art. 2 - O art. 8 Q da Lei n 9 15.980, de 13 de janeiro de 2006, fica
acrescido do seguinte §7:

"Art.89 -( ... )
§72 - O agente financeiro poderá ser depositário de recursos do

Fundo, observado o disposto no art. 17 da Lei Complementar n 9 91,
de 19 de janeiro de 2006, e no regulamento.".

Art. 32 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 42 - Fica revogado o inciso III do art. 52 da Lei 11.397, de 6 de

janeiro de 1994.
PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 3.333/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria dos Deputados Domingos Sávio, Gil Pereira, Jayro
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Lessa, Sebastião Helvécio, Dilzon Meio, José Henrique, Elisa Costa,
Luiz Humberto Carneiro, Biel Rocha, Vanessa Lucas, Sávio Souza
Cruz, Antônio Júlio, lvair Nogueira, Fábio Avelar e Gustavo Corrêa, o
Projeto de Lei n 2 3.333/2006 altera a Lei n 2 6.763, que consolida a
legislação tributária do Estado.

Aprovada no 1 9 turno, na forma do Substitutivo n 2 2, retorna a
matéria a esta Comissão, para receber parecer de 2 9 turno, nos
termos regimentais.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

O projeto de lei em tela concede isenção da Taxa de Segurança
Pública referente aos serviços prestados pela Polícia Militar e pelo
Corpo de Bombeiros Militar em eventos de qualquer natureza que
envolvam reunião ou aglomeração de pessoas e em situações em que
o interesse do particular predomine sobre o interesse público, na
hipótese de realização de exposições agropecuárias, comerciais e
industriais, quando promovidas diretamente por entidades
representativas dos respectivos setores econômicos. A proposição
também altera os valores das taxas que constam nas Tabelas 8 e M,
que deverão ser fixados de acordo com a previsão de público dos
eventos, além de determinar que os critérios para a fixação do número
de policiais e bombeiros necessários à segurança preventiva dos
eventos, para efeito da cobrança das referidas taxas, sejam
estabelecidos em regulamento.

Dos pontos de vista financeiro e orçamentário, a aprovação do
projeto em tela na forma original implicaria redução de 95% dos
valores arrecadados e destinados ao custeio dos serviços prestados
pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar de Minas Gerais,
segundo consta na nota técnica enviada a esta Casa pela Secretaria
de Estado de Fazenda.

Por essa razão, no entendimento desta Comissão, a proposição
original ofende os pressupostos estabelecidos pela Lei de
Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar n 9 101, de 2000 -, que
estabelece, em seu art. 14, que a concessão ou a ampliação de
incentivo ou benefício de natureza tributária das quais decorra
renúncia de receita deverão estar acompanhadas de estimativa do
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impacto orçamentário-financeiro, no exercício em que deva iniciar sua
vigência e nos dois seguintes, das medidas de compensação para o
mesmo período, assim como da demonstração pelo proponente de
que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da Lei
Orçamentária e de que não afetará as metas de resultados fiscais,
previstas no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias..

O Substitutivo n 2 2, aprovado em j2 turno, promoveu as alterações
necessárias à adequação do projeto aos pressupostos estabelecidos
na legislação pertinente à matéria financeira e orçamentária. Com as
alterações propostas no substitutivo, haverá redução de 18% apenas
dos valores arrecadados com a Taxa de Segurança Pública
decorrente dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros e pela
Polícia Militar, o que corresponde a R$1.618.689,07, valor esse
considerado irrelevante em relação à receita tributária total do Estado.

Apresentamos a Emenda n 9 1, com vistas exclusivamente ao
aprimoramento da técnica legislativa, não havendo, com a aprovação
desta emenda, nenhuma alteração de conteúdo na proposta aprovada
em 12 turno.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n2

3.333/2006, no 2 Q turno, com a Emenda n2 1 ao vencido no 12 turno, a
seguir redigida.

Emenda n 2 1
Dê-se aos arts. 22 e 3 a seguinte redação:
"Art. 2 - Os itens 1.3, 1.3.1 e 1.3.2 da Tabela B anexa à Lei n2

6.763, de 1975, passam a vigorar com a seguinte redação:
- do item 1.3: "Outras situações em que o interesse particular do

solicitante predomine sobre o interesse público";
II - do item 1.3.1: "Vistoria técnica prévia em eventos de qualquer

natureza que envolvam reunião ou aglomeração de pessoas, inclusive
congressos, seminários, convenções, encontros, feiras, exposições,
promoções culturais, esportivas e de lazer em geral, com emprego
exclusivamente de Bombeiro Militar";

III - do item 1.3.2: "Vistoria técnica prévia em eventos de qualquer
natureza que envolvam reunião ou aglomeração de pessoas, inclusive
congressos, seminários, convenções, encontros, feiras, exposições,
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promoções culturais, esportivas e de lazer em geral, com emprego de
Bombeiro Militar e de veículos operacionais, conforme o(s) tipo(s)
utilizado(s):";

"Art. 32 Os itens 1.2.1 e 1.2.2 da Tabela M anexa à Lei n 2 6.763, de
1975, passam a vigorar com a seguinte redação:

- do item 1.2.1: 'Vistoria técnica prévia em eventos de qualquer
natureza que envolvam reunião ou aglomeração de pessoas, inclusive
congressos, seminários, convenções, encontros, feiras, exposições,
promoções culturais, esportivas e de lazer em geral, com emprego
exclusivamente de Policial Militar";

II - do item 1.2.2: "Vistoria técnica prévia em eventos de qualquer
natureza que envolvam reunião ou aglomeração de pessoas, inclusive
congressos, seminários, convenções, encontros, feiras, exposições,
promoções culturais, esportivas e de lazer em geral, com emprego de
Policial Militar e de veículos operacionais, conforme o(s) tipo(s)
utilizado (s):"".

Sala das Comissões, 13 de julho de 2006.
Domingos Sávio,	Presidente - Célio Moreira, relator - José

Henrique - Sebastião Helvécio.
PROJETO DE LEI W 3.33312006

(Redação do Vencido)
Altera a Lei n 9 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. l - A Lei n 2 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar

com as seguintes alterações:
"Art.113-( ... )
§ S - Os serviços previstos nas Tabelas B e M dependem de

requerimento formal do interessado ou de seu representante legal,
nos termos do regulamento.";

'Art.114-( ... )
§ 5 - Os eventos de qualquer natureza que envolvam reunião ou

aglomeração de pessoas, tais como congressos, seminários,
convenções, encontros, feiras, exposições, promoções culturais,
esportivas e de lazer em geral, ficam isentos das taxas previstas:

- nos subitens 1.2.1 e 1.2.2 da Tabela B anexa a esta lei, quando



696

realizados em edificações que, cumulativamente:
a) não precisem ser adaptadas nem modificadas para cada evento;
b) tenham projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico

aprovado e liberado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais;
II - nos subitens 1.2.3 e 1.2.4 da Tabela B anexa a esta lei.".
"Art.115-( ... )
§ 92 - Relativamente aos eventos de qualquer natureza que

envolvam reunião ou aglomeração de pessoas, tais como congressos,
seminários, convenções, encontros, feiras, exposições, promoções
culturais, esportivas e de lazer em geral, quando realizados em
edificações que tenham projeto de prevenção e combate a incêndio e
pânico aprovado e liberado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas
Gerais e que precisem ser adaptadas ou modificadas para cada
evento, as taxas previstas nos subitens 1.2.1 e 1.2.2 da Tabela B
anexa a esta lei serão exigidas somente em relação à área
especialmente adaptada ou modificada para o evento, desprezando-
se as áreas não utilizadas.

§ 10 - Relativamente à taxa prevista no item 1.1 da Tabela M da Lei
6.763, de 1975, além da área interna, será considerada a área externa
sob influência direta do evento, caracterizada pela aglomeração de
pessoas:

- nos locais de acesso para entrada ou saída do evento;
II - nas áreas contíguas ao entorno do local do evento;
III - nas áreas de estacionamento do evento.".
Art. 22 - A discriminação dos seguintes itens da Tabela B anexa à Lei

n2 6.763, de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação:
- do item 1.3: "Outras situações em que o interesse particular do

solicitante predomine sobre o interesse público";
II - do item 1.3.1: "Vistoria técnica prévia em eventos de qualquer

natureza, inclusive congressos, seminários, convenções, encontros,
feiras, exposições, promoções culturais, esportivas e de lazer em
geral, com emprego exclusivamente de Bombeiro Militar";

III - do item 1.3.2: "Vistoria técnica prévia em eventos de qualquer
natureza, inclusive congressos, seminários, convenções, encontros,
feiras, exposições, promoções culturais, esportivas e de lazer em
geral, com emprego de Bombeiro Militar e de veículos operacionais,



697

conforme o(s) tipo(s) utilizado(s):".
Art. 32 - A discriminação dos seguintes itens da Tabela M anexa à

Lei n 2 6.763, de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação:
1 - do item 1.2.1: "Vistoria técnica prévia em eventos de qualquer

natureza, inclusive congressos, seminários, convenções, encontros,
feiras, exposições, promoções culturais, esportivas e de lazer em
geral, com emprego exclusivamente de Policial Militar";

II - do item 1.2.2: "Vistoria técnica prévia em eventos de qualquer
natureza, inclusive congressos, seminários, convenções, encontros,
feiras, exposições, promoções culturais, esportivas e de lazer em
geral, com emprego de Policial Militar e de veículos operacionais,
conforme o(s) tipo(s) utilizado(s):".

Art. 42 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.667/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.667/2004, de autoria do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, que institui a política de desenvolvimento estadual e
regional por meio dos Arranjos Produtivos Locais, e dá outras
providências, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1
turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 °do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N°1.667/2004
Institui a Política Estadual de Apoio aos Arranjos Produtivos Locais e

dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica instituída a Política Estadual de Apoio aos Arranjos

Produtivos Locais, visando ao fortalecimento das economias regionais
por meio da integração e da complementaridade das cadeias
produtivas locais e da geração de processos permanentes de
cooperação, difusão e inovação.

Parágrafo único - Considera-se Arranjo Produtivo Local a



698

aglomeração produtiva horizontal de uma cadeia de produção de
determinada região do Estado, que tenha como característica principal
o vínculo entre empresas e instituições públicas ou privadas, entre as
quais se estabeleçam sinergias e relações de cooperação.

Art. 2 0 - São objetivos da Política Estadual de Apoio aos Arranjos
Produtivos Locais:

- fortalecer a atividade produtiva regional por meio do estímulo à
complementaridade das cadeias produtivas locais;

II - consolidar a atuação das pequenas e médias empresas focais
mediante a cooperação mútua e com instituições públicas de pesquisa
e desenvolvimento tecnológico;

III - estimular o desenvolvimento da capacidade de inovação e da
eficiência coletiva em âmbito regional;

IV - divulgar, em âmbito regional, as oportunidades de
aproveitamento de ocorrências externas favoráveis à atividade;

V - favorecer o crescimento da economia mineira, com o
aprimoramento da distribuição de riqueza ao longo das cadeias
produtivas e o reinvestimento produtivo;

VI - facilitar o aumento e a distribuição eqüitativa da renda e das
oportunidades de trabalho, bem como a melhoria da qualidade do
trabalho.

Art. 3 0 - São instrumentos da Política Estadual de Apoio aos
Arranjos Produtivos Locais:

- a pesquisa e o desenvolvimento de estatísticas e de tecnologias
voltadas para a instituição de Arranjos Produtivos Locais e o
aprimoramento dos existentes;

II - a assistência técnica;
III - o fomento e o financiamento de atividades;
IV - o investimento em infra-estrutura e logística;
V - o investimento em programas de qualificação que priorizem

demandas específicas de cada Arranjo Produtivo Local;
VI - o investimento em campanhas de sensibilização e

conscientização dos envolvidos, visando à divulgação dos princípios
do cooperativismo e de suas características de gestão compartilhada
dos negócios.

Parágrafo único - Na implementação da política instituída por esta

A



699

lei, serão observadas as diretrizes de inovação, cooperação e
promoção dos Arranjos Produtivos Locais.

Art. 40 - O Poder Executivo apoiará a criação, em cada Arranjo
Produtivo Local, de um centro gestor de inovação, constituído como
organização sem fins lucrativos, com a função de coordenar, orientar,
executar e dinamizar a produção e a difusão da inovação em
produtos, processos, gestão e comercialização.

Parágrafo único - O centro gestor de inovação desenvolverá suas
atividades com a cooperação dos agentes produtivos empresariais,
das organizações de trabalhadores e de instituições públicas ou
privadas sem fins lucrativos prestadoras de serviços de apoio ao
Arranjo Produtivo Local.

Art. 50 - o Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias a contar da data de sua publicação.

Art. 6°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 12 de julho de 2006.
Vanessa Lucas, Presidente - Maria Olívia, relatora - Biel Rocha.
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Política Agropecuária e dos Deputados Miguei Martini e outros,
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Sargento Rodrigues, João Leite, Miguel Martini e Weliton. Prado - 2
Parte (Ordem do Dia): lê 

Fase: Abertura de Inscrições - Designação
de Comissões: Comissão Especial dos Produtos Chineses - Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituição n 2 101/2006 - Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre a Proposta de Emenda à Constituição n 9 102/2006 - Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei n
17.076 - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações -
Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados
Leonardo Moreira e Miguel Martini e outros; deferimento - Discussão e
Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final dos Projetos de
Lei n 2s 42 e 161/2003, 1.807 e 1.945/2004 e 3.106/2006; aprovação -
Votação de Requerimentos: Requerimentos da Comissão Especial
para o Estudo da Atenção à Pessoa com Transtorno Mental,
Deficiência Mental ou Autismo, das Comissões de Educação, de Meio
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Ambiente (3), de Assuntos Municipais (2) e de Política Agropecuária,
dos Deputados Weliton Prado e Leonardo Quintão e Comissão
Especial dos Centros de Convenções, Feiras e Exposições;
aprovação - Questões de ordem - Suspensão e reabertura da
reunião - Prorrogação da reunião - 2 Fase: Discussão e Votação de
Proposições: Requerimento do Deputado Sargento Rodrigues;
aprovação - Votação, em 29 turno, do Projeto de Lei & 2.915/2006;
aprovação na forma do vencido em 1 2 turno com as Emendas n 2s 1 e
2 - Inexistência de quórum especial para votação de proposta de
emenda à Constituição - Votação, em turno único, do Projeto de Lei n2
3.35012006; requerimento da Deputada Jô Moraes; aprovação do
requerimento - Votação, em turno único, do Projeto de Lei n2
3.351/2006; requerimento da Deputada Jô Moraes; aprovação do
requerimento - Votação, em turno único, do Projeto de Lei n2
3.352/2006; requerimento da Deputada Jâ Moraes; aprovação do
requerimento - Votação, em 2 turno, do Projeto de Lei n 2 3.391/2006;
aprovação na forma do vencido em 1 turno com as Emendas n 2s 1 e
2 - Acordo de Líderes; Decisão da Presidência - Votação, em 2 2 turno,
do Projeto de Resolução 3.155/2006; aprovação - Votação, em 2
turno, do Projeto de Lei n 2 2.94912006; aprovação na forma do
vencido em 12 turno - Votação, em 12 turno, do Projeto de Lei n2
3.139/2006; aprovação com as Emendas n 2s 1 e 2 - Discussão, em 12
turno, da Proposta de Emenda à Constituição n 9 87/2004;
encerramento da discussão - Discussão, em 22 turno, do Projeto de
Lei n2 1.836/2004; aprovação na forma do vencido em 1 1 turno -
Discussão, em 2 Q turno, do Projeto de Lei n 2 1.941/2004; aprovação
na forma do vencido em 12 turno - Discussão, em 2 Q turno, do Projeto
de Lei n2 2.363/2005; aprovação na forma do vencido em 1 9 turno -
Discussão, em 22 turno, do Projeto de Lei n 2 2.39912005; aprovação
na forma do Substitutivo n 2 1 ao vencido em 1 2 turno - Discussão, em
2Q turno, do Projeto de Lei n 2 3.055/2006; aprovação - Discussão, em
22 turno, do Projeto de Lei n 2 3.068/2006; aprovação na forma do
vencido em 12 turno com as Emendas n 2s 1 a 6 - Discussão, em 2
turno, do Projeto de Lei n 2 3.188/2006; aprovação na forma do
vencido em 12 turno - Discussão, em 2 9 turno, do Projeto de Lei n2
3.253/2006; aprovação - Discussão, em 2 turno, do Projeto de Lei n2
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3.280/2006; aprovação na forma do Substitutivo fl 9 1 ao vencido em 1
turno - Discussão, em .1 Q turno, do Projeto de Lei n2 2.746/2005;
aprovação na forma do Substitutivo n Q 1 - Discussão, em l Q turno, do
Projeto de Lei n9 3.333/2006; aprovação na forma do Substitutivo n 9 2;
prejudicialidade do Substitutivo n 2 1 - Declarações de voto -
Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Rêmolo Aloise - Fábio Avelar - Antônio Andrade - Luiz Fernando

Faria - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho - Alencar da
Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dimas
Fabiano - Djalrna Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor
Viana - Durval Angelo - Elisa Costa - Gil Pereira - Gustavo Valadares -
Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jésus Lima - Jô Moraes - João Bittar -
João Leite - José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Maria Olívia - Maria Tereza
Lara - Manos Fernandes - Miguel Martini - Neider Moreira - Padre
João - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Sargento
Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanessa Lucas -
Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 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.
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

P Parte
1 2 Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Weliton Prado, 2- Secretário 'ad hoc", procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
2 1 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
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inscritos para o Grande Expediente.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N Q 88/2006

Altera o art. 118 da Lei n 2 5.406 de 16 de dezembro de 1969, que
dispõe sobre a aposentadoria dos integrantes da Polícia Civil do
Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - O art. 118 da Lei n2 5.406 de 16 de dezembro de 1969,

passa a vigorar com a seguinte modificação:
"AI. 118- A aposentadoria dos integrantes das carreiras da Polícia

Civil e as pensões devidas a seus dependentes são submetidas às
regras de aposentadoria estabelecidas no art. 40 da Constituição
Federal e mantida pelo Regime de Previdência Social do Estado de
Minas Gerais. O ocupante de cargo de natureza estritamente policial
será aposentado:

- por invalidez;
II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade;
III - voluntariamente, após trinta anos de serviço, desde que conte,

pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza
estritamente policial.

Parágrafo único - A aposentadoria dos integrantes das carreiras da
Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, tendo em vista a natureza de
suas atribuições que impõem condições especiais de exercício que
implicam risco de morte e da integridade física, aplicam-se as
disposições da Lei Complementar Federal nQ 51, de 20 de dezembro
de 1985, com fundamento no § 4 do art. 40 da Constituição Federal.".

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. Y - Os efeitos desta lei retroagirão à data de 20/12/2004.
Sala das Reuniões, 13 de julho de 2006.
Sargento Rodrigues
Justificação: A proposição que apresentamos visa dar efetividade ao

disposto na Emenda à Constituição n 9 68, de 20/12/2004,
assegurando o direito garantido pela Constituição Federal. Supera-se,
definitivamente, a discussão acerca da recepção da Lei
Complementar Federal n 2 51, de 20/12/85, pela Carta Magna,

- _
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principalmente pelo fato de o referido diploma embasar diversas
proposições legislativas em outros Estados. Exemplo recente e
extraído da Lei Complementar n 2 144, de 19/12/2005, aprovada no
Estado de Mato Grosso do Sul, que garante aos integrantes das
carreiras da Polícia Civil a aposentadoria especial.

No que tange à competência legislativa sobre matéria previdenciária,
há que se ressaltar que o Supremo Tribunal Federal já solidificou o
entendimento da competência concorrente dos Estados, à luz do texto
constitucional em destaque:

"Art. 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre:

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;

XVI - organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis.
§ 1 - No âmbito da legislação concorrente, a competência da União

limitar-se-á a estabelecer normas gerais.
§ 2 - A competência da União para legislar sobre normas gerais não

exclui a competência suplementar dos Estados.
§ 39 - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados

exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas
peculiaridades.

§ 42 - A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende
a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.". (Grifos nossos.)

Ante o exposto, a relevância e o interesse público presentes na
matéria, conto com o apoio dos pares para a aprovação da
propositura.

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

PROJETO DE LEI N 9 3.501/2006
Declara de utilidade pública a Obras Sociais da Comunidade Santa

Efigênia - Oscose, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Obras Sociais da

Comunidade Santa Efigênia, com sede no Município de Belo

rÀ'-A
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Horizonte.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de julho de 2006.
André Quintão
Justificação: A Obras Sociais da Comunidade Santa Efigênia é uma

entidade civil sem fins lucrativos que tem por objetivo desenvolver
programas e projetos que visem o combate à tome e à pobreza, a
proteção e amparo à família, principalmente a crianças e
adolescentes. Promove ainda a qualificação profissional buscando a
integração ao mercado de trabalho e a geração de emprego e renda.

- 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 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N 9 3.502/2006
Declara de utilidade pública a Vila Frederico Ozanam, com sede no

Município de Guaxupé.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1- Fica declarada de utilidade pública a Vila Frederico Ozanam,

com sede no Município de Guaxupé.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de julho de 2006.
André Quintão
Justificação: A Vila Frederico Ozanam tem como finalidade a prática

da caridade cristã no campo da assistência social e da promoção
humana. Atende a pessoas idosas de ambos os sexos, no âmbito
material, moral, intelectual, social e espiritual, visando a preservação
de sua saúde física e mental, além de acolher pessoas idosas,
preferencialmente as mais carentes, acima de 60 anos, dando-lhes
moradia, alimentação, assistência médico-dentária, psicológica e
religiosa.

- 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 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°3.503/2006
Declara de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo, com sede

no Município de Andradas.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública o Asilo São Vicente de

Paulo, com sede no Município de Andradas.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de julho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: O Asilo São Vicente de Paulo, do Município de

Andradas, é sociedade civil sem fins lucrativos, de cunho assistencial,
que desenvolve ações sociais em benefício das pessoas carentes da
comunidade, especialmente as idosas, buscando resgatar-lhes a
dignidade.

Assim, como disposto em seu estatuto social, o Asilo São Vicente de
Paulo, ao realizar atividades de inclusão nas áreas da assistência
social, de reconhecido interesse público, zela pelos direitos dos idosos
necessitados de Andradas.

Ademais, em pleno e regular funcionamento desde 10/5/54, 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 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N 2 3.504/2006
Declara de utilidade pública o Esporte Clube Vila Rica, com sede no

Município de Três Pontas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarado de utilidade pública o Esporte Clube Vila

Rica, com sede no Município de Três Pontas.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de julho de 2006.
Dilzon Meio
Justificação: O Esporte Clube Vila Rica é uma sociedade civil, sem

fins lucrativos, composta de número ilimitado de sócios, sem distinção
de nacionalidade, culto e sexo, tendo por finalidade difundir o civismo
e a cultura física, principalmente o futebol, podendo ainda praticar ou
competir em todas as modalidades esportivas amadoristas
especializadas e realizar reuniões e divertimentos sociais e culturais.
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A entidade não faz distinção alguma quanto a raça, cor, condição
social, credo, política ou religião. Funciona regularmente e tem
diretoria composta por pessoas idôneas que não recebem nenhuma
remuneração pelo exercício de seus cargos.

Reconhecer a instituição como de utilidade pública estadual irá
proporcionar condições para a dinamização de suas atividades e
concretização de todos os seus objetivos. Em razão do exposto,
espero contar com o apoio dos nobres pares à aprovação deste
projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N g 3.50512006
Declara de utilidade pública o Ancianato Antônio Frederico Ozanam,

com sede no Município de Três Corações.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Ancianato Antônio

Frederico Ozanam, com sede no Município de Três Corações.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de julho de 2006.
Dilzon Meio
Justificação: O Ancianato Antônio Frederico Ozanam é uma

associação de direito privado, beneficente, criativa e de assistência
social, sem fins econômicos, com prazo indeterminado de duração e
sede à Rua José Ferreira Coelho n Q 220, no Município de Três
Corações, doravante denominada simplesmente "Obra Unida".

A Obra Unida tem por finalidade a prática da caridade cristã no
campo da assistência social e da promoção humana, visando
especialmente, a manter estabelecimento destinado a abrigar pessoas
idosas de ambos os sexos, proporcionando-lhes assistência material,
moral, intelectual, social e espiritual, em condições de liberdade e
dignidade, visando à preservação de sua saúde tísica e mental.

O Ancianato Antônio Frederico Ozanam não fará distinção alguma
quanto a raça, cor, condições sociais, credo, política ou religião. A
associação funciona regularmente e tem uma diretoria composta por
pessoas idôneas e que não recebem nenhuma remuneração pelo

- -
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exercício de seus respectivos cargos.	 -
Reconhecer a instituição como de utilidade pública estadual ira

proporcionar condições para a dinamização de suas atividades e
concretização de todos os seus objetivos.

Em razão do exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares
à aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
cio o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N 9 3.506/2006
Altera a Lei n 9 14.310, de 19 de junho de 2002, que dispõe sobre e

código de ética e disciplina dos militares do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 12 - O art. 94 passa a vigorar acrescido do § 32, dando-se ao

"caput" e ao § 22 a seguinte redação:
"Art. 94 - Decorridos cinco anos da data da publicação da

transgressão disciplinar, o militar terá sua pena disciplinar cancelada
automaticamente.

§ 22 - Após dois anos de sua transferência para a reserva
remunerada, o militar classificado no conceito "C" será
automaticamente reclassifioado.

§ 32 - Para surtir efeito nesta lei, na contagem de pontos para a
promoção, fica considerada a data de 19/6/2002.

AI. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de julho de 2006.
George Hilton
Justificação: Entendemos que modificando o art. 94 da Lei n2

14.130, de 19/6/2002, os praças das instituições militares, não ficarão
prejudicados quando da contagem de pontos para promoção e
indicação para cursos. Atualmente, as punições disciplinares e as que
contam pontos negativos só prescreverão após cinco anos sem que
tenha sido cometida nenhuma falta. O art. 96 do Decreto n 2 23.085, de
19/10/83, assim estabelece: "A ação disciplinar prescreve em cinco
anos, contados da data em que foi praticada a transgressão. Estamos
também, substituindo a terminologia "inativos" por "reserva
remunerada", no § 22 do art. 94, visto que o militar reformado não está
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sujeito ao Código de Ética previsto nesta lei. O § 32 vai contribuir para
a contagem de tempo do militar e, conseqüentemente, para sua
promoção. Diante do exposto e em obediência ao que dispõe o
Código de Ética e Disciplinar dos Militares do Estado, conto com a
aprovação dos nobres pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Administração Pública para parecer, nos termos do art. 193, c/c o art.
102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N 9 3.507/2006
Institui o Fundo de Auxílio Funerário aos mineiros Vitimados no

Exterior - FUAVE, e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 2 - Fica instituído o Fundo de Auxílio Funerário aos Mineiros

Vitimados no Exterior - Fuave -, de natureza especial, contábil e
orçamentária, com autonomia administrativa e financeira, destinado a
custear despesas com o traslado para Minas Gerais de corpos de
cidadãs e cidadãos mineiros mortos no exterior.

Art. 2 - Para habilitar-se ao recebimento do auxílio do Fundo
instituído por esta Lei, o parente (pai, mãe, cônjuge, filho ou irmão) do
falecido no exterior deve formular requerimento endereçado ao Gestor
Executivo do Fuave, indicando o procedimento a ser adotado, se
cremação do cadáver no exterior ou o seu traslado para o Brasil,
instruído com os comprovantes de que:

- o falecido seja natural do Estado de Minas Gerais;
II - o óbito tenha ocorrido no exterior;
III - o morto não tenha deixado recursos suficientes para o seu

funeral e a sua família não disponha de meios para assumir as
despesas dele decorrentes.

§ 1 - No caso de opção pelo translado do corpo, a importância a ser
despendida pelo Fuave será limitada ao valor cobrado para uma
cremação no local do óbito.

§ 2 - Se efetuada a cremação do corpo no exterior, a despesa dela
decorrente será custeada pelo Fuave, responsabilizando-se este,
ainda, pelo traslado das cinzas e por sua entrega à família do falecido.

Art. 39 - Compete à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pela
Subsecretaria de Assuntos Internacionais, a implementação das
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ações que darão suporte técnico e administrativo ao Fundo criado por
esta lei, para o recebimento e a análise do pedido de concessão do
requerido benefício.

Art. 4 - São recursos do Fuave:
- as dotações orçamentárias consignadas no orçamento do Estado

ou em créditos adicionais;
II - os repasses ou os financiamentos internos ou externos a ele

especificamente destinados;
III - as contribuições, as doações, os auxílios e os legados de

pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou
internacionais;

IV - o resultado das aplicações financeiras das disponibilidades
temporárias;

V - o produto da renda líquida de concursos de prognósticos
referentes às extrações especiais, que poderão ser realizadas pelo
Poder Executivo no Programa de Concursos de Prognósticos do
Estado;

VI - os provenientes de outras fontes.
Art. 52 - o Fuave terá um Conselho Consultivo com a atribuição de

exercer a gestão consultiva e será integrado pelos titulares da:
- Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que o presidirá;

II - Secretaria de Fazenda;
III - Secretaria de Desenvolvimento Social e Esportes;
IV - Dois representantes de entidades e associações da sociedade

civil escolhidos em regulamento.
§ 12 - A gestão deliberativa será exercida pelo Secretário de

Desenvolvimento Econômico.
§ 2 - A gestão executiva será exercida pela Subsecretaria de

Assuntos Internacionais.
Art. 6 - Para implantar o Fuave, fica o Poder Executivo autorizado a

abrir crédito especial até o montante de R$250.000,00 (duzentos e
cinqüenta mil reais), utilizando as fontes de recursos de que trata o §
1 0 d art. 43 da Lei Federal n°4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 72 - o Poder Executivo regulamentará esta lei, no prazo de trinta
dias contados a partir da data de sua publicação.

Art. T - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Wk
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Sala das Reuniões, 13 de julho de 2006.
Jayro Lessa
Justificação: A idéia da criação do Fundo surgiu em razão do

aumento do número de casos de pessoas oriundas de Minas Gerais
mortas no exterior e da dificuldade encontrada pelo governo para
prestar auxílio, por causa da ausência de recursos específicos para
esse fim.

A principal vantagem do Fuave é que ele desburocratiza a prestação
do auxílio.

Trata-se de projeto de alto alcance social, que pode amenizar a dor
de famílias carentes surpreendidas pela morte de um ente querido no
exterior. A criação desse Fundo dará ao Estado um instrumento
financeiro ágil, para atendimento emergencial e inadiável,
constituindo-se em um projeto inovador, o que poderá servir de
atrativo de divisas da Organização Internacional para as Migrações.

- 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 N 2 3.50812006
Declara de utilidade pública a Fundação de Apoio à Tecnologia

Cafeeira - Fundação Procafé -, com sede no Município de Varginha.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 12 - Fica declarada de utilidade pública a Fundação de Apoio à

Tecnologia Cafeeira - Fundação Procafé -, com sede no Município de
Varginha.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de julho de 2006.
Paulo Piau
Justificação: A Fundação de Apoio à Tecnologia Cafeeira -

Fundação Procafé - é uma sociedade civil de direito privado, sem fins
lucrativos, instituída por cooperativas e sindicatos de cafeicultores do
Sul de Minas, e se destina a desenvolver pesquisas em várias áreas
de produção de café, tais como o preparo, o manejo, o melhoramento
genético, a nutrição, o gerenciamento e outras que venham a
beneficiar direta e indiretamente o setor.

A entidade tem como propósito pesquisar novas tecnologias que
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possibilitem aos cafeicultores economizar na implantação e na
condução de suas lavouras, bem como na colheita, no preparo e na
qualidade do café. A difusão dessas tecnologias é levada aos técnicos
e aos produtores através de diversos eventos, tais como: cursos de
atualização, dias de campo, seminários e congressos.

No campo social, a Fundação Procaté possui papel de destaque,
desenvolvendo palestras e cursos gratuitos de reciclagem e
aperfeiçoamento profissional para todos os interessados na área
agrícola, também fazendo a divulgação bimestral de uma revista
técnica denominada "Coffea" e a distribuição mensal de boletins de
avisos fitossanitários, distribuídos a produtores e cooperativas,
destinados ao monitoramento de lavouras, análise de dados climáticos
e levantamento de dados fenológicos. A Fundação possui, ainda,
como projeto, o treinamento e a instrução de estudantes da área
pública e jovens carentes em noções básicas de agricultura
sustentável, visando à motivação e à capacitação para sua
permanência futura na atividade rural.

Sendo uma entidade que vem realizando trabalhos de suma
relevância no setor cafeeiro, na região do Sul de Minas, e por
apresentar todos os requisitos legais dispostos na Lei n 2 12.972, de
27/7/98, alterada pelas Leis n9s 15.294, de 518/2004, e 15.430, de
311/2005, que dispõem sobre a declaração de utilidade pública,
esperamos o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Política Agropecuária, para deliberação, nos termos
do art. 188, c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N2 6.767/2006, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja

formulado apelo ao Secretário de Transportes com vistas ao
cascalhamento do trecho da estrada municipal de Montes Claros que
dá acesso à localidade de São João da Vereda e ao Município de
Coração de Jesus. (- A Comissão de Transporte.)

N 2 6.768/2006, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja
encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de informações
sobre a renovação dos contratos de trabalho dos monitores do Centro
de Reeducação do Menor em Montes Claros. (- A Mesa da
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Assembléia.)
N Q 6.769/2006, do Deputado Dimas Fabiano, solicitando seja

formulada moção de aplauso à Escola Estadual Gabriel Penha de
Paiva pela reinauguração de suas instalações. (- À Comissão de
Educação.)

N 2 6.770/2006, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Ten-Cel. PM Alcides
Raimundo da Silva, Comandante do 7 Q BPM, pelo transcurso do 75
aniversário de instalação dessa unidade; e com o Cel. PM Gentil
Alberto de Menezes, Comandante da 2 2 Região da PMMG, pelo
transcurso do 292 aniversário de instalação dessa unidade. (-
Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado
Paulo Cesar. Anexe-se ao Requerimento n g 6.730/2006, nos termos
do § 29 do art. 173 do Regimento Interno.)

N g 6.77112006, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas ao
retorno imediato do helicóptero dessa corporação o qual atendia a
região do Triângulo, em especial a cidade de Uberlândia.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos das Comissões
Especiais para o Estudo da Atenção à Pessoa com Transtorno Mental,
Deficiência Mental ou Autismo e dos Centros de Convenções, Feiras e
Exposições, das Comissões de Assuntos Municipais (2), de
Educação, de Meio Ambiente (3) e de Política Agropecuária e dos
Deputados Miguel Martini e outros, Leonardo Moreira, Weliton Prado e
Leonardo Quintão.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão

Especial para o Estudo da Atenção à Pessoa com Transtorno Mental,
Deficiência Mental ou Autismo e das Comissões de Turismo, de Meio
Ambiente e de Educação.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Padre João.
• Deputado Padre João - Sr. Presidente, nobres colegas Deputadas

e Deputados, público que nos acompanha das galerias e
telespectadores da TV Assembléia, saúdo a todos.

Antes de abordar dois assuntos que, de certa forma, havia
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preparado, quero lamentar o falecimento do Bispo D. Jesus e
apresentar a nossa solidariedade a toda a Diocese de Oliveira. O
Bispo D. Jesus assumiu a Diocese há pouco tempo e, ainda novo - se
não me engano, com 66 anos -, faleceu nesta madrugada. Portanto
registro a nossa solidariedade a todos os irmãos no sacerdócio e aos
leigos da Diocese de Oliveira, como também aos familiares de D.
Jesus.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado Padre João,
serei breve. Quero apenas unir-me a V. Exa. nessa tristeza e creio
que esse seja o sentimento de toda esta Casa. D. Jesus Rocha foi um
tesouro que chegou a Oliveira cativando a todos. Esse homem já
trazia consigo uma bagagem fantástica e, infelizmente, deixoU-nos de
forma repentina.

Nesta manhã, ficamos comovidos ao receber a notícia de sua morte.
Por várias vezes, ao longo do ano passado, tivemos a felicidade de
acompanhar suas celebrações. Tivemos também a alegria de recebê-
lo em Oliveira, há relativamente pouco tempo, quando lá chegou para
assumir a Diocese, e, por uma fatalidade, perdemo-lo agora.

Portanto, uno-me a V. Exa. nesse voto de pesar, nessa tristeza, mas
também na gratidão a Deus por ter nos dado um pastor tão
equilibrado, de tanta sabedoria, de um coração tão generoso, com
quem o povo de Oliveira, de Santiago - minha terra natal -, de Santo
Antônio do Amparo e de toda aquela grande Diocese teve o privilégio
de conviver, ainda que por pouco tempo. Ali ele cativou todas as
famílias, o povo católico e também os demais cristãos, por sua
postura ecuménica e amável de tratar todos. Obrigado, Deputado
Padre João.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, quero destacar que, ao
fazer a reflexão na busca da coerência, da luta pela vida, me referia a
todas as nossas ações. Durante esta semana, especialmente, cobrava
desdobramentos em relação às famílias reassentadas de lrapé.

Tenho, em mãos, documento do Ministério Público que confirma o
que os técnicos da Feam haviam apresentado: as irregularidades e a
necessidade de correções indispensáveis para a concessão da
licença de operação da Usina Hidrelétrica de lrapé.

Foi inaugurada com propaganda a todo o momento, diariamente,
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mostrando o empreendimento, mas, em momento nenhum, a situação
real dos reassentamentos, que são vários. Reassentamentos a mais
de 200km da origem das famílias, que vieram para a região de Montes
Claros, Janaúba. O que destacávamos e cobrávamos era a
incoerência da mensagem que o Governador enviou para esta Casa,
que afirmava que os R$30.000.000,00 eram para resolver os
problemas dos reassentamentos. Soubemos que esse dinheiro já
havia sido gasto e que seria simplesmente para repor os cofres da
Cemig. Ao mesmo tempo, tanto os atingidos quanto os técnicos da
Feam confirmaram as pendências, o que também foi confirmado pelo
Ministério Público Federal. Era isso o que cobrávamos. E espero que,
uma vez aprovado o requerimento para realizarmos audiência pública,
possamos verificar quais são os recursos que serão alocados, para
resolver os reais problemas. Estou confiante no entendimento de adiar
esse projeto de lei para agosto, depois de nos entendermos com a
Cemig e os atingidos. Que bom que se chegou a um acordo.

Aproveitando ainda a presença do Deputado Durval Angelo,
Presidente da Comissão de Direitos Humanos, no Plenário, gostaria
de destacar um problema sério. Atingidos por barragens, sobretudo da
Zona da Mata, organizam-se para uma marcha, saindo do Rio Doce,
perto de Ponte Nova, Santa Cruz do Escalvado, até Governador
Valadares. A marcha está prevista para o próximo dia 21 até o dia 28.

Sr. Presidente, o escritório do MAB, em Ponte Nova, desde
segunda-feira, tem recebido várias ligações de pessoas perguntando
como irão à marcha, dizendo que têm interesse em fazer parte dela,
querendo saber se é preciso pagar alguma coisa ou se há alguém que
pagará os ônibus e quais serão as despesas. São várias ligações de
pessoas dizendo que querem participar da marcha. Outras pessoas,
Deputado Durval Angelo, ligam dizendo que são da Rádio Itatiaia e
querem mais pormenores do itinerário da marcha.

Sr. Presidente, houve grande ingenuidade, porque, se querem ter
um comportamento de ditadura, deveriam ser pelo menos mais
estratégicos. Todos os telefonemas são de telefones da Secretaria de
Defesa Social. Será que a ditadura ainda não acabou? As pessoas
não têm a liberdade de ir e vir?

E ainda colocaram a Policia Militar atenta ao escritório em Ponte
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Nova, à paisana, investigando cada passo do movimento. Pelo menos
recebi a pauta por 'e-mail", como outras lideranças, informando que
querem fazer o trajeto de Rio Doce a Governador Valadares,
mostrando que a taxa de energia elétrica é cara. Querem fazer esse
debate nas escolas, nos sindicatos, nas igrejas, mostrando a
importância de se ter um programa, uma lei que garanta aos menos
favorecidos a gratuidade de 100kW de energia por mês, entendimento
que está feito junto à Cemig, com os movimentos sociais, não apenas
com os atingidos por barragens.

Ainda nos causa indignação que a Secretaria de Defesa Social, em
vez de cumprir o seu papel, na linha de segurança pública, tente
reprimir o movimento, sobretudo os atingidos por barragens na Zona
da Mata e no Rio Doce. A intenção deles é mostrar às comunidades
onde está o risco. Haverá uma desapropriação, mas o processo de
reassentamento dura décadas, como é o caso das Usinas
Hidrelétricas de Candonga e lrapé. Muito me assusta o papel da
Secretaria de Defesa Social, que, além do mais, não se identifica em
seus telefonemas. Dizem ser da Rádio Itatiaia ou do movimento,
querendo maiores informações, mas, na verdade, são pessoas da
Secretaria de Defesa Social.

Em Ouro Branco, a Gerdau Açominas doou um terreno e
R$350.000,00 para a construção de uma cadeia, o que não é sua
obrigação. Há oito anos, Ouro Branco não possui um estabelecimento
prisional. Os seus presos estão amontoados em uma cadeia de
Conselheiro Lafaiete, cuja capacidade é para 96 presos e está
comportando mais de 200. Isso é um absurdo! E, quando uma
empresa se entende com a Prefeitura de Ouro Branco, administrada
pelo Pe. Rogério, e doa, além do terreno, R$350.000,00 para a
construção de uma cadeia na cidade, a Secretaria de Defesa Social
alega não ter condições nem de ajudar nem de liberar o início das
obras, mesmo após termos feito várias reuniões com o ex-Secretário
Anastasia. A Secretaria nos disse que a construção desse
estabelecimento prisional só será possível no ano que vem.

Com isso, podemos ver também que se negam a pagar emendas
nossas, embora haja entendimentos aqui firmados. Trata-se de
dinheiro público, não do Governador!

rs
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Alguns entendem, mas eu não. Não entendo como a Secretaria
nega o início de uma construção se o dinheiro é de uma empresa, da
iniciativa privada, que não faz nenhuma exigência. A Secretaria de
Defesa Social nega e se presta a esse papel de ditadora, de
investigar, falsa e equivocadamente, os movimentos sociais.

Espero que os movimentos sociais, sobretudo, o Movimento dos
Atingidos por Barragens e a Via Campesina, se prestem a esclarecer
a alta tarifa de energia elétrica e a importância de uma política ou de
um programa que favoreça os pobres com a gratuidade de 1 00k de
energia por mês.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.
• Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, povo que nos acompanha pela TV Assembléia,
trago uma notícia que julgo muito importante. Refiro-me à matéria que
apresentei ontem e que veio sanar as dúvidas do Estado de Minas
Gerais, levando-o a adotar entendimento diferente do de outros 19
Estados da Federação.

Tive oportunidade de apresentar a Proposta de Emenda à
Constituição n 1 83. Após intensas negociações com o governo,
recebemos do nosso Líder, Deputado Alberto Pinto Coelho, a
orientação de que poderíamos votá-la. Essa proposta tratava do
tempo - 30 anos de serviço - para os policiais civis de Minas Gerais
requererem aposentadoria, desde que 20 anos tossem de natureza
estritamente policial.

Após apresentarmos essa proposta de emenda à Constituição e de,
obviamente, pedirmos o apoio de todas as bancadas desta Casa e de
diversas Lideranças, tivemos a sinalização positiva e uma orientação,
por meio de nota técnica do governo, de que essa emenda poderia
encontrar aqui apoio. Portanto, com o apoio também da Oposição
nesta Casa, conseguimos aprovar a Proposta de Emenda à
Constituição n 9 83, transformada na Emenda à Constituição & 68, da
qual tive a honra de ser o primeiro signatário.

Essa emenda à Constituição, na verdade, determinava que, no
Estado de Minas Gerais, fosse aplicado o disposto na Lei
Complementar n 0 51, que prevê e descreve, de maneira clara, como
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seria a aposentadoria de todos os policiais civis.
Uma vez aprovada a Emenda à Constituição, uma vez definidos

esses critérios, tivemos, por parte do Presidente Mauri Torres, uma
data para promulgá-la com a presença do Sr. Oto Teixeira Filho,
Chefe de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Todavia, não sei
por quais motivos, ou por qual motivo, recebemos posteriormente uma
notícia por parte da Procuradoria-Geral do Estado que dizia haver um
entendimento divergente da aplicação dessa aposentadoria na Polícia
Civil.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, no momento da aprovação, as
galerias estavam lotadas de policiais civis deste Estado. A emenda á
Constituição é uma matéria difícil de ser aprovada nesta Casa, visto
que exige quórum qualificado. Nesse caso, serão necessários 48
votos a favor, nos dois turnos.

Temos aqui a Proposta de Emenda à Constituição n 89, do
Deputado Edson Rezende, que trata da autonomia financeira e
administrativa da Defensoria Pública. Essa matéria ainda não foi
votada em 2 Q turno, fato que não se deve à falta de entendimento,
mas de quórum qualificado. Portanto, no tocante à aprovação, a
emenda à Constituição tem, por si só, essas dificuldades regimentais.

Vencemos todas as etapas, mas, à frente, deparamo-nos com o
parecer da Procuradoria-Geral do Estado, segundo o qual a
aposentadoria dos policiais civis de Minas Gerais não poderia ocorrer
conforme o disposto na Lei Complementar n 2 51/1985, que trata da
matéria de forma definitiva. 1-lá várias decisões do Tribunal; algumas
concedem a aposentadoria aos 30 anos, outras divergem desse
entendimento.

Dos 27 Estados da Federação, 19 aplicam a Lei Complementar n2
51. Destarte, concedem a aposentadoria ao servidor, de forma
voluntária, aos 30 anos de efetivo serviço, desde que, durante 20
anos, ele tenha prestado serviços de natureza estritamente policial.

Na nossa opinião, ao elaborarem o parecer, cometeram uma
injustiça. Como o próprio nome sugere, parecer é o que parece ser.
As matérias podem ter várias interpretações. Ou seja, os advogados e
as demais pessoas que operam com o direito no dia-a-dia podem
interpretá-las de maneiras diferentes. Guiando-nos pelo cuidado e
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pelo zelo, agendamos um encontro com o Advogado-Geral do Estado,
Sr. Bonifácio Andrada, e com as entidades de classe da Polícia Civil.
Por isso, queremos contar com o esforço do governo, a fim de que
haja um entendimento no Estado e essa matéria seja acolhida.

Sr. Presidente, insisti nesse assunto porque tomo como referência
uma lei recentemente sancionada pelo governo do Mato Grosso do
Sul. Refiro-me à Lei Complementar n 9 144, de 1911212005. O Estado
do Mato Grosso do Sul, por meio de iniciativa do seu Governador,
enviou um projeto de lei à Assembléia Legislativa, que previa, com
clareza, o acolhimento do ordenamento contido na Lei Complementar
Federal n2 51185. Assim sendo, no Estado do Mato Grosso do Sul, a
Polícia Civil também se aposentará aos 30 anos de serviço, desde
que 20 anos sejam de natureza estritamente policial.

Em conversa com vários consultores jurídicos, servidores efetivos
desta Casa, pude sanar uma dúvida quanto à prerrogativa da iniciativa
da matéria. Busquei confirmar, então, se a iniciativa seria deste
Deputado ou do Governador Aécio Neves. De acordo com relevantes
informações que obtive, não há nenhum impedimento para nós,
parlamentares, apresentarmos matéria referente à questão.

O art. 24 da Constituição da República prevê: "Compete à União,
aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
Xl - organização, garantias, direitos e deveres das Polícias Civis".
Logo, Sr. Presidente, encontramos respaldo para a questão nesse
dispositivo constitucional, na Lei Complementar n 2 144, recentemente
apresentada e aprovada no Mato Grosso do Sul, e no posicionamento
dos outros 19 Estados, aos quais se junta agora o Mato Grosso do
Sul. Portanto, 20 Estados da Federação aplicam a Lei Complementar
n2 51.

Eles certamente fizeram questão de referendar, em lei
complementar estadual, esse dispositivo da aposentadoria dos
policiais civis aos 30 anos de serviço.

Portanto, Sr. Presidente, ao observar esses dispositivos
constitucionais, e principalmente quanto ao vício da iniciativa,
apresentamos o Projeto de Lei Complementar n 9 88/2006, proposto
por este Deputado e que vem sanar as dúvidas em relação a todos os
policiais civis de Minas Gerais.

11
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Sr. Presidente e Srs. Deputados, há situações em que os policiais
chegaram a requerer aposentadoria, ficaram em casa esperando a
sua publicação, mas tiveram o retorno à ativa determinado pela
Diretoria de Recursos Humanos da Polícia Civil, apesar de , terem
trabalhado por 20 anos em função estritamente policial. E uma
injustiça esse ato que determina o retorno desses policiais ao
trabalho. Não podemos continuar permitindo que essa injustiça
continue a prevalecer no Estado de Minas Gerais; que o entendimento
da Advocacia-Geral do Estado seja conflitante com 20 Estados da
Federação do País.

O Projeto de Lei Complementar n9 88/2006, de minha autoria, está
nos seguintes termos: (- Lê o Projeto de Lei Complementar n
88/2006, que foi publicado na edição do dia 15/7/2006.).

Sr. Presidente, nesta tarde trouxemos à apreciação da Casa o
projeto que define, de forma limpa, transparente e cristalina, essa
situação que o Estado de Minas Gerais vem presenciando, uma
situação de grande injustiça com a Polícia Civil do Estado.

A Polícia Civil tem prestado relevantes serviços ao nosso Estado,
mas cerca de 1.000 a 1.500 policiais civis, com 30 anos de serviço e
que deveriam estar aposentados ou cuidando melhor de sua saúde e
da de sua família, estão amargando uma grande injustiça.

Sr. Presidente, com a apresentação desse projeto de lei
complementar, estamos dissipando qualquer dúvida que se possa ter
em Minas Gerais com a aplicação da aposentadoria aos 30 anos na
Polícia Civil.

Aproveito o momento para dizer que estaremos oficiando, por meio
de requerimento de minha autoria, ao Sr. Chefe da Polícia Civil, Sr.
Otto Teixeira Filho, a respeito da apresentação desse projeto. Ele tem
feito muito pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e também
está ansioso, aguardando a aprovação do projeto, para que não se
tenham mais dúvidas.

Tivemos o zelo de consultar nossos assessores jurídicos,
Consultores desta Casa, para tomar conhecimento da prerrogativa do
vício de iniciativa, ou seja, se deveria partir do Deputado ou do Chefe
do Executivo. Inteiramo-nos de que tanto os Deputados quanto o
Poder Executivo podem legislar. No Supremo Tribunal Federal, há
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decisões que deixam claro que não há qualquer vício de iniciativa da
competência para legislar sobre essa matéria.

Tivemos o zelo, o cuidado de observar os preceitos regimentais e
constitucionais para que não fosse criada uma falsa expectativa no
que diz respeito à aposentadoria dos policiais civis. Trazemos uma
excelente notícia para os policiais civis de Minas Gerais. Mais uma
vez, estamos aguardando a aprovação dessa matéria para que os
policiais civis façam jus à aposentadoria aos 30 anos de efetivo
exercício. Esperamos que essa matéria seja aprovada até o final do
ano. Temos certeza de que faremos justiça à Polícia Civil, no que diz
respeito ao direito à aposentadoria dos servidores, não aposentadoria
especial, mas específica de uma carreira que, segundo a Organização
das Nações Unidas, é uma das profissões mais estressantes do
mundo. Fico feliz em ter sido o autor de uma matéria tão importante
para a Polícia Civil de Minas Gerais. Obrigado.

* Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.
• Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

telespectadores da TV Assembléia, público presente, parabenizo o
Deputado Sargento Rodrigues por essa conquista que alcança o Sr.
Valdemar Leite, meu pai, policial civil aposentado após uma larga
folha de serviços prestados ao Estado na segurança pública. Faço
uma homenagem a esse pai tão querido.

Sr. Presidente, Deputado Miguel Martini, demais Deputados, hoje é
dia de grande comemoração, pois estamos celebrando 16 anos do
Estatuto da Criança e do Adolescente, marco Legal tão novo. Muitas
vezes acreditamos que as legislações devem surtir efeito
imediatamente, mas a experiência mostra que elas amadurecem aos
poucos. O Estatuto da Criança e do Adolescente ainda precisa de
muitos instrumentos para que seja efetivado em sua inteireza.

E importante fazermos uma comparação entre o que ocorre hoje
com o que ocorria antes. A recente experiência que tive como
Secretário de Desenvolvimento Social e Esportes deu-me a
oportunidade de ser gestor de alguns equipamentos que ainda
abrigavam um pouco do que havia antes em relação à criança e ao
adolescente. Cito o exemplo do Horto, onde chegamos a ter 450
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crianças abrigadas, e hoje há uma nova modalidade de abrigo, que
são as casas-lares, iniciadas no Estado, com o apoio de diversas
entidades, quando era Secretário do Trabalho, da Assistência Social,
da Criança e do Adolescente o atual Deputado Federal Eduardo
Barbosa.

Essa é a experiência exitosa das casas-lares. Havia também outro
tipo de abrigos em Bom Despacho, onde encontramos
aproximadamente 110 homens, todos com sofrimento mental.
Impressionou-me especialmente, Deputado Ivair Nogueira, o caso de
dois senhores com mais de 60 anos. Um estava naquela unidade
desde os 9 anos de idade, e o outro, desde os 7 anos. O que era
surdo-mudo foi apanhado nas ruas de nossas cidades. Naquele
tempo, a legislação estabelecia que ele deveria ser recolhido a uma
fazenda. E foi o que ocorreu. Como ele não se comunicava, não ouvia
nem escrevia, ficou distante de sua família por todo esse tempo.
Encontramos esse homem nessa situação lá, em Bom Despacho.
Ficamos conhecendo também o caso de uma criança que, aos 9 anos,
disparou um revólver contra seu primo, que morreu. De acordo com a
legislação anterior, ela também deveria ficar numa fazenda da Febem.
E foi para Bom Despacho, tendo permanecido lá por todos esses
anos. Quando chegou ali, não tinha sofrimento mental, mas hoje tem.
Conseguimos o Benefício de Prestação Continuada para essas
pessoas e procuramos fazê-las retornar às suas casas, para suas
famílias. E, quando isso não era possível, elas foram para as casas-
lares.

Digo isso para fazer uma comparação com a legislação anterior, que
era uma verdadeira barbárie para as crianças e os adolescentes. Hoje
temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz essa
possibilidade das casas-lares. Assim que retiramos as mais de 100
crianças do Horto e as abrigamos em casas-lares, no primeiro mês,
50% retornaram para suas famílias - pai ou mãe, avós ou tios -, o que
lhes devolveu essa convivência tão importante O Programa Casa-Lar
oferece uma possibilidade concreta de reinserção familiar. E preciso
salvar as famílias, hoje tão atacadas e, de certa forma, enfraquecidas.
Esse enfraquecimento coincide com os recordes crescentes de
violência nas ruas. A família é o porto seguro para as crianças.

Lal
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Ontem, tive a oportunidade de acompanhar audiência pública
promovida pelo Deputado Fahim Sawan, que tratava da ampliação da
licença-maternidade para 180 dias, e da licença-paternidade para 15
dias, atendendo ao disposto no art. 19 do Estatuto da Criança e do
Adolescente e no art. 227 da Constituição. Art. 19: "Toda criança ou
adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família
e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência
familiar e comunitária em ambiente livre da presença de pessoas
dependentes de substâncias entorpecentes". O art. 227 da
Constituição estabelece que 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.

Nos seus parágrafos e incisos, trata das obrigações do Estado em
promover programas de assistência integral, prevenção e construção
de logradouros e espaços para as crianças e os adolescentes. A Dra.
Rachei Niskier, Secretária da Sociedade Brasileira de Pediatria, trouxe
o apoio em estudos científicos, que são incontestáveis. Ontem
acompanhamos os estudos científicos que dizem que um jovem que
foi amamentado no peito, durante um determinado período, tem uma
vida equilibrada e não é violento. Por isso, deveríamos apoiar
iniciativas como esta de dar não só à mulher mais tempo de licença
para cuidar do bebê, mas também ao pai para acompanhá-los nesse
período em que precisam de tanto apoio. A família é muito importante
para a criança. Aliás, se perder isso, perderá muito - não diria tudo.
Sabemos das possibilidades de vencermos essas dificuldades.
Conhecemos vários casos.

Há muitos avanços, a partir do Estatuto da Criança e do
Adolescente, que merecem ser lembrados e celebrados aqui, nesta
tarde. E importante também dizer que há uma grande distorção da
verdade, com o objetivo de fazer crer que o jovem de 16 anos não é
punido ou não é responsável pelos atos que pratica. Pelo contrário, e
Estatuto da Criança e do Adolescente prevê isso. Na prática, temos
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observado que, enquanto o co-autor adolescente já foi julgado,
sentenciado e privado de liberdade, estando em cumprimento de
medida prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, o seu
parceiro imputável - o maior - nem sequer teve o seu processo
concluído em juízo, permanecendo freqüentemente em liberdade.
Portanto não é verdade dizer que o Estatuto trouxe a impunidade. Ele
traz a punição imediatamente, ao contrário do que ocorre com os que
já são adultos, os quais, muitas vezes, aguardam em liberdade, por
longo tempo, o seu julgamento.

Dizia especialmente da importância de aprovarmos legislações
como essa e darmos mais tempo para a servidora do Estado cuidar de
seu filho. Ontem o Dr. Dioclécio, Presidente da Sociedade Brasileira
de Pediatria, trouxe um dado. Infelizmente, hoje está diminuindo a
natalidade no Brasil. A maioria das famílias possui duas crianças. Por
exemplo, se essa servidora tiver dois filhos, com direito a seis meses
de licença, ficará 1 ano cuidando deles, diante de 25 ou 30 anos de
tempo de serviço prestado ao Estado. Vale a pena para Minas Gerais
investir nessa criança, na família do servidor e na população do
Estado como um todo.

Falava sobre os avanços; os conselhos de defesa e dos direitos da
criança e do adolescentes; os conselhos tutelares, que cumprem um
papel importante no nosso Estado; os fundos municipais e o fundo
estadual; a participação do Ministério Publico e do Poder Judiciário; os
Prefeitos denominados "amigos da criança"; Vereadores; Deputados;
Senadores; e também muitos da imprensa, apesar de ressaltarmos
aqui a nossa preocupação, muitas vezes, com o sensacionalismo.
Sensacionalismo, por exemplo, que se manifestou naquela situação
envolvendo crianças da Escola Base de São Paulo. Crianças e
educadores sofreram pela vontade imediata de jornalistas de trazerem
uma notícia espetacular e sensacional. Aquela atitude não contribuiu,
de maneira nenhuma, para as crianças em nosso país.

Termino, Sr. Presidente, rigorosamente dentro do meu tempo,
dizendo a V. Exa. que o novo estatuto merece respeito, por ter vindo
trazer apoio para a criança brasileira e sua família e ter-se tornado um
porto seguro.

Lembrar a criança brasileira é lembrar algo que permanecerá

rs
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eternamente, o amor. Meyer, da Editora Betânia, no seu comentário
bíblico, diz: "Amor gera amor, como o fogo ateia fogo". O amor pelas
crianças trará paz para este país, que tanto amamos. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini.
• Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.

Deputados, ocupamos a tribuna, nesta tarde, primeiro para registrar
que ontem ocorreu, em Brasília, no Auditório Nereu Ramos, da
Câmara dos Deputados, uma plenária nacional dos movimentos em
defesa da vida. A sociedade começa a se mobilizar e intensificar essa
mobilização para a defesa da vida contra o aborto.

Chamo a atenção de todos os homens e mulheres de boa-vontade,
de todos os que entendem que é necessário defender a vida, para que
comecem a se mobilizar, cada um em seu espaço social.

Digo sempre que os abortistas de plantão não se cansam, não se
distraem, permanentemente estão tentando implantar o aborto neste
país. Lamentavelmente, pessoas do governo Lula, Ministro, pessoas
do Executivo estão encabeçando esse movimento, além dos
parlamentares abortistas que, permanentemente, por meio de
sofismas ou não, tentam implantar o aborto.

Uma das formas de aborto ou assassinato covarde foi a aprovação
do uso de embriões para experiências. Milhares de vidas serão
ceifadas para se fazer experiência, para ver se isso vai servir para
curar pessoas, como se uma vida pudesse ser valorada, como se uma
valesse mais e outra menos.

Para nós, a vida começa no momento da concepção. Isso já é
jurisprudência, aliás, até internacional. Deputado João Leite, a
Constituição brasileira foi rasgada quando, numa emenda a um
projeto que tratava de transgênicos, em que o assunto era soja,
disseram que o embrião humano é uma semente igual a outra
qualquer, como soja ou produtos agrícolas. A "emenda Frankenstein"
não só foi aprovada, como também foi sancionada. Apesar de todo o
apelo que a CNBB e as igrejas cristãs fizeram, os Deputados votaram
e o Presidente Lula sancionou essa emenda. Por isso, a importância
de termos aprovado o Dia Estadual em Defesa da Vida. Quatro de
outubro, dia de São Francisco de Assis, será celebrado doravante, em
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Minas Gerais, como o Dia Estadual em Defesa da Vida. Temos agora
uma data cívica para que todos esses movimentos em defesa da vida
se mobilizem para dizer: chega de cultura da morte, chega de
assassinato, chega de violência, queremos defender a vida. O poder
público, o Estado e a classe política têm o dever de defender a vida,
não de matar. E exatamente nessa lógica que queremos parabenizar
o brilhante Deputado João Leite, que hoje veio a esta tribuna para
dizer do belíssimo trabalho que fez à frente da Secretaria em que
esteve como Secretário, em defesa da vida.

Deputado João Leite, continuando nessa linha, com V. Exa.,
estamos lançando a Frente Parlamentar em Defesa da Família. A vida
tem uma ligação direta com a família, na qual a vida humana tem seu
início, seu apoio, seu amparo, recebe as condições para cumprir seu
projeto como filho e filha de Deus na face da Terra.

Por isso, Sr. Presidente, gostaria de ler um requerimento: "Os
Deputados que este subscrevem requerem a V. Exa., nos termos
regimentais, seja instalada, na Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, a Frente Parlamentar em Defesa da Família e da Vida.
Uma Frente Parlamentar que estará de prontidão, permanentemente,
lutando em defesa da família e da vida.". Deputado Miguel Martini,
Deputado João Leite.

Percebo que o Deputado Sargento Rodrigues quer ser o próximo
signatário.

Cremos que os 77 parlamentares desta Casa também terão o prazer
de preencher a ficha que os incorporará a essa Frente Parlamentar
para, dessa forma, criar definitivamente um fórum, uma frente neste
Parlamento que venha até a intimidar aqueles que porventura ainda
queiram insistir em algum projeto de lei que possa ameaçar a vida ou
a família do povo mineiro. Gostaria de ler a justificação. Diz o Livro de
Gênesis, Capítulo 2, versículos 21-24: "...e, da costela que o Senhor
Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E
disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha
carne; esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada.
Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua
mulher, e serão ambos uma carne.".

"Herança do Senhor são os filhos; o fruto do ventre, seu galardão.
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Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos de um casal
jovem." (Si 127:3-4.)

A instituição da família vem sofrendo ataques contínuos, sendo
desmembrada e enfraquecida pelas sutis mudanças e tendências
culturais. Agora, mal entramos no século XXI e já estamos diante da
realidade de que a instituição da família está enfrentando um desafio
ainda mais profundo: manter uma definição coerente de realidades
básicas, como casamento, parentesco e família natural.

Diante desse triste diagnóstico, é preciso fazer algo mais concreto
em defesa da família! E, se falamos de defesa da família, falamos de
defesa da vida! São tantas as situações de morte que os dias atuais
apresentam: violência de todas as formas, abortos, morte de
anencéfalos, recém-nascidos abandonados em calçadas pelas
próprias mães, crianças exploradas pelos próprios pais, abandonados
à mercê da sorte por nossas ruas...

Pretendemos que a Frente Parlamentar em Defesa da Família e da
Vida seja uma oportunidade e mesmo um canal que congregue
esforços de todas os parlamentares interessados, em conjunto com a
sociedade civil, iniciando em Minas uma frente que se ergue em
defesa dos valores mais inerentes ao ser humano: a vida e a família.

E, quem sabe, num futuro próximo, o Brasil seguirá os passos da
Austrália, onde há o partido A Família Primeiro. O objetivo maior
desse partido é a preservação da família como núcleo fundamental da
sociedade, criando condições que lhe garantam uma qualidade de
vida condizente com a dignidade da pessoa humana, proporcionando
a seus membros atendimento integral em matéria das necessidades
básicas.

Contamos com o apoio de todos os nossos nobres pares!
"Porque vós, irmãos, tostes chamados à liberdade. Não useis então

da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros
pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra: amarás ao
teu próximo como ati mesmo." (GI. 5:13-14)

Portanto, esse requerimento que agora o Deputado João Leite e o
Deputado Miguel Martini apresentam a esta Casa e que, com certeza,
contará com a adesão de 100% dos nobres pares desta Casa é a
Assembléia Legislativa mineira dizendo, aqui, em Minas: "Nós
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defendemos a família. Nós acreditamos na família. Defendemos a
família e a vida contra todas as ameaças que vêm sofrendo nos
últimos tempos".

O Deputado João Leite (em aparte) - Deputado Miguel Martini, quero
parabenizá-lo por seu pronunciamento e por tratar de um tema que é
tão importante para nosso Estado e está ligado diretamente à questão
anterior. Essa proposta responde à situação do Estatuto da Criança e
do Adolescente, pois, para que esteja perfeitamente implementado,
precisamos dessa Frente na Assembléia.

Não quero tomar todo o tempo de V. Exa., mas quero dizer que essa
Frente já se inicia com vários projetos em tramitação, e eles merecem
o apoio dela. O nosso projeto de incentivo ao esporte para as crianças
é muito importante para as nossas famílias, assim como o de V. Exa. -
já votado -, que institui o dia 4 de outubro como o Dia em Defesa da
Vida em nosso Estado.

Vários parlamentares poderão contribuir, como o Deputado Doutor
Viana, tão interessado nesse tema, enquanto médico; e o Deputado
Fábio Avelar, tão preocupado com a questão dos resíduos sólidos, da
água e do meio ambiente.

Quero parabenizá-lo, pois a Frente começa forte, defendendo este
porto seguro para todos nós: a família. Parabéns, Deputado Miguel
Martini.

O Deputado Miguel Martini - Obrigado, Deputado João Leite. Quero
parabenizá-lo também, pois nós dois estamos encaminhado esse
requerimento. V. Exa., em nossas conversas, deu-nos essa sugestão,
e a acatamos, portanto, estamos como primeiros signatários.
Entretanto, vejo que o Deputado Sargento Rodrigues já quer ser o
próximo, e também o Presidente Fábio Avelar manifestou-se.

Agradeço ao Deputado Sargento Rodrigues, que terá oportunidade
de fazer sua assinatura.

Defender a vida e a família: essa é a nossa missão, o nosso dever e
a nossa obrigação. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.
• Deputado Weliton Prado - Boa-tarde. Quero informar novamente a

toda a população de Minas Gerais que, a partir de 15/7/2006, todos os
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proprietários de veículos que estão com IPVA e multas de trânsito
estaduais em atrasa poderão fazer o parcelamento da dívida.

Travamos uma grande luta nesta Casa. Chegamos a apresentar um
projeto de lei, que não prosperou nas comissões, mas insistimos
durante a tramitação do projeto do governo do Estada e apresentamos
uma emenda, em conjunto com outros Deputados, em defesa do
parcelamento das dívidas de IPVA e multas de trânsito, o que
beneficiará mais de 1 milhão de proprietários de veículos: mais de 800
mil estão com dívidas de IPVA, e mais de 400 mil estão com multas
de trânsito. Essa é uma forma de aumentar a arrecadação do Estado
e possibilitar que o cidadão regularize a sua situação.

O aumento do IPVA foi muito acima da inflação. Votamos contra o
aumento de IPVA para motos, veículos utilitários, vans. Na época,
questionamos um benefício oferecido às empresas locadoras de
veículos, um desconto de 50% no IPVA e um desconto na taxa de
licenciamento. Houve aumento para os proprietários, justamente por
causa da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quando se concede
desconto para algum setor, alguém paga a conta. O que foi feito?
Uma compensação para os proprietários de motos. Houve um
aumento no valor do IPVA, para pagar a diferença em relação às
locadoras de veículos. Denunciamos, mas o aumento foi aprovado.

E justo o parcelamento do IPVA e das multas de trânsito. O Estado
aumentará a arrecadação em mais de R$300.000.000,00. São
recursos que podem ser utilizados em áreas fundamentais. O cidadão
que se interessar em parcelar deverá preencher um requerimento e
procurar a Secretaria de Fazenda da sua região. Se estiver com a
dívida inscrita na dívida ativa, deverá procurar a Advocacia-Geral do
Estado localizada próxima á sua região. Foi um projeto trabalhoso.
Primeiro, luta-se muito para aprovar um projeto, e depois a luta é
maior, para que essa lei seja cumprida e respeitada. A lei foi aprovada
no mês de dezembro, sancionada pelo Governador, e, a partir do dia
1/1/2006, os proprietários de veículos já teriam o direito de parcelar o
IPVA e as multas, nos termos da lei. Infelizmente, não foi o que
ocorreu. A Secretaria de Fazenda prorrogou para o final do mês de
janeiro, depois para o final de fevereiro ou para março. Apresentamos
requerimento, marcamos reunião, e não conseguimos nada até abril.

rÃ"-
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Demos entrada a uma ação no Ministério Público e fizemos uma
denúncia formal. Não poderíamos aceitar que uma lei aprovada por
esta Casa e sancionada pelo governo do Estado não fosse cumprida
pelo próprio governo. Demos entrada a uma representação, e o
governo, dias após, comunicou que respeitaria o parcelamento do
IPVA. Qual a nossa surpresa? O governo havia sinalizado o
parcelamento do IPVA, ao passo que a lei e as emendas
apresentadas foram para o parcelamento do IPVA e das multas de
trânsito. O cidadão conta com o direito de parcelar as multas de
trânsito também. O que fizemos? Ocupamos novamente a tribuna
desta Casa e, em claro e bom som, anunciamos ao Governador que,
se não respeitasse também o parcelamento das multas aos
contribuintes, iríamos dar entrada a outra ação no Ministério Público.
Não foi necessário, pois o governo sinalizou que parcelaria as multas
de trânsito estaduais. Essa regulamentação ocorreu por meio do
Decreto n 2 44.322, de 14/6/2006. Em relação às multas de trânsito,
cerca de 420 mil proprietários serão beneficiados. Foi uma luta que
valeu a pena. Realmente, devemos insistir e pressionar, para
conseguir mudanças. Da mesma maneira, o Deputado Antônio Júlio
pressionou, empenhou-se conosco. Logo, a aprovação da eliminação
da Taxa de Incêndio ocorreu por meio de uma emenda que
apresentamos com o PMDB.

Concedo aparte ao Deputado Antônio Júlio, que exerceu um papel
fundamental, apresentando uma emenda em favor do parcelamento
do IPVA.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Esclareço, Deputado, que,
além de o governo não ter regulamentado o parcelamento das multas,
existe a polêmica de que estão cobrando uma taxa de F1$127,00 de
cada usuário de carro para fazer o parcelamento. Estamos tentando
isentá-la no projeto a ser apresentado.

O Deputado Weliton Prado - Já se encontra na ordem do dia. E
importante esclarecer, mas acredito que será sancionado. O
parcelamento do IPVA foi uma grande vitória: beneficiará mais de 1
milhão de proprietários de veículos.

Antes de finalizar, apresento a tabela salarial dos servidores do
Estado de Minas Gerais, em que há um dos piores pisos salariais do
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País. Em São Paulo, com uma jornada de 24 horas, o piso salarial é
de R$800,00; no Paraná, R$1.030,00; no Pará, R$510,00; no Piauí,
R$800,00; em Roraima, R$1.205,00; no Acre, R$450,00; e em Minas
Gerais, R$305,00, um dos piores do Brasil.
* - Sem revisão do orador.

2? Parte (Ordem do Dia)
1? Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - Esgotada a hora

destinada a esta parte, a Presidência passa à 2a Parte da reunião,
com a 12 Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações
da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente
da próxima reunião.

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da

Comissão Especial para, no Prazo de 60 Dias, Proceder a Estudos
sobre os Reflexos na Economia Mineira das Importações de Produtos
Chineses, doravante denominada "Comissão Especial dos Produtos
Chineses". Pelo BPSP: efetivos - Deputados Paulo Cesar e Dalmo
Ribeiro Silva; suplentes - Deputada Maria Olivia e Deputado Carlos
Pimenta; pelo Bloco PT-PCdoB: efetivo - Deputado Carlos Gomes;
suplente - Deputada Cecilia Ferramenta; pelo PFL: efetivo - Deputado
Doutor Viana; suplente - Deputado Jayro Lessa; e pelo PPS: efetivo -
Deputado Neider Moreira; suplente - Deputado Marlos Fernandes.
Designo. As Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n
10112006, do Deputado Ricardo Duarte e outros, que altera o § 7 do
art. 214 da Constituição do Estado. Pelo BPSP: efetivos - Deputados
João Leite e Doutor Ronaldo; suplentes - Deputadas Lúcia Pacífico e
Vanessa Lucas; pelo Bloco PT-PCdoB: efetivo - Deputado André
Quintão; suplente - Deputado Ricardo Duarte; pelo PMDB: efetivo -
Deputado Sávio Souza Cruz; suplente - Deputado Leonardo Quintão;
pelo PFL.: efetivo - Deputado Doutor Viana; suplente - Deputado
Gustavo Corrêa. Designo. As Comissões.



732

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n2
102/2006, do Deputado Weliton Prado e outros, que acrescenta o § 42
ao art. 222 da Constituição do Estado, o qual dispõe sobre ações de
prevenção e resistência às drogas e à violência no Estado. Pelo
BPSP: efetivos - Deputados Carlos Pimenta e João Leite; suplentes -
Deputada Vanessa Lucas e Deputado Leonídio Bouças; pelo Bloco
PT-PCdoB: efetivo - Deputado Weliton Prado; suplente - Deputado
Roberto Carvalho; pelo PP: efetivo - Deputado Gil Pereira; suplente -
Deputado George Hilton; pelo PPS: efetivo - Deputado Djalma Diniz;
suplente - Deputado Paulo Piau. Designo. As Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei n 2 17.076. Pelo
BPSP: efetivos - Deputado Dalmo Ribeiro Silva e Deputada Elbe
Brandão; suplentes - Deputados Carlos Pimenta e Zé Maia; pelo Bloco
PT-PCdoB: efetivo - Deputada Elisa Costa; suplente - Depütada
Cecília Ferramenta; pelo PMDB: efetivo - Deputado Antônio Júlio;
suplente - Deputado Adalclever Lopes; pelo PFL: efetivo - Deputado
Gustavo Valadares; suplente - Deputado João Bittar. Designo. As
Comissões.

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foi recebido e aprovado, nos

termos da Decisão Normativa da Presidência n 2 9, o Requerimento n2
6.771/2006, 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
Turismo - aprovação, na 17 2 Reunião Ordinária, realizada em
12/7/2006, dos Requerimentos n 2s 6.700/2006, do Deputado Doutor
Ronaldo, e 6.722/2006, da Deputada Ana Maria Resende; Meio
Ambiente - aprovação, na 16 2 Reunião Extraordinária, em 13/7/2006,
dos Projetos de Lei n 2 s 3.278/2006, do Deputado Alencar da Silveira
Jr., 3.371/2006, do Deputado Laudelino Augusto, e do Requerimento
n 2 6.698/2006, da Comissão de Direitos Humanos; Educação -
aprovação, na 13 Reunião Ordinária, em 13/7/2006, dos Projetos de
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Lei ns 2.871/2005, do Deputado Antônio Andrade, 2.908/2005, do
Deputado Roberto Carvalho, 3.264, 3.266 e 3.292/2006, do
Governador do Estado, 3.303/2006, do Deputado Antônio Júlio, 3.316
e 3.35312006, do Governador do Estado, 3.362/2006, do Deputado
Alberto Pinto Ribeiro, 3.145/2006, do Deputado Ermano Batista, e dos
Requerimentos n 2s 6.701/2006, do Deputado Jayro [essa, e
6.723/2006, do Deputado Weliton Prado; e pela Comissão Especial
para o Estudo da Atenção à Pessoa com Transtorno Mental,
Deficiência Mental ou Autismo - informando a conclusão dos seus
trabalhos (Ciente. Publique-se.) e encaminhando o seguinte relatório
final:

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA O ESTUDO
DA ATENÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNO MENTAL,

DEFICIÊNCIA MENTAL OU AUTISMO
SUMÁRIO

1 - Introdução
2 - Objetivos, composição e prazo de funcionamento
3 - Algumas informações sobre a atenção psiquiátrica no Brasil
3.1 - A nova rede de atenção ao deficiente e ao autista
3.2 - A situação de Minas Gerais
4 - As políticas de educação e assistência social voltadas para as

pessoas portadoras de transtornos mentais e comportamentais
5 - Trabalhos realizados
6 - Conclusões e recomendações
1 - Introdução
As comissões especiais para proceder a estudo sobre determinada

matéria de interesse público constituem instrumento de que se valem
os parlamentares para a realização de sua missão fiscalizadora.

A preocupação com relação ao atendimento prestado às pessoas
com transtorno mental, deficiência mental ou autismo teve início
quando, em 2005, o Deputado Célio Moreira foi procurado por
representantes da Associação de Pais e Amigos de Portadores de
Necessidades Especiais - Apape -, que solicitavam a intervenção do
poder público estadual na busca de soluções para a falta de
instituições voltadas para o tratamento das pessoas portadoras de
deficiência mental ou autismo. Para discutir a questão, foi realizada no
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dia 4/4/2006 reunião da Comissão do Trabalho, da Previdência e da
Ação Social, que contou com a presença de alguns pais de autistas, e
das Sras. Maria Dolores da Cunha Pinto, Vice-Presidente da
Federação Estadual das Apaes de Minas Gerais e Assessora da
Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal, Maria Helena
Roscoe, Presidente da Associação dos Amigos Autistas - AMA -,
Rosimeiri Silva, Coordenadora de Saúde Mental de Belo Horizonte, e
Luzia Zorine, Presidente do Conselho Municipal de Defesa da Pessoa
Portadora de Deficiência, entre outros convidados.

Após discutir rapidamente os avanços e as dificuldades trazidos pela
implantação da Lei n 2 11.802, de 18/1195 - que dispõe sobre a
promoção da saúde e da reintegração social do portador de
sofrimento mental, determina a implantação de ações e serviços de
saúde mental substitutivos aos hospitais psiquiátricos e a extinção
progressiva destes, regulamenta as internações, especialmente a
involuntária, e dá outras providências -, os participantes foram
chamados a relatar suas experiências no convívio com pessoas
autistas. Entre essas experiências, foi relatada a história da Escola
Especial Creia-Residência Crer-Ser. Essa escola-residência
funcionava em Belo Horizonte atendendo crianças, adolescentes e
adultos com transtornos mentais variados. Após ter seu alvará
sanitário cancelado, a instituição deixou de funcionar como dormitório,
permanecendo em atividade a escola. Depois do ocorrido, voltou a
funcionar como dormitório para deficientes mentais e autistas em um
novo imóvel no Município de Nova Lima, adotando o nome de Hotel
Crer-Ser, mas também não obteve o alvará sanitário por não atender
à legislação sanitária em vigor e por não existir, entre as instituições
previstas por lei para a rede substitutiva de atenção em saúde mental,
nenhuma categoria semelhante a hotel. Em 26/1/2006, o Ministério
Público Estadual entrou com ação civil pública requerendo liminar de
suspensão das atividades do Hotel Crer-Ser, posteriormente acatada.
Após o ocorrido, nova liminar permitiu que o referido hotel voltasse a
funcionar.

Houve relatos de recusa de atendimento de autistas e portadores de
deficiência em um Centro de Referência em Saúde Mental - Cersam -,
da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, bem como
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relatos sobre escolas que se recusaram a matricular crianças com
autismo. Em síntese, segundo o exposto pelos presentes, a rede
substitutiva aos hospitais psiquiátricos ainda não é suficiente para
atender à demanda de serviços em saúde mental, o que leva os
pacientes e suas famílias a ficarem sem acompanhamento dos
profissionais de saúde mental e sem uma instituição de referência à
qual recorrer em caso de crise. Outro aspecto abordado diz respeito à
dificuldade na inclusão das crianças, adolescentes e adultos com
transtorno mental, deficiência mental e autismo na rede educacional.

Diante das informações obtidas na referida reunião, o Deputado
Célio Moreira propôs a criação desta Comissão Especial, cujo
principal objetivo é discutir o tratamento adequado a ser prestado às
pessoas portadoras de transtorno mental e comportamental, em
especial aos deficientes mentais graves e autistas. Inclui-se nesse
objetivo o estudo das políticas de saúde, educação e assistência
social a elas destinadas. Esta Comissão pretende também avaliar as
dificuldades enfrentadas pelos familiares de pessoas portadoras de
transtorno mental e comportamental na busca de atendimento em
saúde mental e propor possíveis soluções.

Dessa forma, nos termos do inciso II e do § 42 do art. 111 do
Regimento Interno, foi constituída esta Comissão Especial para, no
prazo de 60 dias, proceder a estudo sobre matéria determinada, que,
neste caso, refere-se ao tratamento da pessoa com transtorno mental,
deficiência mental ou autismo.

2 - Objetivos, composição e prazo de funcionamento
A requerimento do Deputado Célio Moreira, aprovado na reunião

ordinária do dia 514/2006, foi criada a Comissão Especial para discutir
o tratamento da pessoa com transtorno mental, deficiência mental ou
autismo. Em 215/2006, instalou-se a Comissão, composta pelos
Deputados Célio Moreira, Presidente, Maria Olívia, Vice-Presidente,
Maria Tereza Lara, relatora, Doutor Ronaldo e Sávio Souza Cruz e,
como suplentes, respectivamente, os Deputados Elbe Brandão, Carlos
Pimenta, André Quintão, João Bittar e Antônio Júlio.

A Comissão iniciou seus trabalhos em 215/2006, com o objetivo geral
de analisar o atendimento prestado a pessoas portadoras de
transtorno mental, deficiência mental ou autismo nas áreas de saúde,
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educação e assistência social e propor soluções para os problemas
encontrados, tendo concluído seus trabalhos no dia 12/7/2006.

A idéia de se requerer a instauração desta Comissão Especial surgiu
em lace da dificuldade relatada por pais de pessoas portadoras de
transtorno mental, deficiência mental e autismo em conseguir
atendimento em instituições que acolham seus filhos. Segundo os
relatos apresentados em reunião da Comissão do Trabalho, da
Previdência e da Assistência Social e a partir das discussões que se
seguiram, pudemos observar que a reforma psiquiátrica que vem
sendo desenvolvida ao longo dos últimos anos para a
desospitalização trouxe grandes avanços, mas ainda apresenta sérias
lacunas. Paralelamente às políticas de saúde, a área de educação
vem propondo a inclusão das pessoas portadoras de necessidades
especiais na rede pública, visando diminuir ao máximo a existência
das chamadas escolas especiais. Observamos, portanto, que estamos
em um período de transição, no qual as políticas anteriores estão
sendo modificadas, mas as novas redes de atenção ainda não estão
devidamente organizadas e preparadas para funcionar nos novos
moldes. O intuito desta Comissão foi, portanto, analisar os impasses
dessa transição e buscar soluções para eles, visando garantir o
atendimento integral às pessoas portadoras de transtorno mental,
deficiência mental e autismo e o adequado suporte aos seus
familiares.

Os estudos da Comissão basearam-se na análise da legislação
pertinente e nos depoimentos das autoridades convidadas a
esclarecer o tema, cujos conteúdos foram registrados nas notas
taquigráficas. Procedeu-se à síntese desses depoimentos para melhor
compreensão dos fatos.

Além de exercer o papel fiscalizador, esta Comissão pretende,
sobretudo, apresentar alternativas de atendimento às pessoas
portadoras de transtorno mental, deficiência mental e autismo,
intermediar as discussões entre os diversos atores envolvidos, bem
como cobrar maior empenho por parte do poder público na
organização, ampliação e melhoria da rede de atenção aos portadores
de deficiência mental grave e autistas.

3 - Algumas informações sobre a atenção psiquiátrica no Brasil
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Desde os anos 70, o modelo de assistência psiquiátrica pública vem
sofrendo diversas modificações, na teoria e nas práticas que o
sustentam e nas relações da psiquiatria com as outras disciplinas da
saúde e do campo social. Ao conjunto dessas transformações dá-se o
nome de reforma psiquiátrica.

No Brasil, as mudanças na atenção ao portador de sofrimento
mental têm características oriundas das mudanças ocorridas em
outros países. Em nosso país, a participação da sociedade civil
organizada se traduziu no Movimento da Luta Antimanicomial e na
participação das associações de familiares e de usuários de serviços
de saúde mental.

Nas décadas anteriores aos anos 70 o modelo hegemônico
hospitalocêntrico reinava absoluto, quando os trabalhadores em saúde
mental passaram a defender melhores condições de trabalho, equipes
multidisciplinares e dignidade profissional, com críticas a esse modelo
e com denúncias quanto à mercantilização da loucura. A partir desse
movimento e com a distensão política que se iniciava no Brasil,
iniciou-se a discussão dos direitos fundamentais do homem e dos
direitos de cidadania.

Como forma de enfrentamento ao manicômio, ambulatórios de
psiquiatria proliferaram no País, com grande psiquiatrização dos
problemas sociais, sem atender de forma eficaz o portador de
sofrimento mental.

Em junho de 1987, a 1 Conferência Nacional de Saúde Mental
recomendou a desconstrução do modelo hospitalocêntrico e
psiquiatricocêntrico, priorizando um sistema extra-hospitalar e
multiprofissional por meio da proibição da construção de hospitais
psiquiátricos, da implantação de serviços de saúde mental nos
serviços gerais de saúde e da luta pela ruptura da prática da
internação psiquiátrica. Essas práticas eram apontadas na época
como caras, ineficazes e violadoras dos direitos humanos.
Considerava-se que os serviços extra-hospitalares seriam alternativos
ao hospital psiquiátrico.

Passados cinco anos, a II Conferência Nacional de Saúde Mental
propôs a substituição do modelo hospitalocêntrico por rede de
serviços, de acordo com os princípios da universalidade, integralidade
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e eqüidade do Sistema Único de Saúde - SUS -, da 1 Conferência
Nacional de Saúde Mental e da Declaração de Caracas. Propôs a
municipalização das ações em saúde mental e adotou os conceitos de
território e responsabilidade, entre outras deliberações. A substituição
do hospital psiquiátrico por uma rede de serviços de saúde mental
qualificada e diversificada foi considerada a estratégia adequada.

No decorrer dos quase dez anos entre a II e a III Conferência
Nacional de Saúde Mental, várias e férteis experiências municipais
aconteceram, tais como a implantação de Núcleos-Centros de
Atenção Psicossocial e de Centros de Referência em Saúde Mental -
Naps-Caps-Cersams -, centros de convivência, projetos de
cooperativas de produção, de intervenção cultural, entre outros.

Os Naps-Caps-Cersams em geral contam com o apoio da
comunidade local e garantem atenção diária ao portador de sofrimento
mental em seus momentos de crise.

No segundo semestre de 2001, ocorreram por todo o País as
Conferências Estaduais, Regionais e Municipais de Saúde Mental,
com a participação de aproximadamente 30 mil delegados. Em
dezembro de 2001, realizou-se, em Brasília, a III Conferência Nacional
de Saúde Mental, com a participação de 1.700 pessoas, entre
delegados e convidados, e teve como tema "Cuidar, sim, excluir, não.
Efetivando a reforma psiquiátrica com acesso, qualidade,
humanização e controle social'. Seu relatório final produziu 591
propostas referentes a 6 subtemas: "Reorientação do modelo
assistencial", "Recursos humanos", "Financiamento", "Acessibilidade",
"Direitos e cidadania" e "Controle social".

A reforma psiquiátrica do País caminha rumo à extinção progressiva
dos manicômios e à reinserção do portador de sofrimento mental na
sociedade.

Nesse sentido, a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
aprovou as Leis ns 11.802, de 18/1/95, e 12.684, de 1/12I97,
regulamentadas pelo Decreto n 9 42.910, de 261912002. Essa
legislação determina a implantação de ações e serviços de saúde
mental substitutivos aos hospitais psiquiátricos e a extinção
progressiva destes, regulamenta as internações e dá outras
providências.
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È ampla a legislação que disciplina a atenção em saúde mental.
Destacamos as principais leis e portarias: a Lei Federal n 2 8.080, de
19/9/90 (Lei Orgânica da Saúde), dispõe sobre as condições para a
promoção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento
dos serviços correspondentes e dá outras providências; a Lei Federal
nQ 10.216, de 6/4/2001, dispõe sobre a proteção e os direitos das
pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo
assistencial em saúde mental. A lei redireciona o modelo da
assistência psiquiátrica, regulamenta cuidado especial com os
usuários internados por longos anos e prevê punição para a
internação involuntária, arbitrária ou desnecessária.

Lei n2 11.802, de 18/1/95. Dispõe sobre a promoção da saúde e da
reintegração social do portador de sofrimento mental, determina a
implantação de ações e serviços de saúde mental substitutivos aos
hospitais psiquiátricos e a extinção progressiva destes, regulamenta
as internações, especialmente a involuntária, e dá outras
providências.

Lei n2 12.684, de 1 /l 2/97. Altera a Lei n 2 11.802.
Decreto n Q 42.910, de 26/9/2002. Contém o regulamento da Lei n9

11.802, alterada pela Lei n Q 12.684, e dá outras providências.
Portaria SNAS n 2 224, de 29/1/92. Regulamenta o funcionamento de

todos os serviços de saúde mental. Além da incorporação de novos
procedimentos á tabela do SUS, essa portaria tornou-se
imprescindível para regulamentar o funcionamento dos hospitais
psiquiátricos, que sabidamente eram, e alguns ainda são, lugares de
exclusão, silêncio, martírio e morte. Ela estabelece normas, proíbe
práticas que eram habituais e define como co-responsáveis, à luz da
Lei Orgânica da Saúde, os níveis estadual e municipal do sistema.

Portaria CM 251, de 31/1/2002. Estabelece diretrizes e normas para
a assistência hospitalar em psiquiatria, reclassifica os hospitais
psiquiátricos, define a estrutura, a porta de entrada para as
internações psiquiátricas na rede do SUS e dá outras providências.
Essa portaria retoma o processo de avaliação e supervisão dos
hospitais psiquiátricos, assim como hospitais gerais com enfermarias
ou leitos psiquiátricos, estabelecendo critérios de classificação
conforme o porte do estabelecimento e cumprimento dos requisitos
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qualitativos de avaliação fixados pela área técnica de saúde mental do
MS quanto ao projeto terapêutico e pela Anvisa quanto à análise da
área de vigilância sanitária. Ao estabelecer classificação baseada no
porte do hospital e na qualidade do atendimento prestado, a portaria
tem o objetivo de reestruturar todo o sistema hospitalar psiquiátrico,
buscando uma nova configuração, formada por hospitais de pequeno
porte - até 80 leitos - e médio porte - até 160 leitos-, com substituição
progressiva dos hospitais de grande porte.

Portaria CM 106, de 11/2/2000. Cria e regulamenta o funcionamento
dos Serviços Residenciais Terapêuticos. Desde a II Conferência
Nacional de Saúde Mental, realizada em dezembro de 1992, já se
apontava a importância estratégica, para a reestruturação da
assistência psiquiátrica, da implantação de lares abrigados, aqui
chamados de Serviços Residenciais Terapêuticos, como parte de um
conjunto de cuidados no campo da atenção psicossocial. Esses
dispositivos, que devem estar ligados a serviços de atenção diária -
Caps - e ambulatórios de saúde mental - de base territorial, têm o
objetivo de substituir os leitos psiquiátricos de longa permanência,
para os usuários que não possuem casa ou família, ou cujos parentes
não possuem condições adequadas de cuidados responsáveis para
aqueles usuários e assim possam ser desinstitucionalizados.

Portaria CM 336, de 19/2/2002. Acrescenta novos parâmetros aos
definidos pela Portaria n2 224/92 para a área ambulatorial, ampliando
a abrangência dos serviços substitutivos de atenção diária,
estabelecendo portes diferenciados a partir de critérios populacionais
e direcionando novos serviços específicos para área de álcool e
outras drogas e infância e adolescência. Cria, ainda, mecanismo de
financiamento próprio, para além dos tetos financeiros municipais,
para a rede de Caps.

Portaria n Q 2.391, de 26112/2002. Regulamenta o controle das
internações psiquiátricas involuntárias - IPIs - e voluntárias - IPV5 - de
acordo com o disposto na Lei Federal n 10.216, de 6/4/2001, e os
procedimentos de notificação da comunicação das IPIs e IPVs ao
Ministério Público pelos estabelecimentos de saúde, integrantes ou
não do SUS.

Deliberação CIB-SUS-MG n Q 68, de 9110/2001. Aprova a Proposta
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de Desospitalização Progressiva em Saúde Mental do Estado de
Minas Gerais por meio da implantação dos Serviços Residenciais
Terapêuticos.

Visando esclarecer a matéria em estudo, cabe fazer uma descrição
mais aprofundada sobre os conceitos e atribuições dos serviços
residenciais terapêuticos em saúde mental e sobre os centros de
atenção psicossocial. A Portaria GM 106, do Ministério da Saúde, de
11/2/2000, define como Serviços Residenciais Terapêuticos as
moradias ou casas inseridas, preferencialmente, na comunidade,
destinadas a cuidar dos portadores de transtornos mentais, egressos
de internações psiquiátricas de longa permanência, que não possuam
suporte social e laços familiares, que viabilizem sua inserção social. O
art. 5Q da mesma portaria estabelece que esses serviços devem ser
de natureza pública ou não governamental sem fins lucrativos e
devem estar sob gestão preferencial do nível local - Município - e
vinculados tecnicamente ao serviço ambulatorial especializado em
saúde mental mais próximo. Estabelece ainda que cada serviço
residencial pode abrigar no máximo oito usuários e que a assistência
e a supervisão de suas atividades será feita por equipe multidisciplinar
pertencente ao serviço ambulatorial especializado mais próximo

A Portaria GM 336, do Ministério da Saúde, de 19/2/2002, determina
que os Caps devem realizar prioritariamente o atendimento de
pacientes com transtornos mentais severos e persistentes em sua
área territorial, em regime de tratamento intensivo, semi-intensivo e
não intensivo. Os Caps 1 têm capacidade operacional para atender
Municípios que tenham entre 20 mil e 70 mil habitantes, funcionam de
8 às 18 horas nos 5 dias úteis da semana, atendendo 20 pacientes
por turno e, no máximo, 30 pacientes por dia. Os Caps II têm
capacidade operacional para atender Municípios que tenham entre 70
mil e 200 mil habitantes, funcionam de 8 às 18 horas nos 5 dias úteis
da semana, podendo comportar um terceiro turno até as 21 horas,
atendendo 30 pacientes por turno e, no máximo, 45 pacientes por dia.
Os Caps III têm capacidade operacional para atender Municípios que
tenham mais de 200 mil habitantes, funcionam 24 horas por dia,
incluindo feriados e fins de semana, atendendo 40 pacientes por turno
e, no máximo, 60 pacientes por dia. Existe ainda o Capsi,
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especializado no atendimento de crianças e adolescentes, que se
constitui em referência para uma população de 200 mil habitantes,
funcionando de 8 às 18 ou 21 horas e atendendo 15
crianças/adolescentes por turno e, no máximo, 25 pacientes por dia.
Já o Capsad visa atender os pacientes com transtornos decorrentes
do uso e dependência de substâncias psicoativas para uma população
de até 70 mil habitantes.

Cabe observar que os Cersams de Belo Horizonte são, na verdade,
Caps. Porém, como foram instituídos antes da portaria de 2002, que
estabeleceu a denominação, eles continuam com o nome dado pelo
Município na época de sua criação.

3.1 - A nova rede de atenção ao deficiente e ao autista
O Ministério da Saúde, considerando a necessidade de garantir

assistência às pessoas portadoras de deficiência por intermédio de
equipe multidisciplinar e utilizando métodos e técnicas terapêuticas
específicas, editou a Portaria n 2 818, de 5/6/2001, que cria
mecanismos para a organização e implantação da Rede de
Assistência à Pessoa Portadora de Deficiência Física, à qual foi
incorporada a atenção aos deficientes mentais e aos autistas, por
meio da Portaria n 2 1.635, de 12/9/2002. Essa portaria inclui no
Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS os procedimentos a
serem prestados por essa rede de atenção e pagos pelo Ministério da
Saúde, tais como: acompanhamento de pacientes, estimulação
neurossensorial e psicomotora, aplicação de testes para
psicodiagnóstico, terapias em grupo, terapias individuais, visita
domiciliar para consulta-assistência especializada e de alta
complexidade, atendimento a alterações motoras, atendimento a
pacientes que demandam cuidados intensivos de reabilitação visual,
auditiva, mental ou autismo e atendimento em oficinas terapêuticas.

O art. 12 da Portaria n2 1.635 estabelece que é responsabilidade dos
gestores estaduais e municipais, dependendo das prerrogativas e
competências compatíveis com o nível de gestão, acompanhar,
controlar, avaliar e realizar auditorias que permitam garantir o
cumprimento do disposto na portaria. Cabe lembrar, entretanto, que a
Rede de Assistência à Pessoa Portadora de Deficiência Física, Mental
ou com Autismo está ainda em construção.
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3.2 - A situação de Minas Gerais
O Estado de Minas Gerais vem progressivamente substituindo os

leitos psiquiátricos e conta hoje com 21 hospitais psiquiátricos
conveniados ao SUS, reduzindo o número de leitos à medida que os
serviços substitutivos vêm sendo implantados, nas várias regiões do
Estado. Atualmente são 47 Caps 1 -, 38 Caps II, três Caps III, cinco
Capsi (infantil), quatro Capsad (álcool e drogas) e 36 residências
terapêuticas, além de outros projetos em análise pela Coordenadoria
Estadual de Saúde Mental, aguardando o credenciamento pelo SUS.
Observemos, entretanto, que cabe aos Municípios a responsabilidade
pela organização e instalação dos serviços substitutivos de atenção
em saúde mental.

O Município de Belo Horizonte conta com sete Caps (sendo dois
Caps III), nove equipes especializadas na atenção à saúde mental da
criança e do adolescente, 65 equipes de saúde mental nos diversos
centros de saúde da rede municipal, nove centros de convivência e 10
serviços residenciais terapêuticos. Segundo informações colhidas nas
reuniões da Comissão, um Capsi especializado no atendimento de
crianças e adolescentes com transtornos mentais será inaugurado
brevemente.

Considerando a reforma psiquiátrica em curso, o Estado continua
estimulando a implantação de serviços substitutivos ao modelo
hospitalocêntrico. Porém, é importante ressaltar que a mudança do
modelo de assistência em saúde mental não significa apenas
implantação de Naps-Caps-Cersams, mas também reconhecimento
por parte da sociedade de que é possível atender esse usuário em
todas as unidades de saúde, de acordo com o tipo de cuidado que se
fizer necessário.

Nos últimos anos, os gestores municipais têm demonstrado
interesse na implantação de serviços substitutivos. A orientação da
Coordenadoria Estadual de Saúde Mental é de que esses serviços
devem ter perfil adequado ao território - Município ou microrregião - a
ser assistido, considerando os princípios do SUS e da reforma
psiquiátrica.

Quanto à implementação da Rede de Assistência à Pessoa
Portadora de Deficiência Física, Mental ou com Autismo, o Estado
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publicou a Deliberação CIB-SUS n 2 57, de 11/11/2003, que organiza o
atendimento da pessoa portadora de deficiência física, mental ou
autismo e estabelece critérios para o credenciamento das instituições
em Minas Gerais. O art. 39 da deliberação define que a rede será
composta por Centros de Atenção ao Portador de Deficiência Mental
ou com Autismo de níveis 1 e II. Os centros de atenção de nível 1, além
das instalações físicas, dos equipamentos e dos recursos humanos
necessários, deverão contar com atendimento de neurologista,
pedagogo, psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta e terapeuta
ocupacional. Os centros de atenção de nível II deverão contar com
psiquiatra e pediatra, além dos profissionais citados para o nível 1. O
nível 1 será a primeira referência para assistência ambulatorial e o
nível II será de maior complexidade.

O art. 62 da deliberação supracitada determina que as unidade
prestadoras de serviço da rede deverão estar articuladas com as
equipes do Programa Saúde da Família, para desenvolvimento de
ações de atenção básica, prevenção e encaminhamento ambulatorial.
O art. 72 da mesma deliberação estabelece o roteiro de inspeção e
análise técnica para a realização de vistoria nas instituições que
prestam serviços na rede e define que o parecer conclusivo quanto ao
credenciamento deverá indicar obrigatoriamente quais e quantos
profissionais estão envolvidos na assistência, bem como o número de
usuários atendidos mensalmente pela instituição.

Quanto aos critérios a serem utilizados pelas Diretorias de Atenção
Descentralizada à Saúde - Dads - e secretarias municipais para
credenciamento de unidades prestadoras de serviço, o art. 5Q da
deliberação estabelece os seguintes: população, necessidade de
cobertura assistencial e distribuição geográfica dos serviços.

Segundo informações colhidas nas reuniões da Comissão, nosso
Estado conta atualmente com 110 instituições credenciadas na rede,
já em funcionamento, e várias outras em processo de
credenciamento.

4 - As políticas de educação e assistência social voltadas para as
pessoas portadoras de transtornos mentais e comportamentais

Historicamente, foi a partir dos anos 1960 que a sociedade civil
começou a fazer críticas consistentes à segregação de pessoas
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portadoras de transtorno mental. Em 1961, a noção de educação
especial apareceu pela primeira vez na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação - LDB -, estabelecendo que a educação dos excepcionais
deve, no que for possível, enquadrar-se no sistema geral de
educação. Em 1978, uma emenda à Constituição brasileira dispôs
sobre o direito da pessoa deficiente, assegurando a melhoria de sua
condição social e econômica, principalmente mediante educação
especial e gratuita. A partir dos anos 80, diversas declarações e
tratados mundiais passaram a defender a inclusão, em larga escala,
dessas pessoas nas escolas regulares. Em 1985, a Assembléia Geral
das Nações Unidas lançou o Programa de Ação Mundial para as
Pessoas Deficientes, que recomendou que, quando for
pedagogicamente factível, o ensino de pessoas deficientes deve
acontecer no sistema escolar normal.

A Constituição de 1988 garantiu atendimento educacional
especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na
rede regular de ensino, e a Lei Federal & 7.853, de 1989, dispôs
sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência. O art. 2 dessa lei
estabelece que ao poder público e seus órgãos cabe assegurar às
pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos
básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao
lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de
outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu
bem-estar pessoal, social e econômico. Para o fim estabelecido nesse
artigo, determina que os órgãos e entidades da administração direta e
indireta devem dispensar, no âmbito de sua competência e finalidade,
aos assuntos de que trata a lei supracitada tratamento prioritário e
adequado, tendente a viabilizar, sem prejuízo de outras, as seguintes
medidas na área da educação: a) a inclusão, no sistema educacional,
da Educação Especial como modalidade educativa que abranja a
educação precoce, a pré-escolar, a de 1 1 e 22 graus, a supletiva, a
habilitação e a reabilitação profissionais, com currículos, etapas e
exigências de diplomação próprios; b) a inserção, no referido sistema
educacional, das escolas especiais, privadas e públicas; c) a oferta,
obrigatória e gratuita, da Educação Especial em estabelecimento
público de ensino; d) o oferecimento obrigatório de programas de
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Educação Especial, em nível pré-escolar, em unidades hospitalares e
congêneres nas quais estejam internados, por prazo igual ou superior
a um ano, educandos portadores de deficiência; e) o acesso de alunos
portadores de deficiência aos benefícios conferidos aos demais
educandos, inclusive material escolar, merenda escolar e bolsas de
estudo; f) a matrícula compulsória em cursos regulares de
estabelecimentos públicos e particulares de pessoas portadoras de
deficiência capazes de se integrarem no sistema regular de ensino.

Já em 1990, a Conferência Mundial sobre Educação para Todos
estabeleceu que a educação básica deve ser oferecida a todo
cidadão, segundo os princípios da promoção da igualdade, da
universalização do acesso e da ampliação dos meios e conteúdos da
educação básica.

Ainda em 1990, a Lei Federal n 2 8.069, que contém o Estatuto da
Criança e do Adolescente, reafirmou, em seu art. 54, que é dever do
Estado assegurar à criança e ao adolescente portadores de
deficiência atendimento educacional especializado, preferencialmente
na rede regular de ensino.

Em 1996, a Lei Federal n g 9.394, que dispõe sobre as diretrizes e
bases da educação, estabeleceu, em seu art. 58, que a educação dos
portadores de necessidades especiais deve dar-se preferencialmente
na rede regular de ensino. Porém, o § 2 desse artigo determina que o
atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços
especializados sempre que, em função das condições específicas dos
alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de
ensino regular. Além disso, o art. 59 da lei supracitada estabelece que
os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades
especiais professores com especialização adequada em nível médio
ou superior, para atendimento especializado, bem como professores
do ensino regular capacitados para a integração desses educandos
nas classes comuns.

Em 1998, o Ministério da Educação lançou documento contendo
adaptações a serem feitas nos parâmetros curriculares nacionais a fim
de viabilizar estratégias para a educação de alunos com necessidades
educacionais especiais. Em 2001, o mesmo Ministério publicou as
diretrizes nacionais para a Educação Especial na educação básica.
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Quanto à área da assistência social, o art. 203, IV, da Constituição
Federal estabelece que a assistência social será prestada a quem
dela necessitar, independentemente de contribuição para a
seguridade social, e tem por objetivos, entre outros, a habilitação e a
reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de
sua integração à vida comunitária. A Lei Federal n 8.742, de 1993,
que dispõe sobre a organização da assistência social, determina, no
inciso IV de seu art. 2, que a assistência social tem por objetivos,
entre outros, a habilitação e a reabilitação das pessoas portadoras de
deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária; e
prevê, no inciso V desse artigo, a garantia de um salário mínimo de
benefício mensal à pessoa portadora de deficiência que comprove não
possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por
sua família. Além disso, o art. 13, IV e V, dispõe que compete aos
Estados estimular e apoiar técnica e financeiramente as associações
e consórcios municipais na prestação de serviços de assistência
social, bem como prestar os serviços assistenciais que, em razão de
seus cujos ou da ausência de demanda municipal, justifiquem uma
rede regional de serviços, desconcentrada.

A Portaria n 2 2.854, de 19/6/2000, do Ministério da Previdência e da
Assistência Social, institui modalidades de atendimento em
assistência social, priorizando as ações para os destinatários cujo
rendimento familiar mensal "per capita" seja de até meio salário
mínimo, sem prejuízo do atendimento a outras formas de
vulnerabilidade próprias do ciclo de vida, resultantes de deficiências
ou de incapacidades. O art. 69 dessa portaria autoriza a criação de
novas modalidades de atendimento, tais como: atendimento de
reabilitação na comunidade, atendimento domiciliar, atendimento em
centro-dia, residência com família acolhedora, residência em casa-lar
e atendimento em abrigo para pequenos grupos, sempre privilegiando
a família como referência. O Anexo II da mesma portaria, que
caracteriza as modalidades de atendimento, estabelece que a
residência em casa-lar é uma opção de residência para grupos de, no
máximo, 10 pessoas portadoras de deficiência, com instalações
físicas e mobiliário adequados ou adaptados e pessoal habilitado para
auxiliar nas atividades diárias, que será também responsável por
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assegurar o acesso a serviços especializados, de acordo com a
necessidade de cada residente portador de deficiência. Já o
atendimento em abrigo caracteriza-se como uma modalidade de
atendimento integral a grupos de até 20 pessoas portadoras de
deficiência, em caso de abandono ou de risco pessoal e/ou social.

Em nosso Estado, a Lei n 2 13.799, de 2000, dispõe sobre a política
estadual dos direitos da pessoa portadora de deficiência e cria o
Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de
Deficiência. O art. 1 2 dessa lei define como pessoa portadora de
deficiência o indivíduo que apresenta restrição de ordem
neuropsíquica na orientação, na independência física ou na
mobilidade ou sofrimento mental que cause dificuldade para o
exercício de ocupação habitual, para a interação social ou para a
independência econômica, conforme diagnóstico de especialistas das
áreas de medicina, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional ou
pedagogia. O art. 3 2 da mesma lei determina que a política estadual
dos direitos da pessoa portadora de deficiência será definida pelo
Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de
Deficiência e executada pela Coordenadoria de Apoio e Assistência à
Pessoa Portadora de Deficiência, órgãos subordinados atualmente à
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes - Sedese.
Conforme o art. 10, III e IV, da referida lei, compete ao Conselho
Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência
estimular, apoiar e desenvolver o estudo e o debate da situação da
pessoa portadora de deficiência, propor medidas a serem adotadas
pelo governo, bem como fiscalizar e exigir o cumprimento da
legislação que assegura os direitos da pessoa portadora de
deficiência, examinando denúncias relativas ao seu possível
descumprimento.

Em resumo, podemos observar que, no campo da educação, a
legislação determina que os deficientes sejam integrados na rede
regular de ensino sempre que isso for factível, dependendo do
diagnóstico em cada caso. Entretanto, o atendimento educacional
deverá ser feito em classes, escolas ou serviços especializados
sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for
possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. Na
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área da assistência social, o Estado define como pessoa portadora de
deficiência, entre outros, o indivíduo que apresenta sofrimento mental
que cause dificuldade para o exercício de ocupação habitual, para a
interação social ou para a independência econômica, conforme
diagnóstico de especialistas das áreas de medicina, +fisioterapia,
fonoaudiologia, terapia ocupacional ou pedagogia, o que inclui tanto
os deficientes mentais quanto os autistas, tendo o Conselho Estadual
de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência e a
Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa Portadora de
Deficiência papel fundamental na definição e na execução da política
de apoio às pessoas portadoras de deficiência.

5 - Trabalhos realizados
A 1 Reunião Especial da Comissão foi realizada no dia 2/5/2006,

quando foram eleitos os Deputados Célio Moreira e Maria Olívia para
os cargos de Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, e
designada a Deputada Maria Tereza Lara como relatora.

Com a presença dos Deputados Célio Moreira, Laudelino Augusto -
substituindo a Deputada Maria Tereza Lara - e Sargento Rodrigues -
substituindo a Deputada Maria Olívia -, foi realizada a la Reunião
Ordinária da Comissão, em 16/5/2006, na qual foram aprovados o
cronograma dos trabalhos e requerimentos do Deputado Célio Moreira
solicitando realização de visita da Comissão ao Hotel Crer-Ser, ao
Cersam de Belo Horizonte e ao Hospital CaIba Veloso e formalizando
convite às pessoas envolvidas na matéria para participarem das
reuniões da Comissão. Foi aprovado o cronograma da Comissão e a
seguinte lista de convidados permanentes: Marcelo Gouveia Teixeira,
Secretário de Estado de Saúde; Promotora de Justiça Jaqueline
Ferreira Moisés, Titular da Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde
de Belo Horizonte; Promotora de Justiça Ana Paula Mendes
Rodrigues, Titular da Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos
dos Portadores de Deficiência e dos Idosos de Belo Horizonte;
Rosimeire Aparecida Silva, Coordenadora de Saúde Mental da
Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte; Maurício Leão de
Resende, Presidente da Associação Mineira de Psiquiatria - AMP -;
Flávio Couto Silva de Oliveira, Superintendente da Coordenadoria de
Apoio e Assistência à Pessoa com Deficiência - Caade - e Diretor do
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Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de
Deficiência - Conped -; Heloísa Maria Penido de Azeredo, Presidente
da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belo
Horizonte - Apae 8H -; Estela Maris Guillen de Souza, Presidente da
Associação de Pais e Amigos de Pessoas Especiais - Apape.

A 2 Reunião Ordinária da Comissão, no dia 23/5/2006, que contou
com a presença dos Deputados Célio Moreira, Maria Tereza Lara e
Maria Olívia, foi realizada com o objetivo de esclarecer as dúvidas
referentes aos conceitos de pessoa portadora de transtorno mental,
de autismo e de deficiência mental. Estiveram presentes os
Deputados Célio Moreira, Maria Olívia e Maria Tereza Lara e
participaram como convidados Gean Cano Mário Capeline, Estela
Maris Guillen de Souza e Gilda Maria e Silva, sendo aquele médico
psiquiatra e estas Presidentes das Associações de Pais e Amigos de
Pessoas Especiais - Apape - e de Pais e Amigos de Portadores de
Necessidades Especiais, respectivamente.

O Presidente, Deputado Célio Moreira, esclareceu que o objetivo da
Comissão é discutir o tratamento da pessoa com transtorno mental,
deficiência mental e autismo, sendo objetivo específico da reunião o
estabelecimento da diferenciação entre esses distúrbios, com a
especificação de suas peculiaridades, para a identificação da forma
mais adequada para a inclusão social de seus portadores.

Disse ainda o Presidente que, por meio da Lei n 9 11.802, de 1995,
foram regulamentadas as internações de pacientes, determinando-se
a implantação de ações e serviços de saúde mental para substituir os
manicômios judiciais e outras instituições que tratavam os pacientes
de maneira desumana. Disse também que, no entanto, a chamada
"desospitalização" não resolveu ainda o problema, pois há vários
casos e doenças que requerem apoio diferenciado do poder público.

Durante a discussão, Gean Cario explicou que a deficiência mental
não é uma doença, mas sim uma condição, que, na maioria das
vezes, é diferenciada entre os pacientes. Há alguns que necessitam
de serviços públicos de apoio, mas devem ser mantidos junto da
família, para se socializarem e se tornarem aptos até para o trabalho,
pois apresentam deficiência sem muita gravidade. Outros há que
apresentam	deficiência	mais	profunda,	precisando	viver,
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temporariamente ou não, em instituições de tratamento. Disse que o
autismo é uma condição pouco conhecida e representa grande
desafio para a sociedade, pois não há ainda um aparato institucional
especificamente destinado aos seus portadores. O autismo também
apresenta graus diferenciados e, quando diagnosticado e tratado
precocemente, apresenta bons níveis de controle. O Cersam, segundo
Gean Cario, não é adequado ao paciente autista grave, e é necessária
a implantação de serviços que o atendam, e ao deficiente mental em
grau elevado.

Gilda Maria e Silva afirmou que sua instituição - a Associação de
Pais e Amigos de Portadores de Necessidades Especiais - entende a
missão de apoiar o autista em três níveis: o departamental, que
envolve os autistas e seus familiares; o regional, que envolve
médicos, psicopedagogos, neuropediatras, radiologistas e geneticistas
para o diagnóstico e a promoção do acesso aos serviços adequados a
cada situação; e o nível nacional, que garante a vigília científica, para
diminuir a distância entre as descobertas da pesquisa e a sua
aplicação prática.

A Deputada Maria Olívia relatou sua experiência com a Legião
Brasileira de Assistência - LBA - e as Associações de Pais e Amigos
de Excepcionais - Apaes -, ressaltando as dificuldades para a
manutenção dessas entidades. Manifestou seu desejo de que a
Comissão possa ajudar o setor, pois está segura de que os recursos
do poder público são insuficientes para as necessidades reais.

A Deputada Maria Tereza Lara, relatora da Comissão Especial,
ressaltou a importância do papel feminino no tratamento dessa
questão. Falou também sobre a 1 Conferência Nacional dos Direitos
da Pessoa com Deficiência, ocorrida entre 12 e 15/5/2006, na qual
ficou muito claro que os deficientes reivindicam seus direitos como
cidadãos e já não querem ser tratados como dependentes. Por fim,
solicitou aos expositores que esclarecessem a diferença entre o
autismo e o transtorno mental.

Gean Cario disse que o autismo e a deficiência mental estão listados
na Classificação Internacional de Doenças - CID -, tendo o autista
grande dificuldade de socialização, de contato com outras pessoas, e
não recebendo tratamento medicamentoso. Já a deficiência mental se
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constitui em dificuldade na esfera da inteligência, do raciocínio e do
entendimento. Metade dos autistas desenvolve algum tipo de
deficiência, razão pela qual, muitas vezes, é difícil diferenciá-los.
Inquirido sobre o Hotel Crer-Ser, o convidado disse que a instituição é
muito adequada para crianças autistas e deficientes e ressaltou ser
muito importante o tratamento especializado.

Gilda Maria e Silva relatou o caso de seu filho, autista hiperativo em
grau elevado, que vive no Hotel Crer-Ser, e ressaltou os benefícios do
hotel para ele e sua família.

O Presidente encerrou a reunião dizendo que, com os debates e a
disseminação da informação proporcionada pela Comissão, espera
mobilizar o poder público e obter soluções adequadas para apoio e
tratamento dos pacientes.

Com a presença dos Deputados Célio Moreira e Maria Tereza Lara,
em dia 30/5/2006 foi realizada a 3' Reunião Ordinária da Comissão,
que deu prosseguimento à discussão sobre a diferença entre
transtorno mental, deficiência mental e autismo, tanto em termos
conceituais quanto nas formas de tratamento e inclusão. A reunião foi
realizada com a presença dos seguintes convidados: João Batista de
Oliveira, Subsecretário de Direitos Humanos; Procuradora Ana Ivanete
dos Santos, da Coordenação de Defesa dos Direitos das Pessoas
Portadoras de Deficiência Mental do Ministério Público; Lourdes
Aparecida Machado, da Coordenação de Saúde Mental da Secretaria
de Estado da Saúde; Maria Tereza Granha Nogueira, da Coordenação
de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte;
Flávio Lúcio Assis Moreira, da Coordenadoria Estadual de Atenção à
Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência; Estela Maris Guilien de
Souza, Presidente da Associação de Pais e Amigos de Pessoas
Especiais - Apape -; Maria Helena Roscoe, da Associação dos Amigos
Autistas - AMA -; Walter Camargos Júnior, da Associação Brasileira
de Psiquiatria: Mansa Furia Silva, Presidente da Associação Brasileira
de Autismo; e Gean Cario Mário Capeline, médico psiquiatra.

Após as considerações de cada convidado, formou-se consenso
sobre os avanços que a lei da desospitalização trouxe para o campo
da saúde mental. Os presentes não se aprofundaram na diferenciação
entre transtorno mental, deficiência mental e autismo, visto que cada
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caso é único e muitas vezes os diagnósticos apresentam nuanças de
difícil definição ou apresentam mais de um transtorno, como, por
exemplo, quando o autismo vem associado à deficiência mental.

De maneira geral, os familiares de autistas alegaram que não há
atendimento para eles na rede pública de saúde mental e que o
autismo deveria ser considerado em sua especificidade. Dessa forma,
sugeriram modificar a legislação, para que seja permitida a criação de
instituições de acolhimento para autistas, visto que o convívio familiar
por vezes se torna extremamente desgastante e difícil, pois o autista
exige atenção 24 horas por dia.

Os convidados que falaram em nome das Secretarias Estadual e
Municipal de Saúde reconheceram que a rede ainda não atende toda
a demanda na área de saúde mental, mas que está sendo melhor
organizada e ampliada. Relataram que os Gersams acolhem os
pacientes em crise e que um Capsi (infantil) será inaugurado em breve
para atender crianças com transtornos específicos, como o autismo e
a deficiência mental. Esclareceram também que a Portaria GM 106,
de 2000, do Ministério da Saúde, define as condições para a criação
das residências terapêuticas, que se destinam, a princípio, a
portadores de transtornos mentais egressos de internações
psiquiátricas de longa duração e que não tenham suporte social e
laços familiares. Essas residências podem acolher no máximo oito
pessoas e devem ter assistência e supervisão de serviços
ambulatoriais especializados em saúde mental. Afirmaram, ainda, que
é o Município - gestor local - que deve responsabilizar-se pela
assistência ao paciente e pela rede substitutiva de cuidados em saúde
mental.

Destacaremos, para melhor ilustrar o debate, as falas de alguns
convidados.

A primeira convidada a falar foi Mansa Furia Silva, Presidente da
Associação Brasileira de Autismo. Segundo ela, a dificuldade no
atendimento ao autista vem ocorrendo em todo o Brasil e não só em
Minas Gerais, e o próprio conceito de autismo foi definido há
relativamente pouco tempo, em 1943. Em suas palavras, "até hoje
ainda temos alguns problemas com essa definição. Uns falam que o
autista é da saúde, outros falam que é da educação e outros falam
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que é da assistência social. Isso sem falar na divisão de saúde mental
e deficiência. Em primeiro lugar, o autista é um indivíduo e, como tal, é
um cidadão e tem direitos. Tem direito à escola, à assistência social,
ao atendimento completo na saúde e nas residências terapêuticas.
Afirmou também que não adianta um atendimento de meia hora por
semana nos Caps ou a inclusão de forma inadequada nas escolas
públicas, pois o principal problema do autista é a comunicação e para
eles é muito difícil seguir um currículo normal dentro da escola
pública. Dessa forma, segundo ela, as políticas têm que ser voltadas
para as especificidades da pessoa com autismo e cada autista tem
que ter seu programa de trabalho.

Maria Tereza Granha Nogueira, representando Rosimeire Aparecida
Silva, Coordenadora de Saúde Mental da Secretaria Municipal de
Saúde de Belo Horizonte, explicou que nos últimos 13 anos Belo
Horizonte construiu uma política de atendimento aos portadores de
sofrimento mental, e que ainda há problemas. Informou que o
Município conta atualmente com equipes complementares de
atendimento à criança e ao adolescente localizadas nas nove
regionais da cidade, além do Caps infantil que será inaugurado ainda
este ano. Informou ainda que o Cersam, que é o Caps municipal,
propõe tratamento específico caso a caso e que há pessoas que lá
permanecem todos os dias da semana, das 8 às 19 horas.

Flávio Lúcio Assis Moreira, da Coordenadoria de Atenção à Saúde
da Pessoa Portadora de Deficiência da Secretaria de Estado da
Saúde, disse que é fundamental criar a intersetorial idade entre a
educação, a saúde e a ação social para que seja prestada atenção
integral aos autistas. Informou que sua coordenadoria está
trabalhando na implantação de uma nova rede de atenção à pessoa
portadora de deficiência mental, com base na portaria federal que
define a política, e que deliberação estadual ampliou essa portaria.
Segundo ele, há hoje em nosso Estado 110 instituições credenciadas,
e a forma de assistência dessas instituições está sendo reorganizada
para que elas saiam do antigo caráter assistencialista e passem a
atuar de fato como reabilitadoras: para ser credenciada a instituição
deve contar com equipe de médicos, fisioterapeutas, terapeutas
ocupacionais, assistentes sociais, psicólogos, psicopedagogos,
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odontólogos. Terminou dizendo que a rede já está criada, o que falta é
colocá-la em atividade.

Lourdes Machado, da Coordenação Estadual da Saúde Mental,
acrescentou que, na questão do autismo e da deficiência mental, as
duas coordenações já vêm trabalhando juntas há algum tempo,
buscando a construção de uma política pública intersetorial, ainda
incipiente no Brasil. Refletiu sobre o conceito de inclusão dizendo que,
"às vezes, na ausência de alguma política eficiente, muitos lugares
onde são tratadas pessoas com deficiência e usuários de álcool e
drogas, apesar de serem bons, são deficientes e não dão uma
resposta satisfatória. Inclusão quer dizer incluir na sociedade, no meio
de outras pessoas, e não em lugares fechados, onde a pessoa chega
de manhã e sai à tarde, sem nenhum trabalho de inclusão na
comunidade. O papel público da saúde, dos direitos humanos e da
educação é possibilitar que essas pessoas possam conviver em
sociedade. E essa a proposta que deve nortear a política que estamos
construindo".

Gean Cario Mário Capeline teceu algumas considerações sobre o
Hotel Crer-Ser. Segundo ele, esse hotel é parte de uma escola que
oferece serviço adequado aos pacientes autistas e portadores de
deficiência mental e tem cerca de 150 alunos; e os alunos cuja
situação é mais grave e têm dificuldade em lidar com os pais contam
com o hotel para ficarem durante a noite ou nos finais de semana.

Estela Maris Guillen de Souza, Presidente da Associação de Pais e
Amigos de Pessoas Especiais, disse que também deseja o apoio e a
inclusão dos autistas, mas que não cabe ao poder público impor o que
é bom ou ruim para as famílias, mas, sim, propor soluções factíveis
dentro dos aspectos operacionais e financeiros.

Logo após, o Subsecretário João Batista de Oliveira esclareceu que
a Subsecretaria de Direitos Humanos executa alguns programas, a
exemplo do Casa-Lar, e que algumas pessoas que ficaram 40 anos
internadas em unidades da Febem foram reintegradas a suas famílias.
Como militante e participante do movimento de luta dos portadores de
deficiência, disse que não é necessário explicar aos governos e à
sociedade o que todos já sabem, mas é preciso lembrar da
necessidade do atendimento aos autistas, que deve estar à altura da
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expectativa dos cidadãos. Enfatizou a qualidade e a quantidade dos
técnicos que atuam na área em nosso Estado e afirmou que, mais do
que legislar, é preciso dar condições de trabalho aos recursos
humanos que o Estado possui. Disse acreditar que, apesar de os
governos mudarem, as políticas públicas continuam sendo
desenvolvidas, visto que os profissionais descobriram que têm
condições para garantir essa continuação. Finalizando, acrescentou
que a inclusão não pode ficar desvinculada de uma proposta
pedagógica e de reabilitação e que, no Brasil, "a inclusão está sendo
usada como uma cortina de fumaça para esconder a falta de
compromisso, as omissões, o não-envolvimento dos Poderes
constituídos" e que, muitas vezes, a inclusão é usada para restringir
direitos.

A Procuradora Ana Ivanete dos Santos informou que em 2002 foi
criado um grupo de defesa dos direitos das pessoas portadoras de
transtorno mental, posteriormente transformado na Coordenadoria de
Defesa dos Direitos das Pessoas Portadoras de Transtorno Mental,
cujo trabalho é de acolhimento, acompanhamento e fiscalização de
toda a área de saúde mental, pública e privada. Informou que,
principalmente na área de transtorno, cada caso é um caso e que o
Ministério Público procura dar suporte às pessoas que necessitam de
ajuda.

A Deputada Maria Tereza Lara disse que a inclusão na educação é
um grande avanço, mas, ao mesmo tempo, um desafio, pois não
adianta simplesmente colocar na escola as crianças com esses
problemas sem conhecer as suas características e sem prestar
atendimento multidiscíplinar. Afirmou considerar que houve um grande
avanço com a lei da desospitalização, que ainda há graves problemas
na área da saúde e eles não se podem desconhecer, mas que não se
pode perder de vista o conjunto dos avanços já obtidos. Ou seja, é
preciso analisar os aspectos positivos e as dificuldades, para avançar.
Destacou, ainda, o trabalho que vem sendo feito pelo Conselho
Estadual da Pessoa Portadora de Deficiência e a realização da 1
Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Por
fim, solicitou a inclusão do Conselho Regional de Psicologia e da
Frente Mineira de Luta Antimanicomial entre os convidados para
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participar dos trabalhos da Comissão.
Rogério de Araújo Souza, membro da Apape e pai de autista, disse

conhecer a qualidade do trabalho do Ministério Público, mas que seus
integrantes não quiseram nem ouvir as famílias no caso do Hotel Crer-
Ser. A Procuradora respondeu que o Ministério Público analisa caso a
caso e que ela não foi oficialmente informada sobre nenhumas
ocorrências que tivessem prejudicado o interesse dos familiares e das
crianças que estavam sendo cuidadas por aquela instituição.

Após pergunta a ele dirigida sobre a possibilidade de inclusão de
qualquer pessoa portadora de transtorno mental, independentemente
de diagnóstico ou grau de comprometimento, Flávio Lúcio Assis
Moreira respondeu que hoje não basta que as instituições tenham
estrutura administrativa, para serem credenciadas, e que a proposta é
que elas apresentem resultados e façam realmente a reabilitação,
trabalho que começou no final de 2004. Disse que a deliberação de
Minas Gerais acrescentou deficiências física e mental e autismo à
rede, porque a maioria dos casos que precisam de assistência à
deficiência mental também necessitam de assistência à deficiência
física por causa de lesões neurossensoriomotoras.

Maria Helena Roscoe disse que havia, em Belo Horizonte, uma
equipe multidisciplinar estruturada no Centro Psicopedagógico que
atendia à especificidade do autista, mas que foi desativada. Afirmou
considerar que o atendimento deve ser pensado em termos de
síndromes, ou seja, deve haver uma estrutura para receber os casos
relativos a uma determinada síndrome, com suas especificidades.
Segundo ela, a suspeita do diagnóstico de autismo já pode ser feita
quando a criança tem um ano e seis meses de idade, o que possibilita
a intervenção precoce e eficaz. Para ela, é com o objetivo de fechar
as residências terapêuticas que a saúde pública tem usado o
argumento de que essas instituições são a última opção; entretanto,
em muitos casos, essa última opção acaba sendo a única.

Flávio Lúcio Assis Moreira relatou que trabalha em parceria com a
Associação Mineira e com a Federação Nacional das Apaes e deu seu
testemunho sobre a necessidade de que os pais também sejam
assistidos.

Em seguida, Maria Furia Silva disse que o número de instituições é
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muito pequeno e que em Belo Horizonte há em torno de 16 mil
autistas. Reafirmou a necessidade das residências terapêuticas,
porque, mesmo com a rede de atendimento em funcionamento,
haverá um momento em que o autista não terá condição de ficar com
a família. Questionou também o que ocorrerá com os filhos autistas,
quando seus pais já não estiveram presentes, para apoiá-los, pois há
uma grande parcela de pessoas com autismo que não terão condição
de levar uma vida normal e terão que ser amparados pelo resto da
vida, se possível em residência abrigada feita especialmente para
elas. Relatou que existe uma residência na associação de Aracaju e
que em São Paulo há três residências abertas ao público funcionando
numa área fechada, num sítio.

Flávio Lúcio Assis Moreira finalizou sua participação dizendo que por
enquanto há 115 instituições credenciadas, mas que o Estado está
aberto para o credenciamento de qualquer instituição que se enquadre
nas exigências.

Lourdes Aparecida Machado lembrou que, com relação à saúde
mental, as residências terapêuticas são para as pessoas que não
possuem família ou que não têm vínculos sociais, segundo a Portaria
GM 106, de 2000. Afirmou que, como clinicamente a relação do
autista com a mãe é muito importante, seria preocupante colocar
essas crianças em instituições fechadas longe de seus familiares.
Disse que, nos momentos de crise, os familiares podem contar com
dispositivos como leitos de retaguarda noturna, serviços de
reabilitação e medicação. Em suas palavras: "Preocupa-me um pouco,
quando dizem que as famílias não têm condições de ficar com eles e
é necessária uma internação para o resto da vida". Finalizou dizendo
que ainda há dificuldades, sim, mas que no contexto geral a
assistência teve mudança significativa e positiva, e, para aprimorá-la e
implementar a intersetorialidade, talvez seja necessário rever ou fazer
novas normas. Confirmou, ainda, que, pela Lei n 2 11.802, a criação de
espaços com características asilares está mesmo proibida, por
considerar que o transtorno mental só é incapacitante em situação de
crise e que talvez a realidade dos autistas deva ser objeto de uma
outra política, que tenha interface com a saúde mental e que busque
sobretudo a inclusão.
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Anselmo Duarte, representante do Conselho Regional de Psicologia
de Minas Gerais, leu texto em que afirma que o Conselho se tem
posicionado publicamente a favor da política de atenção aos
portadores de sofrimento mental, deficiência e autismo na rede de
serviços substitutivos ao modelo manicomial proposta pela reforma
psiquiátrica brasileira. No entender do Conselho Regional de
Psicologia de Minas Gerais, ao longo dos últimos anos, o Sistema
único de Saúde tem consolidado a formação efetiva dessa rede no
Município de Belo Horizonte e em sua Região Metropolitana,
oferecendo atendimento especializado aos portadores de sofrimento
mental, deficiência e autismo, nos moldes preconizados pelas
legislações federal e estadual pertinentes à área.

Maria Dolores da Cunha Pinto, Vice-Presidente da Federação
Estadual das Apaes, sugeriu que a Comissão se concentre na
definição do direito de funcionamento das residências protegidas e
nas características e nas exigências para tal. Em seus termos, "o que
estamos querendo é que o Estado de Minas Gerais defina o que é
uma casa-lar; o que precisa haver nessas instituições, que, em
determinados momentos, funcionarão como residências
supervisionadas, o que não quer dizer residências terapêuticas. Não
estamos querendo camuflar a legislação de saúde; estamos querendo
direito integral para todos, e esse direito a sociedade constrói. Chegou
o momento de incluí-lo em lei".

Raquel Pinheiro, Terapeuta Ocupacional da Coordenação Estadual
de Saúde Mental, tentou esclarecer algumas questões. "Temos hoje
uma política de saúde mental antimanicomial. Ela vem fechando os
hospitais por terem se transformado em asilos, onde as pessoas eram
maltratadas e abandonadas. A história da saúde mental mostrou que,
em muitos casos, há momentos de crise que não persistem por um
longo período. O desenho que se tem hoje da saúde mental,
substitutivo da internação, que ainda existe em pequenos casos, muito
trabalhado por vários especialistas, visa a entrar com os serviços
substitutivos, que são os Caps e os serviços de residência terapêutica.
Há portarias do Ministério da Saúde que definem o que são os
serviços de residência terapêutica. Se isso não existe na assistência
social, na saúde mental existe. Há uma portaria que define o que é
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isso. Há leis que dizem respeito à questão técnica, mas temos
também leis que dizem respeito às questões da Vigilância Sanitária,
por exemplo, que servem para todos os serviços que atendem durante
muito tempo. Acho que esses serviços estão funcionando bem, mas
não cumprem as normas da Vigilância Sanitária. Serão interditados e
questionados'. Segundo ela, o desenho da política é geral, mas a
atuação é específica para cada caso e, se o número de instituições da
rede substitutiva ainda é pequeno, é porque o gestor local não tomou
a iniciativa de implementá-los, cabendo à população pressionar para
que isso aconteça.

Maria Tereza Granha Nogueira explicou como está montada a rede
municipal de saúde mental, dizendo que, além dos Caps-Cersams, há
65 equipes de saúde mental nas unidades básicas de saúde,
compostas por um psiquiatra e por dois profissionais de nível superior,
normalmente um psicólogo e um terapeuta ocupacional ou um
assistente social. Relatou que o Programa Saúde da Família - PSF -
também tem atuado na saúde mental e, caso seja detectado algum
problema, a criança será avaliada por uma equipe, que, se julgar
necessário, a encaminhará para uma equipe complementar de
atenção à criança e ao adolescente, composta por fonoaudiólogo,
terapeuta ocupacional e psiquiatra infantil. Segundo ela, essas
equipes trabalham com intervenção a termo e os médicos do PSF têm
sido capacitados para detectar os casos e fazer com que os pacientes
cheguem às equipes especializadas mais rapidamente.
Complementou dizendo que para as situações de crise há a
possibilidade da permanência-dia e do pernoite e o paciente pode ficar
internado por 24 horas, uma semana ou 15 dias, dependendo do
caso. Quanto ao funcionamento das residências terapêuticas, afirmou
que hoje existem 10 residências terapêuticas constituídas, pois, no
processo de desospitalização, à medida que um leito de hospital
psiquiátrico era desativado, o recurso referente a ele era destinado ao
Município para sustentar residências terapêuticas.

O Deputado Célio Moreira disse que a responsabilidade é do gestor
local, mas há, entre as 853 cidades do nosso Estado, algumas
extremamente carentes de recursos, necessitando de contrapartida
estadual e federal.
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A esse respeito, Lourdes Aparecida Machado esclareceu que a
Saúde trabalha com a noção de área de abrangência e, se um
Município pequeno não tem condições de implantar um serviço
efetivo, ele pode consorciar-se aos Municípios vizinhos. Além disso,
na lógica da regionalização do SUS, existe o Município-pólo de cada
região, que funcionará como referência para os demais Municípios por
meio de pactuações, ou seja, o Município maior funciona como núcleo
e recebe os encaminhamentos dos Municípios pequenos que não têm
atendimento em sua rede local.

Rodrigo, médico residente de psiquiatria da infância e da
adolescência no Centro Psicopedagógico da Fhemig, relatou que sua
preocupação é com relação ao tratamento do autismo. Segundo ele,
não devemos misturar em uma mesma oficina terapêutica pacientes
com transtornos completamente diferentes, porque as funções e os
aspectos a serem examinados são diferentes. "A oficina funcionará
em determinados aspectos, mas o paciente com quadro de autismo
não se integrará da mesma forma, pois o trabalho não será
direcionado para as habilidades que devem ser desenvolvidas por
ele". Completou dizendo que na abordagem do tratamento é preciso
um diferencial para o quadro de autismo, uma vez que o paciente com
quadro crônico já perdeu algumas habilidades, mas a criança autista
tem habilidades que ainda não foram adquiridas e devem ser
desenvolvidas. Disse acreditar que o tratamento e as abordagens
devem ser constantes - na escola, em casa e com a equipe - e que o
espaço físico ou instituição podem até ser os mesmos, mas tem de
haver uma abordagem diferente para os quadros de autismo, devido
às habilidades específicas a serem desenvolvidas.

Gean Cario Mário Capeline reforçou a questão da especificidade do
autista, que precisa de tratamento diferenciado, algo entre a saúde e a
educação. Segundo ele, há trabalhos que revelam que quando o
diagnóstico de autismo é precoce o prognóstico do paciente melhora
muito. "Os autistas do Brasil, de Minas Gerais, de Belo Horizonte e do
interior também têm direito de receber esse atendimento."

No encerramento da reunião, a Deputada Maria Tereza Lara
enfatizou a importância do controle social das políticas públicas, pois
só a sociedade civil organizada garantirá que os órgãos públicos das
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três esferas de poder cumpram verdadeiramente o seu papel.
Finalizou dizendo que sem o controle social e a participação efetiva
dos movimentos sociais nenhum órgão público conseguirá resolver a
questão.

No dia 6/6/2006 foi realizada a 4' Reunião Ordinária da Comissão,
que contou com a presença do Deputado Célio Moreira e das
Deputadas Maria Olívia e Maria Tereza Lara, com o objetivo de
debater a chamada "Lei da Desospitalização" - ou "Lei Carlão" - e
suas conseqüências. Compareceram à reunião: Maria Tereza Granha
Nogueira, Psicóloga da Coordenação de Saúde Mental,
representando Rosimeire Aparecida Silva, Coordenadora de Saúde
Mental da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte; Estela
Maris Guillen de Souza, Presidente da Associação de Pais e Amigos
de Pessoas Especiais - Apape -; Maria Eugênia Mascarenhas,
Diretora do Hospital Galba Veloso; Procuradora de Justiça Ana
Ivanete dos Santos, da Coordenação de Defesa dos Direitos das
Pessoas Portadoras de Deficiência Mental do Ministério Público;
Marta Elizabeth de Souza, Coordenadora do Programa de Saúde
Mental da Secretaria de Estado de Saúde; Domingos Sávio Lage
Guerra, Diretor do Instituto Raul Soares; Ana Regina de Carvalho,
Diretora de Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação;
Flávio Lúcio Assis Moreira, da Coordenadoria de Atenção à Saúde da
Pessoa Portadora de Deficiência da Secretaria de Estado da Saúde -
CASPPD -; Mark Napoli Costa, médico psiquiatra, representante do
Fórum Mineiro de Saúde Mental; Hélio Lauar de Barros, Diretor da
Central Psíquica - Cepsi - e Diretor Técnico Assistencial do Hospital
de Ensino do Instituto Raul Soares, da Fhemig.

Inicialmente, o Deputado Célio Moreira abordou o que tem ocorrido
no Brasil, dizendo que, no Rio de Janeiro, a Associação de Pais e
Amigos de Pessoas Autistas - Mão Amiga - ingressou na Justiça com
uma ação civil pública contra o Estado, reivindicando tratamento e
educação adequados para os portadores de autismo, diante das
dificuldades encontradas pelos pais em obter apoio do poder público.
A Associação afirma ainda que a omissão do Estado vem
prejudicando sobremaneira os direitos de tais pessoas, privando-as
dos possíveis progressos factíveis com o acompanhamento especial.
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Ao final dessa ação civil pública, a Associação do Rio de Janeiro
solicita que o Estado, por meio da Secretaria de Saúde, arque
integralmente com os custos do tratamento, da assistência, da
educação e da saúde, ou seja, que custeie o tratamento especializado
em entidades adequadas e em regime integral.

Relatou, ainda, que em São Paulo o Poder Judiciário obrigou o
Estado a proporcionar tratamento especializado, educação e
assistência a todos os autistas do Estado, independentemente de
idade. Esse foi o resultado de uma ação civil pública, proposta pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo. E, na Bahia, graças à luta
dos pais dos portadores de autismo, tramita projeto de lei que
determina a obrigatoriedade de o Estado proporcionar tratamento
especializado, educação e assistência específica a todos os autistas
do Estado, independentemente da idade. O Deputado relatou que está
apresentando um projeto de lei parecido com o da Bahia e que tem
conhecimento da existência de casas-lares específicas para o
atendimento e o tratamento dos autistas instaladas nos Estados
Unidos, em países da Europa e uma tímida ação no Brasil, nos
Estados do Rio de Janeiro, de São Paulo, Pernambuco e Paraná.

Domingos Sávio Lage Guerra, Diretor do Instituto Raul Soares,
esclareceu que em 1950 foi descoberto o primeiro medicamento
psiquiátrico efetivo para tratamento de doenças mentais e que, a partir
disso, milhares de pacientes puderam deixar as instituições asilares e
retornar ao convívio social. De lá para cá, vários medicamentos
surgiram, e tratamentos terapêuticos foram descobertos, como a
psicoterapia, a socioterapia e a terapia ocupacional, que
proporcionaram avanço significativo na assistência aos doentes
mentais e desospitalização natural benéfica e consistente. Citando a
situação de Belo Horizonte, relatou que em 1980 havia cerca de 5 mil
leitos psiquiátricos, enquanto hoje não há mais do que 250 leitos para
o sistema público. Segundo ele, a desospitalização é um movimento
natural não só na psiquiatria, como também nas demais áreas
médicas. Citou como exemplo a obstetrícia: há 10 anos, uma
parturiente permanecia em média 3 dias no hospital; hoje, permanece
apenas 1,7 dias. Ou seja, em todas as áreas da medicina, diminuiu-se
o tempo de internação. Atualmente, a média de internação nos
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hospitais públicos gira em torno de 21 dias, tempo adequado para
tratar alguém que tenha uma crise ou um transtorno mental agudo.

Continuando seu raciocínio, Domingos Sávio Lage Guerra disse
acreditar que a carência maior na área de saúde mental diz respeito
aos leitos para tratamento de doentes mentais agudos, em situação
de crise, principalmente das camadas populares, carentes.

No que se refere às crianças, aos portadores de deficiência mental
grave e aos autistas, lamentou o desmonte do único hospital público
que atendia crianças em Belo Horizonte e disse que atualmente há
apenas 12 leitos no Município. Em suas palavras, "o argumento da
desospitalização proporcionou ao hospital desinvestir-se da sua
função de acudir, socorrer os familiares, o doente mental agudo. Em
todo o Brasil, assistimos a um Estado parasitado pela indústria
farmacêutica, que obriga o governo a fornecer medicamentos de alto
custo para doentes mentais, sem significativa melhora em relação aos
medicamentos de baixo custo. Os recursos na área de saúde mental
estão sendo canalizados para o fornecimento de medicamentos de
alto custo. Em Minas Gerais, o gasto com hospitalização é
infinitamente menor do que o gasto com fornecimento de
medicamentos de alto custo".

Finalizou dizendo que não há instituições públicas que cuidem de
crianças autistas em seus momentos de crise e que, para cuidar de
um autista em crise, são necessárias de três a cinco pessoas; caso
contrário, o autista poderá acidentar-se ou fugir, além de outras
conseqüências que poderão advir se não houver cuidado intensivo.
Disse ainda considerar fundamental discutir um projeto de assistência
específica para o autista, acreditando que é impossível a convivência
entre os demais doentes mentais e os autistas, quer sejam crianças,
adolescentes ou adultos. Ou seja, não é possível internar um autista
em uma instituição psiquiátrica para adultos e para tratamento de
transtornos mentais mais graves.

Hélio Lauar de Barros, Diretor da Central Psíquica - Cepsi -,
argumentou que a desospitalização e os serviços substitutivos não
pretendem gerar nenhum tipo de desassistência, mas oferecer ao
portador de transtorno mental o equipamento necessário para seu
atendimento, de acordo com sua necessidade e no momento em que
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ela existir. Assim, o tratamento adquire uma feição variável e não fica
centrado na internação, que é apenas um de seus momentos. Disse
acreditar que já se avançou muito, mas há uma série de dispositivos
técnico-científicos que, junto dos equipamentos sociais, institucionais
e políticos, permitirão um tratamento com especificidade. Segundo
ele, ainda hoje, na saúde mental, há poucos serviços que se
organizam a partir de especificidades terapêuticas, o que indica que
programas especiais de saúde mental deverão ser pensados. Em
seus termos, não temos condições de tratar hoje os doentes mentais
genericamente, pois isso geraria novamente uma prática manicomial.
Cada caso é um caso; cada patologia tem sua especificidade e um
tratamento adequado. Hoje, nossa máxima é construirmos instituições
que não sejam grandes demais, para serem administráveis, nem
fechadas demais, para serem suficientemente permeáveis, nem
permanentes demais a ponto de restringir ou condenar o indivíduo a
seu problema. Precisamos inventar programas especiais que dêem
conta dessas especificidades. Esse não é um problema só do
autismo. Poderia citar aqui uma classificação nosológica extensa e
dizer que não se trata um autista como se trata um esquizofrênico;
não se trata um esquizofrênico como se trata um portador de
transtorno bipolar; não se trata um portador de transtorno bipolar
como se trata um portador de transtorno alimentar ou um dependente
químico; e assim por diante. Cada patologia possui sua
especificidade".

Maria Eugênia Mascarenhas, Diretora do Hospital Galba Veloso,
falou sobre o trabalho de acolhimento que as equipes têm feito na
assistência aos pacientes em crise que procuram o hospital e aos
seus familiares. Disse considerar que os serviços extra-hospitalares
são importantes, apesar de serem ainda deficitários, e que tanto o
Estado quanto o Município estão tentando melhorar. Acrescentou que
não bastam medicamentos para resolver o problema dos pacientes
portadores de transtornos mentais, autistas e portadores de
deficiência mental, pois é fundamental o acompanhamento de uma
equipe interdisciplinar em qualquer tipo de patologia física ou mental.

Maria Tereza Granha Nogueira, psicóloga que representa Rosimeire
Aparecida, Coordenadora de Saúde Mental da Secretaria Municipal de
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Saúde de Belo Horizonte, assegurou que atualmente um usuário
portador de transtorno mental, seja qual for a patologia, será acolhido
e avaliado no Cersam. Relatou que o Cersam tem 15 profissionais de
nível superior: assistente social, psicólogo, terapeutas ocupacionais,
enfermeiros e quatro a seis psiquiatras, dependendo da unidade. Após
o acolhimento é feito um projeto de atendimento para cada paciente, e
o número de horas de atendimento depende de cada caso.

Marta Elizabeth de Souza informou que, historicamente, os autistas
e os deficientes graves ficavam em hospitais psiquiátricos e que hoje
há 3 mil pessoas nos hospitais brasileiros com grave deficiência
mental, mas já há um grupo preparando-se para começar o processo
de desospitalização dessas pessoas. Além disso, lembrou que muitas
crianças autistas, historicamente, são atendidas pelo terceiro setor e
que um ator fundamental para mudar o quadro atual são as Apaes.
Segundo ela, em Minas há cerca de 400 Apaes, com enorme
diversidade de atendimento, desenvolvendo trabalhos que devem ser
conhecidos e reconhecidos. Admitiu que o SUS vem atendendo
pontualmente os portadores de transtornos mentais, inclusive autistas,
mas que falta continuidade na atenção. A convidada acrescentou que
é preciso pensar na prevenção das deficiências desde o pré-natal, nas
ações da atenção básica, nos centros de reabilitação e, se for
necessário, em algum equipamento que sirva de moradia para essas
pessoas quando for muito difícil ou impossível a convivência com a
família. Esclareceu que Minas Gerais precisa avançar mais na
questão da especificidade das políticas de saúde, educação e
assistência social para os autistas.

Flávio Lúcio Assis Moreira falou novamente sobre a rede de
assistência ao deficiente mental e ao autista, que vem sendo criada.
Segundo ele, de uma forma geral, o governo federal faz a lei e libera o
dinheiro, o Município executa, e o Estado gerencia. Informou que,
além da rede que está sendo implantada a partir do credenciamento
das instituições, a Secretaria tem dialogado com o Ministério da
Saúde sobre o fato de não existir uma atenção específica para a
situação de crise da pessoa com autismo. Quanto ao credenciamento
das antigas Apaes, esclareceu que a proposta é que toda instituição
credenciada tenha uma equipe mínima para que se faça reabilitação,
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além de contar com atividades de socialização e oficinas produtivas, e
que o Estado possa, junto com a Escola de Saúde, ofertar uma
educação continuada para os profissionais que estão atuando há anos
nas Apaes e lá continuarão. Segundo ele, a proposta do Estado de
Minas Gerais é considerada uma das melhores do País, juntamente
com a do Paraná.

Ana Regina de Carvalho, Diretora de Educação Especial da
Secretaria de Estado da Educação, disse concordar que a
intersetorial idade é a chave para vencer esse desafio, junto com o
planejamento das ações. Quanto ao diagnóstico, informou que ele
deve ser feito por profissionais da saúde no caso de uma síndrome,
de um quadro psiquiátrico, de algum tipo de deficiência. Mas, como na
maioria das vezes e na maioria dos Municípios, isso não é possível,
pois nem todo Município tem uma equipe de saúde capaz de fornecer
tal diagnóstico, e, como o ensino fundamental é obrigatório e é direito
constitucional, a escola é obrigada por lei a fazer a matrícula mesmo
sem esse diagnóstico. Explicou, ainda, que a Secretaria tem
trabalhado para que o próprio educador faça uma avaliação
educacional buscando ressaltar as necessidades educacionais
especiais que o aluno tem ou possa vir a ter. Segundo ela, "há todo
um processo de mudança, porque, antigamente, as pessoas achavam
que precisavam saber o que o aluno tinha para pensar o que lhe
ofereceriam. Temos batalhado para promover no educador o sentido
da formação que ele tem. O educador procederá a uma avaliação
educacional independentemente da avaliação da área da saúde, por
exemplo. Se ele puder contar com apoio, respaldo e informações de
outros profissionais que atendam o aluno, isso se somará ao processo
de conhecimento desse aluno, mas não é condição 'sine qua non'
para que ele seja atendido na escola". Informou também que na
educação são chamadas de condutas típicas todos os quadros
psiquiátricos, neurológicos e psicológicos mais complexos, que levam
o aluno a ter um comportamento diferenciado, e que há um censo
para esses dados, mas a Secretaria não pode garantir que os dados
estejam corretos do ponto de vista da classificação. Em resumo, disse
que a política de atendimento educacional é universal no ensino
fundamental, e escola nenhuma tem direito de negar matrícula de
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aluno em razão de algum tipo de comprometimento que ele tenha,
embora saibamos que as escolas têm dificuldades para atender
determinadas deficiências e determinados quadros de diferença no
processo de aprendizagem. Finalizou dizendo que a Secretaria de
Educação tem buscado promover um debate com as escolas em
relação à política de inclusão e à formação continuada dos seus
educadores, mas que o universo de escolas é muito grande no Estado
e só a rede estadual possui quase 4 mil escolas. Então, a prioridade
dos treinamentos é para o educador que deseja ser capacitado e para
a escola que já tem um aluno especial. Acrescentou que a Secretaria
de Educação está promovendo um cadastro das pessoas com
deficiência, o qual está disponível na internet, e que os serviços de
atendimento educacional especializado estão sendo ampliados e não
desmontados.

Estela Maris Guilien de Souza, Presidente da Apape, relatou que
diversas revistas psiquiátricas falam desse sistema de atendimento
semelhante a um lar, que o Estado e a Prefeitura tanto combatem,
baseados em conceitos acadêmicos e nas leis específicas do
sofrimento mental. Argumentou que os profissionais de saúde
fiscalizadores das políticas públicas foram pouco profissionais em
suas condutas e induziram o Ministério Público a erro. Sugeriu a
divulgação em todos os meios de comunicação da rede de atenção
disponível para os autistas em nosso Estado e a afixação em cada
unidade de atendimento, em lugar visível, de cartazes informando
que, em caso de omissão ou atendimento inadequado, o Ministério
Público deve ser acionado, citando endereço e telefone.

Mark Napoli, representante do Fórum Mineiro de Saúde Mental,
ressaltou que o avanço da reforma psiquiátrica no Brasil tem sido alvo
de pomposos elogios da Organização Mundial de Saúde e da
Organização Pan-americana de Saúde. O Brasil tem sido citado como
um exemplo a ser seguido em todo o mundo, como um país que
conseguiu avançar na política de tratamento do portador de sofrimento
mental. Disse concordar com a afirmação de que há falhas, se hoje
existe alguma dificuldade para internar um portador de sofrimento
mental. Afirmou que não são contrários à internação, mas há que se
ter cuidado ao indicá-la, pois atualmente existe um sistema muito mais
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eficiente de abordagem da crise, com propostas de continuidade do
tratamento, permitindo a inclusão social. Ou seja, apesar de o SUS
ainda ter vários problemas, assim como o portador de sofrimento
mental na hora do tratamento, é preciso que se diga que avanços
muito importantes foram conquistados e marcados nas conferências
de saúde. Destacou que, na história da desospitalização, em todas as
instâncias de debate das conferências, sejam elas municipais,
estaduais ou federais, houve o envolvimento de 30 mil pessoas,
metade usuários e metade profissionais da área, ou seja, não foi um
grupo pequeno que discutiu e propôs a reforma psiquiátrica no Brasil:
ela foi fruto de intenso debate que durou anos e envolveu milhares e
milhares de pessoas. Segundo ele, é necessário deixar isso bem
claro, porque, às vezes, algum casuísmo faz com que o debate em
torno da lei seja trazido de volta e eventualmente ouvimos alguém
afirmar que a violência está aumentando porque está havendo
desospitalização, e isso é uma grande ofensa às pessoas que
precisam de tratamento digno e de cidadania. No que diz respeito ao
autista, disse considerar extremamente pertinente debater as políticas
públicas e as propostas de tratamento aos portadores de deficiência,
mas sempre sob a perspectiva da inclusão social e da cidadania.
Ressaltou ainda o papel da família na recuperação dos portadores de
sofrimento mental e afirmou que, segundo estatísticas, o portador de
sofrimento mental no Brasil, em determinadas estratificações sociais,
tem uma sobrevida maior do que em alguns países desenvolvidos
devido aos laços familiares mais preservados. Disse acreditar que
qualquer espaço de tratamento ou de educação não pode excluir a
família. Dessa forma, os espaços onde as pessoas vão morar para
receber tratamento devem ser tratados com mais cuidado.

Lincoln Pereira do Nascimento comentou que a desospitalização
deixou os portadores de transtornos mentais nas ruas e isso fez
aumentar a violência urbana. Diante desse argumento, Maria Tereza
sugeriu que os representantes das Secretarias de Saúde do Estado e
do Município de Belo Horizonte informassem os números de telefone
e os nomes das pessoas que podem ser procuradas caso haja algum
portador de transtorno que ainda não esteja em tratamento.

Dolores, Vice-Presidente da Federação Estadual das Apaes,
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informou que na próxima reunião irá prestar esclarecimentos sobre o
convênio firmado com o SUS e pediu que não se interprete que as
Apaes sejam as responsáveis pelo atendimento ao autismo e à
deficiência mental.

Maria Tereza Granha Nogueira afirmou que quando entrou no hotel,
no Bairro Santo Antônio, "havia uma psicóloga e alguns estagiários de
psicologia. Havia três turmas. Uma delas tratava de casos mais
graves, com dois estagiários. No fundo da casa, havia dois grandes
grupos com muitas crianças. Posso estar enganada, mas o que a
Vigilância Sanitária e nós vimos é que não havia nenhum trabalho
pedagógico ou psicológico ali. Naquele momento, vimos um
ajuntamento de pessoas com deficiência ou transtorno mental. Isso
pode ter ocorrido só no dia em que lá estive. Os senhores podem
apresentar as suas justificativas, mas deixo claro que a Vigilância
Sanitária autuou a escola, ou o hotel - na época, era hotel-escola -,
pela falta de qualidade do atendimento prestado". Disse considerar
que qualquer instituição que queira prestar atendimento deve fazê-lo
adequadamente. Por fim, reconheceu que há problemas, sim, mas
que desejam avançar e construir coletivamente essa política e que
cada um deve fazer sua parte para tentar melhorar o que for possível.

Luciana Braga Guerra, proprietária e diretora do Hotel Crer-Ser,
relatou que a realidade mudou um pouco e que agora o hotel funciona
em Nova Lima. Explicou que no mesmo espaço do hotel funcionava
anteriormente uma escola e que havia alunos de meio horário, de
horário integral e os que permaneciam no hotel e estudavam em outra
escola. Informou que atualmente o hotel tem capacidade para atender
25 pessoas e que nenhum aluno permanece lá, a não ser o Marcelo,
que estuda numa escola regular em Nova Lima. Relatou que às
8h30min todos já saíram do hotel para ir à escola e obter atendimento;
depois retornam e nos finais de semana vão para casa. Afirmou que,
quanto ao que disse a Vigilância, deseja realmente chegar a uma
situação favorável e que de forma nenhuma pretende fugir da lei
antimanicomial e do que foi dito sobre o convívio com a família.

O Deputado Célio Moreira solicitou à assessoria que encaminhasse
à TV Assembléia os telefones de contato da Coordenação de Saúde
Mental da Secretaria de Estado da Saúde: (31)3273-6486 e (31)3273-
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1278 - Coordenadora: Marta Elizabeth de Souza; da Coordenação de
Assistência à Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência da
Secretaria de Estado da Saúde: (31)3273-2517, (31)3273-2867 e
(31)3273-2319 - Assistente: Flávio Lúcio; e da Coordenação de Saúde
Mental de Belo Horizonte: 3277-7825 e 3277-7793.

O psiquiatra Hélio Lauar teve que se ausentar antes que a palavra
lhe tosse concedida uma segunda vez, mas deixou por escrito seu
posicionamento quanto à questão. Na sua análise, considera que
deve haver um programa de atenção específico para o autista, em
instituições que tenham capacidade de investigação médica e de
realização de exames complementares, que contem com equipe
multidisciplinar mais ampla do que as da saúde mental e promovam a
sociabilização e a atenção familiar, além de estarem integradas na
rede de atenção básica. Segundo ele, as instituições públicas
atualmente não estão equipadas para esse tipo de atendimento, seja
no âmbito da internação, da permanência-dia seja no do ambulatório e
as que desenvolvem esse tipo de trabalho são filantrópicas ou
particulares.

No dia 20/6/2006, foi realizada a 5' Reunião Ordinária da Comissão,
com o objetivo dedebater os programas de inclusão, de amparo e de
assistência social aos deficientes mentais, autistas e suas famílias.
Além dos Deputados Célio Moreira e Maria Tereza [ara,
compareceram à reunião: Ana Regina de Carvalho, Diretora de
Educação Especial da Secretaria de Estado da Educação; João
Batista de Oliveira, Subsecretário de Direitos Humanos; Procuradora
de Justiça Ana Ivanete dos Santos, da Coordenação de Defesa dos
Direitos das Pessoas Portadoras de Transtorno Mental do Ministério
Público; Maria Dolores da Cunha Pinto, Vice-Presidente da Federação
Estadual das Apaes de Minas Gerais; Maria do Rosário Lopes,
representando a Associação dos Usuários dos Serviços de Saúde
Mental de Minas Gerais; Yasline Vaz, assessora jurídica da
Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos dos Portadores de
Deficiência e dos Idosos de Belo Horizonte; Rosana Falhares
Zschaber de Araújo, Coordenadora do Núcleo de Ensino e Pesquisa
do Centro Psicopedagógico - CPP -, representando Lucas Antônio
Monteiro de Castro Sobrinho, Diretor do CPP; Estela Maris Guillen de
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Souza, Presidente da Associação de Pais e Amigos de Pessoas
Especiais - Apape -; Marcos Clayton de Oliveira, Gerente
Administrativo e Financeiro do Instituto Ester Assumpção,
representando Vera Lúcia Teixeiras Dias, Presidente do Instituto;
Rosimeire Aparecida Silva, Coordenadora de Saúde Mental da
Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte; Roseli da Costa
Oliveira, Gerente de Projetos Especiais da Secretaria Municipal de
Saúde de Belo Horizonte; Roberto da Silva Sales, membro do
Conselho Regional de Psicologia - 4 2 Região, representando
Humberto Cota Verona, Presidente do Conselho; Erica Gomes
Fornero, fonoaudióloga do Centro Psicopedagógico - CPP -; Patrícia
Cunha, Coordenadora do Núcleo de Inclusão Escolar da Pessoa com
Deficiência da Secretaria Municipal de Educação, representando
Maria do Pilar Lacerda Almeida e Silva, Secretária Municipal de
Educação de Belo Horizonte; José Carlos Dias, titular da
Coordenadoria dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Secretaria
Municipal de Políticas Sociais, representando Jorge Raimundo Nahas,
Secretário Municipal de Políticas Sociais de Belo Horizonte; Paulo
Roberto de Carvalho Moura, representando a Comissão Municipal de
Reforma Psiquiátrica do Conselho Municipal de Saúde; Flávio Lúcio
Assis Moreira, Assistente de Atividade de Saúde da Coordenação de
Assistência à Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência - CASPPD -
da Secretaria de Estado de Saúde; Lourdes Machado, assessora da
Coordenação de Saúde Mental da Secretaria de Estado da Saúde,
representando Marta Elizabeth de Souza, titular da Coordenação;
Nelson Garcia, representando Flávio Couto Silva de Oliveira,
Superintendente da Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa
com Deficiência - Caade - e Diretor do Conselho Estadual de Defesa
dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência - Conped.

Inicialmente, o Deputado Célio Moreira informou que apresentou
emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias para que conste, no
orçamento anual, dotação específica para o cumprimento de
programas voltados para o tratamento e o atendimento da pessoa
portadora de autismo. Seu objetivo é destinar recursos para que as
Secretarias de Estado possam desenvolver os projetos necessários
na área.
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O Subsecretário João Batista de Oliveira abordou alguns programas
desenvolvidos pela Subsecretaria de Direitos Humanos. Referiu-se
primeiramente ao Programa Casa-Lar, em cujo âmbito já funcionam,
em vários Municípios de Minas Gerais, 65 casas-lares, das quais 49
são para pessoas com deficiência, em parceria com as Apaes.
Informou que em cada casa-lar para pessoas com deficiência são
atendidas no máximo 8 pessoas e que, no Município de Belo
Horizonte, existem 18 casas. Informou também que a rede de casas-
lares está sendo ampliada, com mais 20 unidades.

Abordou, a seguir, o Programa Mocatu, que atende crianças,
adolescentes e adultos com deficiência - física, visual, auditiva e
mental leve, moderada e severa -, além de hemiplegia, quadriplegia e
paralisia, com idades que variam de 5 a 50 anos. Esse programa
funciona em unidade localizada no Horto e tem investimento de
R$720.000,00 por ano, ou R$60.000,00 por mês.

Falou, ainda, sobre o programa de Unidade de Atendimento
Especializado - UAE -, que presta atendimento a crianças e
adolescentes em situação de vulnerabilidade social e econômica, nas
áreas de psicologia, pedagogia, psicopedagogia, fonoaudiologia,
terapia ocupacional e fisioterapia, além de atender crianças com
atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, distúrbio de
comportamento e outras síndromes. Esse programa é executado
diretamente pela Sedese, por meio de convênio com 35 clínicas e
atende, incluídas as famílias, 2.700 pessoas, das quais 1.900 são
crianças e adolescentes com deficiência. Há, em média, 20.400
atendimentos por mês, com custo aproximado de R$2.987.000,00 por
ano.

Finalmente, o Subsecretário destacou a importância do Estatuto da
Criança e do Adolescente, que, no art. 11, estabelece que crianças e
adolescentes portadores de deficiência receberão atendimento
especializado e que incumbe ao poder público fornecer gratuitamente
àqueles que necessitarem os medicamentos, as próteses e outros
recursos relativos ao tratamento, à habilitação e à reabilitação.

Hosana Palhares, Coordenadora do Núcleo de Ensino e Pesquisa
do Centro Psicopedagógico - CPP -, da Fundação Hospitalar do
Estado de Minas Gerais - Fhemig -, informou que o CPP é
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responsável pelo atendimento às crianças e aos adolescentes na faixa
etária de até 18 anos portadores de dificuldades emocionais,
transtornos graves, autismo e transtornas evasivas do
desenvolvimento, em nosso Estado. Questionou a efetividade da
regionalização, alegando que numerosos Municípios do Estado não
têm condições de prestar assistência, o que leva as pessoas a viajar
por horas, para receberem tratamento no Centro Psicopedagógico, em
Belo Horizonte. Informou que 42% dos usuários do CPP são de outras
cidades e que, dos pacientes de Belo Horizonte, 52% são atendidos
no CPP, e o restante, na rede de saúde do Município. No total, o
Centro presta cerca de 11 mil atendimentos por mês. Afirmou, ainda,
que muitas vezes o autista precisará de acompanhamento contínuo
durante toda a vida, de preferência por equipe multidisciplinar e em
local próximo de sua residência, ou seja, os atendimentos esporádicos
não têm eficácia. Dessa forma, além dos atendimentos, o CPP
procura orientar os profissionais de saúde das equipes das cidades do
interior que lhe enviam as crianças, além de trabalhar com os
familiares e as Apaes do interior. Reafirmou que o tratamento desses
pacientes só é possível quando há continuidade no dia-a-dia.

Patrícia Cunha, Coordenadora do Núcleo de Inclusão Escolar da
Pessoa com Deficiência, da Secretaria de Educação de Belo
Horizonte, informou que a responsabilidade do Município é
principalmente com os ciclos da infância até à adolescência, que
compreendem a educação infantil e o ensino fundamental. Segundo
ela, o trabalho é feito a partir dos 4 meses de idade até quando a
criança entra para o ensino fundamental. O primeiro ciclo é da infância
e engloba crianças de 6 a 9 anos. O ciclo da pré-adolescência
corresponde às crianças de 9 a 12 anos. Depois, há o ciclo da
adolescência, que diz respeito aos jovens de 12 a 15 anos. Informou
que na educação infantil as pessoas com deficiências, síndromes e
autismo têm prioridade na matrícula, mediante laudos. A rede funciona
com estagiários de apoio à inclusão que ficam disponíveis para as
turmas que recebem alunos com alguma necessidade especial.
Relatou que existem parcerias com a Rede Sarab, a Associação
Mineira de Reabilitação e as universidades, para o acompanhamento
do processo de inclusão e para a formação dos profissionais,
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professores e educadores da rede.
Informou que em 2006 foram criadas no Núcleo de Inclusão Escorar

as frentes permanentes de trabalho, com o objetivo de colher
diretrizes para a construção de práticas pedagógicas que assegurem
às crianças e aos adolescentes com autismo e síndromes o direito à
educação. Por fim, relatou que o acompanhamento realizado por
essas frentes deve mostrar qual é a política pública adequada em
termos da educação inclusiva dos alunos portadores de deficiência,
incluindo o autismo, na escola comum.

Rosimeire Aparecida Silva, Coordenadora de Saúde Mental da
Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, lembrou que é
preciso sustentar o respeito aos direitos humanos na construção da
saúde mental e nas várias parcerias necessárias para produzir a
inclusão real e efetiva.

Roseli da Costa Oliveira, Gerente de Projetos Especiais da
Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, explicou que na
rede de reabilitação do Município de Belo Horizonte existem três
centros: o Centro de Reabilitação Sagrada Família - Creab -, o centro
que funciona no PAM Padre Eustáquio e o Centro Geral de
Reabilitação - CGR -, que está sendo municipalizado. Relatou que o
convênio entre a Secretaria Estadual de Saúde, a Fhemig e a
Secretaria Municipal já foi assinado e que, a partir de 1 2/7/2006, o
gerenciamento do CGR passará a ser da Secretaria Municipal de
Saúde. Além disso, há um núcleo de reabilitação no Barreiro que tem
o objetivo de apoiar as equipes do Programa Saúde da Família, a fim
de que dêem suporte aos portadores de deficiência na sua moradia.
Segundo ela, esse núcleo do Barreiro conta 16 profissionais da área
de reabilitação, entre fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais,
fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos e assistentes sociais, e seu
objetivo é desenvolver na atenção básica um olhar para os portadores
de deficiência. Informou, ainda, que a Clínica Dom Bosco e o Hospital
da Baleia estão em processo de credenciamento.

Ana Regina de Carvalho, Diretora de Educação Especial da
Secretaria de Estado de Educação, relatou que, em nível estadual,
está havendo um aumento na demanda de atendimento educacional
por parte da população, mas nem todos estão bem-informados sobre
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seus direitos. Informou que a Secretaria está trabalhando na -
reorganização do apoio especializado e, para tanto, lançou o Cadastro
da Pessoa com Deficiência e Condutas Típicas, que está disponível
no "site" da Secretaria de Educação, no qual as famílias podem se
cadastrar. Esse cadastro fornecerá os dados para a reformulação da
política de educação para todas as regiões. For fim, reafirmou a
necessidade de articulação da educação com os setores da saúde e
da assistência social.

Marcos Clayton de Oliveira, Gerente Administrativo e Financeiro do
Instituto Ester Assumpção, esclareceu que o Instituto se localiza em
Betim e tem como missão defender os direitos de cidadania das
pessoas com deficiência, buscando, em primeiro lugar, entender a
realidade social em que atua. Informou que, segundo o censo do
IBGE, há 24 milhões de deficientes no Brasil, algo em torno de 14,5%
da nossa população, e que grande parte dessas pessoas não conhece
seus direitos. Segundo ele, estudiosos afirmam que o Brasil possui
urna das melhores legislações do mundo para a área da deficiência.

Erica Gomes Fornero, fonoaudióloga do CPP, esclareceu que o
fenômeno da comunicação é o aspecto determinante da inclusão
social e que por isso o Centro desenvolve o Programa Trabalho e
Intervenção Intensivos da Comunicação do Autista - Uca -, que é um
tipo de intervenção que considera as peculiaridades e especificidades
de quem tem autismo, para trabalhar e facilitar sua comunicação, na
qual os pais são co-participantes sistemáticos e são treinados durante
todas as dinâmicas de comunicação. Na sua opinião, a solução para a
inclusão social é implantar programas que priorizem a comunicação
em nível de rede, estabelecendo um círculo lingüístico e comunicativo
comum, ou seja, é necessário criar uma convenção para o
relacionamento do meio não autista com o autista. Em suas palavras,
"deve-se criar uma estrutura comunicativa integrada entre as áreas
básicas de sua vida, em que se adotem posturas lingüísticas e
comunicativas adequadas a esse sujeito, que devem ser assumidas
conjuntamente por sua família, escola e centros de tratamento. O
autista só será um ser social, se todas as áreas de sua vida se
adaptarem à sua condição peculiar e forem equipadas de acordo com
as suas necessidades perceptivas".
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Maria Dulce de Lima, mãe de autista, disse que seu filho fazia parte
do Cria Noroeste, que funciona dentro do Cersam, e que a grande
maioria das crianças portadoras de deficiência deixou de participar,
porque não havia profissionais e tinham medo dos viciados em drogas
que freqüentavam o Cersam.

Divina Ferreira, mãe de autista, disse que não é contrária à inclusão,
mas que seja feita com responsabilidade e respeito. Questionou se é
possível colocar crianças com grande comprometimento, como
aquelas presentes no auditório, numa sala de aula com quase 40
alunos. Afirmou que sua preocupação é maior com os alunos não
autistas e que a escola plural prejudicou o ensino municipal.
Questionou também por que a escola de ensino especial deve ser
fechada, se é na escola de ensino especial que os meninos são
preparados gradativamente para a inclusão. Informou que todo pai de
criança com deficiência que não queira seu filho na rede regular de
ensino tem o direito de procurar o Ministério Público e entrar com ação
judicial contra a inclusão obrigatória. Segundo ela, a inclusão está
sendo feita com essa rapidez por uma questão de economia para os
cofres públicos. Terminou dizendo que a inclusão dará certo para
muitos, mas para outros tantos não, e, para estes, a escola de ensino
especial tem de continuar funcionando.

Sandra Maria Leal Azevedo, mãe de dois filhos especiais, que
freqüentam a Escola Municipal de Ensino Especial Venda Nova,
afirmou que o processo de inclusão incondicional é uma imposição às
crianças e aos pais, que vão deixar de ter acesso ao trabalho
oferecido pelas escolas especiais, dedicado e atento às
peculiaridades de cada um. Disse acreditar que muitas crianças
conseguirão se adaptar às escolas regulares, mas a maioria
permanecerá na sala de aula alheia a tudo e a todos, ou
completamente confusa diante de um universo diferente do seu.
Afirmou também temer que essas crianças portadoras de
necessidades especiais sejam alvo de críticas, deboches e até
agressões por parte dos outros alunos. Esclareceu que não é
contrária à inclusão, mas que esse processo tem detalhes que
precisam ser bem considerados, pois, em suas palavras, "uma coisa é
uma criança ter deficiência física, auditiva ou visual e a inteligência
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100% preservada. Ela terá seu mediador, seu tradutor, se for o caso.
Outra coisa é uma criança que não pára, que não tem noção de
perigo, que põe em risco a própria vida e a vida de quem está perto
dela', como é o caso de alguns autistas. Segundo ela, apesar de
falarem que eles não serão obrigados a colocar os filhos especiais na
escola inclusiva, a matrícula na escola especial, desde o princípio do
ano, não está mais sendo aceita, ou seja, a criança de sete anos que
tiver deficiência terá obrigatoriamente que ir para a escola regular.

Cristiene Diniz Gonzaga relatou que, ao dizer que sua filha é autista
quando tentava matriculá-la em uma escola estadual, a Diretora
perguntou o que é autismo, o que mostra que as escolas não estão
preparadas para a inclusão. No seu entender, a lei tem que deixar as
portas abertas para as duas escolas, tanto a especial como a regular,
e sem limite de idade. Disse acreditar também que é o médico que
pode dizer se a criança deve freqüentar a escola regular ou a
especial, por meio do diagnóstico detalhado.

Rosilda Alves de Faria, que trabalha na Escola Municipal Otacir
Nunes dos Santos, em Contagem, afirmou que foi preparada para
ensinar as crianças a ler e a escrever, mas não foi preparada para ter
um aluno autista. Relatou que tem um aluno autista, que não
consegue dar aula para as outras crianças e que os professores
comentam que, nesse caso, quem está sendo excluído são os outros
meninos. Afirmou que o aluno autista também fica prejudicado, por ela
não ter o embasamento necessário para ensinar-lhe. Reivindicou que
as escolas e salas de aula sejam adaptadas e que as Diretoras
recebam o apoio necessário para que possam apoiar os educadores.

Patrícia Cunha, Coordenadora do Núcleo de Inclusão Escolar da
Pessoa com Deficiência da Secretaria Municipal de Educação,
explicou que o processo de inclusão dos portadores de necessidades
especiais nas escolas comuns foi uma demanda das próprias famílias
e da comunidade. Segundo ela, conforme o Conselho Municipal de
Educação, pautado em muitas legislações, o caráter substitutivo das
escolas de ensino especial, ou seja, os agrupamentos de alunos pela
deficiência, tem de ser transitório em Belo Horizonte. Isso não significa
o fechamento de nenhuma das três escolas de ensino especial da
rede municipal, mas o ensino fundamental das escolas comuns não
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pode ser substituído pelo ensino fundamental de escolas de ensino
especial, que agrupam, historicamente, as pessoas pela deficiência.
Ou seja, segundo ela, todos serão muito bem-vindos à rede comum,
mas não haverá essa obrigatoriedade, pois as escolas de ensino
especial não serão fechadas. Explicou que não haverá mais o caráter
substitutivo, porque será implementado o atendimento educacional
especializado para os alunos com deficiência que estiverem nas
escolas comuns.

No dia 29/6/2006, com a presença do Deputado Célio Moreira, a
Comissão visitou os Hospitais André Luiz e Caiba Veloso, o Centro de
Referência em Saúde Mental - Cersam Oeste - e o Hotel Crer-Ser, no
Município de Nova Lima.

O Hospital André Luiz, que tem 150 leitos, não atende crianças e
adolescentes e não tem casos de autismo. O hospital é privado e
filantrópico e não tem convênio com o SUS. Segundo o Diretor
Clínico, Roberto Lúcio Vieira de Souza, não há nenhuma política
pública voltada para os adolescentes no Estado, e a única instituição
que os atende é o CPP. Reafirmou que os autistas exigem atenção
permanente 24 horas por dia e continuidade no tratamento.

No Cersam Oeste, em atuação desde 2003, a gerente Adriane Terra
relatou que o Centro funciona como 'porta aberta", acolhendo todos
os pacientes maiores de 18 anos que lá chegam em crise. Após
avaliação diagnóstica, eles continuam o tratamento lá mesmo ou são
encaminhados para outros serviços. Informou que os 52 pacientes do
Centro recebem atendimento em regime de permanência-dia e,
quando não têm condições de voltar para casa, são levados em
transporte da Prefeitura para os Cersams Pampulha ou Leste, que
funcionam ininterruptamente, ou para os Hospitais Caiba Veloso e
Raul Soares, para pernoitar. Crianças e adolescentes são
encaminhados para o Cria Padre Eustáquio ou para o CPP. Afirmou
ainda que, quando a família tem necessidade, o Samu busca os
pacientes em crise nas suas residências.

A Diretora Maria Eugênia, do Hospital Caiba Veloso, da Fhemig,
informou que a instituição atende maiores de 18 anos e que casos de
autismo inexistem ou são muito raros na história do hospital, mas que
se algum autista em crise procurar o hospital certamente será

rs



780

atendido e depois encaminhado para o CPP. Relatou que o Galba tem
um Centro de Acolhimento de Crise - CAC -, com 50 leitos de curta
permanência (em média 6 dias), além de 155 leitos de média
permanência; nesses últimos a maioria dos internos vem do interior do
Estado. Já no CAC, 50% dos pacientes que chegam são de Belo
Horizonte e 50% são de outros Municípios.

No Hotel Crer-Ser, a Diretora Luciana Braga relatou que a maioria
dos pacientes freqüenta a escola durante o dia e que cada um tem
seu médico pessoal, escolhido pelos familiares. Atualmente o hotel
recebe 25 portadores de transtornos mentais diversos, entre eles
esquizofrenia, deficiência mental e autismo, na faixa etária de 11 a 41
anos. Os monitores que trabalham no hotel não são auxiliares de
enfermagem nem têm formação específica para a atenção a
deficientes e autistas. Em geral, os pacientes passam as noites e os
fins de semana no hotel, que também propõe atividades como
passeios em hotéis-fazenda, clubes ou no centro da cidade.

No dia 29/6/2006 foi realizada a 6 Reunião Ordinária da Comissão,
com a presença dos Deputados Célio Moreira, Maria Tereza Lara e
Doutor Viana, que teve como objetivo discutir a atuação e as
dificuldades das instituições privadas de apoio ao deficiente mental e
ao autista. Compareceram à reunião: Yasline Vaz, assessora jurídica
da Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos dos Portadores de
Deficiência Mental e dos Idosos de Belo Horizonte, representando a
Promotora de Justiça Ana Paula Mendes Rodrigues, titular da
Promotoria; Leila Regina da Silva, Coordenadora do Vicariato
Episcopal para a Ação Social e Política da Arquidiocese de Belo
Horizonte, representando o Padre José Januário Moreira; Estela Maris
Guillen de Souza, Presidente da Associação de Pais e Amigos de
Pessoas Especiais; Margaret Pereira Leal de Assis, Diretora da
Escola Especial Creia; Marta Elizabeth de Souza, Coordenadora de
Saúde Mental da Secretaria de Estado de Saúde; Políbio José
Campos, Coordenador de Saúde Mental da Secretaria Municipal de
Saúde de Belo Horizonte; Maria Dolores da Cunha Pinto, Vice-
Presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belo
Horizonte - Apae BH -; Natália Inês Costa, Gerente de
Desenvolvimento do Centro Especializado Nossa Senhora

rÃ



781

Assumpção; Ana Senra, Coordenadora Clínica da Fundação de
Assistência Especializada de Nova Lima, representando Maysa
Gomes Rodrigues, Presidente da Fundação: Luciana Braga Guerra,
responsável técnica do Hotel Crer-Ser; Maria Beatriz Odornis de
Oliveira, Fiscal Sanitária Municipal, representando Eduardo Camargos
Couto, Gerente da Vigilância Sanitária de Belo Horizonte.

Natália Inês Costa informou que o Centro Especializado Nossa
Senhora Assumpção funciona em Betim e atende deficientes mentais
e autistas, principalmente adultos e idosos. Segundo ela, 1,68% da
população brasileira apresenta deficiência mental e, desses, 13% têm
limitações graves.

Ana Senra relatou que a Fundação de Assistência Especializada de
Nova Lima, por meio do Núcleo de Prevenção e Intervenção, está
desenvolvendo uma política pública de educação inclusiva, com uma
equipe itinerante que vai às escolas acompanhar as crianças com
necessidades especiais que estão na rede de ensino.

Margaret Pereira Leal de Assis disse que muito antes de se falar em
inclusão a Escola Especial Creia já desenvolvia seu trabalho com
esse enfoque. Informou que, além dos trabalhos diários da escola, a
Casa do Ofício ensina atividades que podem ser lucrativas para os
alunos e integrá-los na sociedade.

Maria Dolores da Cunha Pinto disse que a Apae está presente em
2.200 Municípios de todo o Brasil e em 440 Municípios mineiros e
lembrou a importância da instituição na luta pelos direitos dos
deficientes ao longo da história. Afirmou considerar fundamental exigir
o cumprimento das leis que normatizam a matéria e sugeriu a
possibilidade de o Estado liberar recursos para o pagamento de
cuidadores nos casos em que for possível a convivência do autista
com seus familiares.

No dia 4/7/2006 foi realizada a 7' Reunião Ordinária da Comissão,
com o objetivo de abrir espaço para que os pais, familiares e demais
pessoas envolvidas na discussão do tema desta Comissão pudessem
se manifestar, esclarecer dúvidas e propor soluções para os impasses
observados. Além dos Deputados Célio Moreira e Maria Tereza Lara,
compareceram à reunião: Ana Regina de Carvalho, Diretora de
Educação Especial da Secretaria de Estado da Educação; Marta

50



782

Elizabeth de Souza, Coordenadora do Programa de Saúde Mental da
Secretaria de Estado da Saúde; Estela Maris Guilien de Souza,
Presidente da Associação de Pais e Amigos de Pessoas Especiais;
Rosana Palhares Zschaber de Araújo, Coordenadora do Núcleo de
Ensino e Pesquisa do Centro Psicopedagógico - CPP -; Paulo dos
Reis Braga, representando a Associação dos Usuários dos Serviços
de Saúde Mental de Minas Gerais; Patrícia Cunha, Coordenadora do
Núcleo de Inclusão Escolar da Pessoa com Deficiência da Secretaria
Municipal de Educação; e Maria Tereza Granha Nogueira, psicóloga
da Coordenação de Saúde Mental, representando Rosimeire
Aparecida Silva.

De maneira geral, os pais de alunos que freqüentam a Escola Creia
e o Hotel Crer-Ser pediram sensibilidade por parte do poder público
para ouvi-los e achar uma solução que não os deixe desamparados,
além de reafirmarem que o hotel não possui características asilares,
visto que as pessoas podem entrar e sair do estabelecimento quando
desejarem. lngrid Albuquerque, mãe de autista, disse que quando seu
filho chegou à adolescência tornou-se mais agressivo e por isso ela
precisou da ajuda do hotel. Afirmou que tem tido dificuldades
financeiras para arcar com os cuidados necessários ao filho. Mônica
Amaral relatou que sua filha autista, que freqüentava o Instituto Ester
Assumpção há 10 anos, está sendo pressionada a deixar a instituição
no prazo de 10 dias, devido às crises sucessivas que vem
apresentando. Afirmou que, apesar de o Estado pagar suas despesas
com a filha, não há outra instituição que possa acolhê-la em Minas
Gerais. leda de Oliveira relatou que sua filha, que entrou em surto
psiquiátrico aos 28 anos, conseguiu reinserir-se socialmente com a
ajuda do Cersam. Sócrates de Araújo, da Associação de Usuários da
Casa Verde, relatou o trabalho que vem sendo feito pelo lpsemg, que
tem uma ala de internação no 112 andar do Hospital Israel Pinheiro e
desenvolve trabalhos com os pacientes que não estão em crise na
Casa Verde, que é uma instituição aberta.

Ana Regina de Carvalho, Diretora de Educação Especial da
Secretaria de Estado da Educação, deixou disponíveis os dados do
censo realizado pela Secretaria. O censo informa o número de alunos
autistas cadastrados no Estado, quais deles estão incluídos na rede
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regular de ensino, quais estão em escolas especiais e que escolas
são essas. Rosana Palhares Zschaber de Araújo, Coordenadora do
Núcleo de Ensino e Pesquisa do Centro Psicopedagógico, reafirmou a
disposição do CPP de atender todos os pacientes autistas em crise e
informou que o Centro instituiu o alojamento conjunto, no qual os pais
são convidados a acompanhar seus filhos na permanência-noite, que
funciona das 18 horas às 8 horas do dia seguinte. Informou que o
Centro tem também um lar abrigado para os pacientes sem família.

Andréia Camargo, da Coordenação de Saúde Mental de Nova Lima,
informou que a vistoria no Hotel Crer-Ser foi feita junto com a Diretoria
de Ações Descentralizadas de Saúde da Região Metropolitana porque
o Município de Nova Lima não tem a gestão plena do sistema de
saúde, nos termos da Noas-01. Disse que sua Coordenação é
responsável por aqueles pacientes, na medida em que eles têm
diagnósticos de transtorno mental e comportamental, conforme a CID
10, e que o cumprimento da legislação específica para a matéria tem
de ser fiscalizado pelo poder público.

Rogério de Araújo Souza, pai de autista que freqüenta o Hotel Crer-
Ser, sugeriu que a Promotoria faça um Termo de Ajuste de Conduta
entre as partes interessadas até que haja uma solução para o
impasse.

A Comissão se reuniu no dia 12/7/2006 para a leitura do relatório
final e para o encerramento dos trabalhos.

6 - Conclusões e recomendações
O trabalho da Comissão trouxe-nos uma visão geral do contexto da

atenção à saúde mental no Estado de Minas Gerais e, em especial, da
atenção aos deficientes mentais e autistas. Os estudos realizados
colocaram em evidência a precariedade da assistência ao deficiente
mental, ao autista e a seus familiares em nosso Estado e a
necessidade urgente de organização de uma rede de atenção que
leve em conta suas especificidades, garantindo suporte terapêutico
nas atividades do dia-a-dia e nas situações de crise.

Nos itens 3 e 4 deste relatório apresentamos extensa pesquisa
sobre a legislação pertinente à matéria, o que pode servir como
subsídio para que o Podêr Legislativo e a sociedade civil cobrem o
seu cumprimento por parte do Poder Executivo.
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Quanto à definição dos transtornos mentais, da deficiência mental e
do autismo, segundo a Classificação Internacional de Doenças - CID
10 -, tanto o autismo como a deficiência mental são considerados
transtornos mentais e comportamentais, pois ambos estão inseridos
em seu Capítulo V. O Capítulo V - Transtornos Mentais e
Comportamentais -, além de incluir diversas patologias, tais como
transtornos mentais orgânicos, esquizofrenia, transtornos neuróticos e
da personalidade, abrange também os transtornos do
desenvolvimento psicológico - o autismo está entre eles - e o retardo
mental. A CID 10 conceitua autismo infantil como transtorno global do
desenvolvimento caracterizado por um desenvolvimento anormal ou
alterado, manifestado antes da idade de 3 anos, com perturbação
característica no domínio das interações sociais e da comunicação e
comportamento focalizado e repetitivo. Já o autismo atípico ocorre
após a idade de 3 anos, geralmente em crianças que apresentam
retardo mental profundo ou transtorno específico grave no
desenvolvimento da linguagem.

O retardo mental, por sua vez, é conceituado como sendo a parada
do desenvolvimento ou o desenvolvimento incompleto do
funcionamento intelectual, caracterizado por comprometimento das
faculdades que determinam o nível global de inteligência, isto é, das
funções cognitivas, de linguagem, da motricidade e do comportamento
social. O retardo mental pode acompanhar outro transtorno mental ou
físico ou ocorrer de modo independente.

Após as discussões sobre a matéria, entretanto, consideramos que
o ponto fundamental não é a caracterização do diagnóstico, mas, sim,
a especificidade do atendimento a ser prestado aos autistas e
portadores de deficiência mental. Parece haver consenso quanto à
necessidade de se organizar uma atenção diferenciada para esses
usuários, que não podem ser tratados como se tratam os adultos
portadores de transtornos mentais, pois os autistas e deficientes
mentais exigem atenção contínua durante 24 horas por dia e devem
contar com suporte de equipe multidisciplinar.

Podemos dizer que, embora ainda apresente problemas, como toda
política em processo de construção, a rede de atenção substitutiva em
saúde mental vem se consolidando e aprimorando o atendimento às
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demandas dos usuários portadores de transtornos mentais e de suas
famílias. Em nosso Estado, um número crescente de centros de
atenção psicossocial, centros de convivência, residências terapêuticas
e outros meios de atenção alternativos à hospitalização vêm sendo
colocados à disposição da população em diversas regiões. Entretanto,
parece haver um vazio assistencial no que se refere aos autistas e
deficientes mentais, razão por que iremos priorizar esse aspecto nas
nossas conclusões e recomendações.

Podemos observar que a rede de saúde mental não oferece ao
autista e ao portador de deficiência mental o tipo de atenção que os
familiares participantes das reuniões desta Comissão pleiteiam. O
modelo das residências terapêuticas seria uma alternativa, mas,
conforme a Portaria n 2 106, de 11/2/2000, do Ministério da Saúde,
elas só podem ser criadas para pacientes egressos de internações
psiquiátricas de longa permanência que não tenham vínculo familiar, o
que não é o caso da maioria dos autistas e deficientes mentais. Enfim,
cabe-nos o desafio de pensar uma nova modalidade assistencial
específica para o autista e o deficiente mental, que lhes garanta
atendimento integral e intensivo em instituições que promovam sua
sociabilização e educação, pois também chegou-se ao consenso de
que a segregação não é solução para essas pessoas.

A partir dos diversos depoimentos prestados a esta Comissão,
parece-nos que o problema mais sério é a falta de instituições que
acolham o deficiente mental grave, o autista em situação de crise e
aquele que, devido ao nível de agressividade, está impossibilitado de
conviver com seus familiares. Há que se considerar que, em
determinadas situações, para preservar o próprio paciente e sua
família, é necessária a internação, que, segundo o § 12 do art. 92 da
Lei n2 11.802, de 1995, deverá ser utilizada após a exclusão das
demais possibilidades terapêuticas e terá duração máxima
correspondente ao período necessário para que seja iniciado, em
ambiente extra-hospitalar, o processo de reinserção social da pessoa
portadora de transtorno mental. Dessa forma, é direito do autista e do
portador de deficiência mental contar com instituições de suporte
capazes de recebê-los em situação de crise.

E necessário que a Secretaria de Estado de Saúde, por meio da
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Coordenadoria de Atenção à Saúde da Pessoa Portadora de
Deficiência - CASPPD -, empenhe-se ao máximo, tanto nos aspectos
administrativos e organizacionais quanto nos financeiros, para que a
rede de assistência à pessoa portadora de deficiência física ou mental
ou autismo em nosso Estado seja consideravelmente ampliada, de
forma a atender a demanda existente. Lembramos que os dispositivos
legais para isso, que são a Portaria GM/MS n 2 1.635, de 12/9/2002, e
a Deliberação CIB-SUS n Q 57, de 11/11/2003, já estão prontos; basta
aplicá-los. Entendemos, porém, que seria necessário retificar a
deliberação supracitada, por meio de nova deliberação da Comissão
Intergestores Bipartite, para que o Centro de Nível II de Atenção ao
Portador de Deficiência Mental ou Autismo, de maior complexidade,
pudesse atender em regime de tempo integral, de forma a acolher os
usuários que se encontrem impossibilitados de conviver com seus
familiares.

Com relação ao Hotel Crer-Ser, a Deputada Maria Tereza Lara
recomenda a criação de uma comissão, sob a responsabilidade da
Coordenadoria de Saúde Mental da Secretaria de Estado de Saúde,
com representantes dessa Secretaria, da Coordenação de Saúde
Mental dos Municípios de Belo Horizonte e Nova Lima, da Assessoria
Jurídica da Secretaria de Estado de Saúde, do Ministério Público, do
Hotel Crer-Ser e da Associação de Pais e Amigos de Pessoas
Especiais, para estudar a possibilidade de realização de um termo de
ajuste de conduta entre as partes interessadas no processo relativo à
suspensão das atividades do Hotel, até que se encontre uma solução
para o impasse, conforme sugestão feita por Rogério de Araújo
Souza, na reunião do dia 4/7/2006.

O Deputado Célio Moreira protocolou nesta Casa o Projeto de Lei n2
3.410/2006, que determina a obrigatoriedade de o governo do Estado
proporcionar tratamento especializado, educação e assistência
específicas a todas as pessoas portadoras de autismo,
independentemente da idade.

Além dessas iniciativas, esta Comissão, ciente de seu papel na
proposição de políticas públicas que garantam os direitos
constitucionais dos cidadãos, sugere as seguintes medidas
institucionais, a serem implantadas pelos Poderes constituídos do
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Estado:
Constituição, pelo Poder Executivo, de grupo de trabalho

intersetorial com o objetivo de estudar opções de atenção integral ao
deficiente mental grave e ao autista e de acompanhar a
implementação e a ampliação das políticas de atenção ao deficiente
mental grave e ao autista em Minas Gerais, sobretudo no que diz
respeito à saúde, à educação e à assistência social, por meio da
constituição de um espaço coletivo de discussão entre os setores
governamentais envolvidos na questão.

Criação de leitos na rede hospitalar ou nos CAPS III para a
internação de deficientes mentais graves e autistas em situação de
crise e ampla divulgação das instituições habilitadas para recebê-los.

Agilização do processo de credenciamento das instituições
participantes da rede de assistência à pessoa portadora de deficiência
física ou mental ou autismo, conforme os critérios estabelecidos pela
Coordenadoria de Atenção à Saúde da Pessoa Portadora de
Deficiência - CASPPD.

Ampliação imediata da equipe técnica do Centro Psicopedagógico -
CPP - e criação de programa de capacitação para o atendimento ao
deficiente mental grave e ao autista, a ser desenvolvido pelo CPP e
direcionado às equipes de saúde em atuação nos Municípios
mineiros.

Apoio técnico-operacional e incentivo do gestor estadual do SUS
para que os Municípios tomem a iniciativa de implementar ou ampliar
a rede de assistência à pessoa portadora de deficiência física, mental
ou com autismo, bem como a rede local de atenção à saúde mental,
propiciando a ampliação do número de Centros de Atenção
Psicossocial para crianças e adolescentes.

Criação das condições legais e administrativas necessárias para a
liberação de recursos para o pagamento de cuidadores, desde que
devidamente treinados pelos órgãos competentes, nos casos em que
seja possível a convivência do deficiente mental grave e do autista
com seus familiares em sua residência.

Fortalecimento dos Conselhos Municipais e Estadual de Saúde, para
que exerçam seu papel no controle social das políticas de atenção ao
portador de deficiência mental e ao autista.
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Oferta de educação de qualidade aos deficientes mentais e autistas,
em tempo integral, nos níveis fundamental e médio, na rede regular de
ensino e, quando isso não for possível, em escolas especiais.

Fortalecimento e maior investimento por parte do Governo do
Estado no Projeto Incluir, desenvolvido pela Secretaria de Estado de
Educação, para a identificação dos alunos com deficiência e condutas
típicas em idade escolar, para o conhecimento dos serviços de
educação especial públicos e privados conveniados que possam
apoiar a rede regular, bem como para a capacitação dos educadores
e a orientação das escolas em seu projeto pedagógico.

Constituição de equipe(s) interdisciplinar(es) de saúde que fique(m)
à disposição da Secretaria de Estado de Educação para realizar os
diagnósticos dos alunos das escolas municipais e estaduais com
deficiência, condutas típicas ou transtornos mentais antes de sua
inclusão no sistema escolar, visando avaliar o que é mais adequado:
incluí-]os na rede regular de ensino ou em serviços de educação
especial.

Divulgação e apoio técnico e financeiro por parte da
Superintendência de Assistência Social da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes aos Municípios para a
implementação da proteção social básica e especial para pessoas
com deficiência mental e autismo.

Ampliação do Programa Casa-Lar, desenvolvido pela Subsecretaria
de Direitos Humanos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Social e Esportes, para que possa acolher em todas as regiões do
Estado um número maior de pessoas com deficiência que não
possuam família ou estejam impossibilitadas do convívio com seus
familiares.

Colaboração do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da
Pessoa Portadora de Deficiência para apoiar e desenvolver o estudo e
o debate da situação dos deficientes mentais graves e dos autistas,
para propor medidas a serem adotadas pelo governo, bem como para
fiscalizar e exigir o cumprimento da legislação que assegura os
direitos da pessoa portadora de deficiência, examinando as denúncias
relativas ao seu possível descumprimento, conforme o previsto no art.
10, III e IV, na Lei n 2 13.799, de 2000.
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Mapeamento - a ser efetuado por equipe multiprofissional e
intersetorial das Secretarias de Estado de Saúde, de Educação e de
Desenvolvimento Social e Esportes, com a participação de
representantes dos Conselhos Estaduais de Saúde, de Educação e de
Defesa dos Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência - das
instituições que abrigam em caráter permanente pessoas com
deficiência mental e autismo, visando conhecer a situação real da
atenção que lhes é prestada no Estado.

Ampliação do número de Promotores de defesa da saúde e de
defesa dos direitos das pessoas portadoras de deficiência em atuação
no Estado.

Divulgação de campanhas informativas para a população
esclarecendo o que é o autismo, quais são seus sintomas, a
porcentagem de casos entre a população, as instituições aptas a
atender os autistas em nosso Estado, etc.

Divulgação, pelo Poder Executivo, dos números de telefone para
apresentação de denúncias de mau atendimento ou de recusa de
atendimento ao deficiente mental e ao autista na rede de assistência e
na rede de ensino, bem como para esclarecimento de dúvidas
relativas ao assunto.

Fomento de parcerias com instituições de ensino superior públicas e
privadas para o desenvolvimento de pesquisas e projetos-piloto de
atenção aos deficientes mentais e autistas e divulgação dos estudos
já realizados nessa área.

A título de informação ou para que tomem providências saneadoras
com relação à matéria em questão, sugerimos o envio deste relatório
às seguintes instituições: Grupo de Defesa dos Direitos das Pessoas
Portadoras de Transtorno Mental do Centro de Apoio Operacional das
Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde do Ministério Público do
Estado de Minas Gerais; Promotoria de Justiça da Infância e da
Juventude do Ministério Público do Estado de Minas Gerais;
Promotoria de Justiça de Defesa da Pessoa Portadora de Deficiência
e do Idoso de Belo Horizonte; Promotoria de Justiça de Defesa da
Pessoa Portadora de Deficiência e do Idoso de Nova Lima;
Coordenadoria de Atenção à Saúde da Pessoa Portadora de
Deficiência - CASPPD - e Coordenadoria de Saúde Mental, da

rÃ



'1,1$;

Secretaria de Estado de Saúde; Secretaria de Estado de Educação;
Diretoria de Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação;
Conselho Estadual de Saúde; Conselho Estadual de Defesa dos
Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência; Coordenadoria de Apoio
e Assistência à Pessoa Deficiente - Caade -, da Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Social e Esportes; Centro Psicopedagógico -
CPP -, da Fhemig; Secretaria Municipal de Educação de Belo
Horizonte; Secretaria Municipal de Políticas Sociais de Belo Horizonte;
Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte; Coordenação de
Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte;
Secretaria Municipal de Saúde de Nova Lima; Coordenação de Saúde
Mental da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Lima; Conselho
Regional de Psicologia; Associação Mineira de Psiquiatria; Federação
Nacional e Federação Mineira das Associações de Pais e Amigos dos
Excepcionais - Apaes -; Associação de Pais e Amigos de Pessoas
Especiais - Apape -; Associação dos Amigos Autistas - AMA -; Fórum
Mineiro de Saúde Mental; Associação dos Usuários dos Serviços de
Saúde Mental de Minas Gerais; Arquidiocese de Belo Horizonte;
Vicariato de Ação Social e Política da Arquidiocese de Belo Horizonte;
Juizado da Infância e da Juventude; Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes.

Sala da Comissões, 12 de julho de 2006.
Célio Moreira, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Maria

Olivia.
- Publique-se para os fins do parágrafo único do art. 114 do

Regimento Interno.
Despacho de Requerimentos

O Sr. Presidente - A seguir, são deferidos pelo Sr. Presidente, cada
um por sua vez, nos termos do inciso VII do art. 232, c/c o art. 140, do
Regimento Interno, requerimento do Deputado Leonardo Moreira,
solicitando que o Projeto de Lei n Q 1.781/2004 seja encaminhado à
comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez que a Comissão de
Segurança Pública perdeu o prazo para emitir seu parecer e, nos
termos do inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, requerimento
do Deputado Miguel Martini e outros, solicitando a convocação de
reunião especial para homenagear o Sindicato Propagavende.
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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
n 2s 42/2003, do Deputado Miguel Martini, que institui o dia 4 de
outubro como "Dia Estadual em Defesa da Vida"; 161/2003, do
Deputado Rogério Correia, que disciplina a criação de cães e sua
condução em via pública e dá outras providências; 1.807/2004, do
Deputado Doutor Viana, que cria o Cadastro Estadual de Presos e
Foragidos e dá outras providências; 1.945/2004, do Deputado Doutor
Viana, que dispõe sobre as restrições à comercialização de peças de
uniformes ou fardas, distintivos ou insígnias da Polícia Civil, Polícia
Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento de Trânsito de
Minas Gerais e da Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas
Gerais e dá outras providências; e 3.106/2006, do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São
Francisco de Paula o imóvel que especifica (A sanção.).

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão Especial para o

Estudo da Atenção à Pessoa com Transtorno Mental, Deficiência
Mental ou Autismo, em que solicita seja encaminhado pedido de
informação à Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte,
solicitando-lhe o envio a esta Comissão de cópia dos relatórios de
vistorias realizadas na Escola Especial Creia e no Hotel Crer-Ser. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Educação, em que solicita seja
encaminhado pedido de informação à Diretoria da Escola Estadual
Gyslaine de Freitas, localizada em lbirité, com vistas à obtenção de
esclarecimentos sobre denúncia de prisão de estudantes por policiais
militares dentro do estabelecimento escolar, ocorrida em 27/6/2006.
Cópia deste ofício deverá ser encaminhada à Exma. Secretária de
Educação e à Associação Metropolitana dos Estudantes
Secundaristas da Grande Belo Horizonte - Ames - BH. 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 Meio Ambiente, em que solicita seja
enviado oficio ao Conselho Gestor da ARA-Sul solicitando o relatório
atualizado da situação do zoneamento ecológico-econômico dessa
unidade de conservação, incluindo o cronograma de execução. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja
enviado ofício ao Codema de Nova Lima com vistas à obtenção de
informações sobre os processos de licenciamento relativos à
expansão do Condomínio Vila Castela II e sobre outros loteamentos
em execução no Município. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Meio Ambiente, pleiteando seja
solicitado ao Conselho Gestor da ARA-Sul relatório atualizado da
situação de todos os empreendimentos imobiliários, industriais e
extrativistas implementados, em funcionamento, em processo de
implementação ou de licenciamento dentro dos limites da área de
conservação. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Assuntos Municipais, solicitando seja
encaminhado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA -
pedido de informação sobre o planejamento territorial, mobilização da
agricultura familiar e apoio à estruturação da cadeia produtiva de
óleos vegetais e do biodiesel, posto que impera o desconhecimento e
a insegurança dos agricultores quanto à possibilidade concreta de sua
inserção no Programa Nacional de Produção de Biodiesel. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Assuntos Municipais, solicitando seja
encaminhado à Petrobras pedido de informação sobre a definição de
espécies de plantas oleaginosas, preços e política de compra, raios de
viabilidade de transporte de grãos e de óleo vegetal bruto para
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viabilizar o planejamento junto à agricultura familiar na área de
influência da usina de biodiesei a ser implantada no Município de
Montes. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Política Agropecuária, solicitando
seja encaminhado ao Presidente da Faemg pedido de providência
com vistas a que seja criado um grupo de trabalho para acompanhar a
questão do seguro agrícola no Estado. Em votação, o requerimento.
As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Weliton Prado, solicitando seja
formulado apelo ao Magnífico Reitor da Universidade Federal de
Uberlândia - UFU - com vistas à obtenção de informações sobre o
calendário da divulgação do resultado do processo seletivo de julho de
2006, em face do intervalo de 70 dias entre a data da realização das
provas da segunda fase e a divulgação do resultado. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Leonardo Quintão, solicitando que o
Projeto de Lei Complementar n2 8712006 seja distribuído à Comissão
de Assuntos Municipais. Em votação, o requerimento. As Deputadas e
os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento da Comissão Especial dos Centros de Convenções,
Feiras e Exposições, solicitando a suspensão de seus trabalhos de
13/7/2006 a 1 0/8/2006 . Em votação, o requerimento. As Deputadas e
os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Questões de Ordem
O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, rapidamente, quero dizer que recebi uma comunicação da
Federação das Associações de Pais e Alunos das Escolas Públicas
de Minas Gerais - Fapaemg - encaminhada ao Exmo. Sr.
Desembargador Armando Pinheiro Lago, Presidente do Fórurr
Eleitoral de Belo Horizonte. (- Lê:)
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"A Fapaemg vem, por meio deste ofício, manifestar o seu
descontentamento e repudiar os setores da sociedade e seus devidos
segmentos, tanto em suas funções sociais quanto nas posturas
cidadãs de seus dirigentes. Como se não bastasse a apatia em que
vivem a nossa sociedade e seus cidadãos, agora um bando de
desencantados invade nossas vidas privadas e, por meio de 'e-maus'
e correspondências, que, às vezes, são colocadas nos vidros de
nossos carros, convidam nossos filhos a votarem em branco ou a
anularem seus votos.

Para nós, leigos no tema, isso transgride as leis e significa um crime
eleitoral, pois, assim como os candidatos não podem pedir votos fora
do período eleitoral, os desencantados também não podem fazer
campanhas opostas.

Boa parte de nossos cidadãos conviveram com as frustrações de
não poderem votar durante o Regime Militar. Até hoje, pagamos as
duras penas com um preço muito alto, pelo sofrimento e a dor dos que
lutaram pela democracia e pelo direito às eleições diretas.

Entretanto, lembramos e queremos recordar aqui a luta das
honradas mulheres, como Ana Coroaci e Marta Nair, que lutaram sem
medo, em um mundo totalmente machista e autoritário, para
usufruírem o direito ao voto feminino.

E preciso agir e conversar, com responsabilidade, com toda a
sociedade, principalmente com os nossos jovens, ainda mais se forem
nossos filhos, mostrando-lhes que, se não votarem em ninguém,
ninguém lhes dará saúde, segurança, educação, transporte, moradia,
enfim, políticas públicas voltadas para o bem comum.

Propomos ajudar na elaboração de um projeto que levará às escolas
públicas de Minas Gerais uma carta de pais e educadores.

Para isso, precisamos do apoio desta instituição para, juntos,
elaborarmos as propostas de sua construção. Exigimos a punição dos
responsáveis, sejam eles quem forem. Dirigimo-nos a V. Exa. para
pedir as devidas providências. Atenciosamente, Mário de Assis,
Presidente da Federação das Associações de Pais e Alunos das
Escolas Públicas de Minas Gerais - Fapaemg. Encaminhado ao MM.
Desembargador Dr. Armando Pinheiro Lago, DD. Presidente do
Fórum Eleitoral de Belo Horizonte.".
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Pedi a palavra pela ordem, Sr. Presidente, para tratar também de
outro assunto. Manifesto aplausos à Escola Estadual Maurílio de
Jesus Peixoto, pelas comemorações de 80 anos de fundação.
Cumprimento, nesta oportunidade, a diretoria, os professores, demais
funcionários da escola, os alunos e pais de alunos.

Criada em 9/2/26, a Escola Estadual Maurílio de Jesus Peixoto
completou 80 anos de dedicação ao ensino no Município de Sete
Lagoas, onde investe na formação educacional de seus alunos,
preparando-os para serem grandes cidadãos.

Ao longo de todos esses anos de trabalho e tradição, a escola dá
exemplo de como ainda é possível oferecer um ensino público de
qualidade, a despeito de todas as adversidades que possam surgir.

No momento em que a escola pública vem sendo tema de diversas
discussões e passa por tantas modificações, causa-nos enorme
satisfação homenagear uma das mais tradicionais instituições de
ensino do nosso Estado. Sendo assim, é justa e merecida a
homenagem apresentada em nome do povo mineiro à Escola
Estadual Maurílio de Jesus Peixoto, na pessoa da Diretora Maria de
Fátima Dutra Teixeira Lima. Obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Weliton Prado - Manifesto minha alegria, pois estamos
fazendo um acordo com as Lideranças desta Casa, a fim de que um
importante projeto, de nossa autoria, seja colocado na pauta para
apreciação e votação.

Trata-se do projeto Identidade na Escola, um dos primeiros que
apresentei aqui. Esse projeto prevê a confecção de carteiras de
identidade nas escolas para todos os estudantes. Hoje, há um grande
problema nos Municípios, especialmente nos pequenos. Citarei, como
exemplo, dois deles. Um é Uberlândia, minha cidade, onde a maior
dificuldade está na confecção de carteiras de identidade. Muitas vezes
a população tem de acordar de madrugada para ir ao Psiu. Muitas
pessoas chegam um dia antes, dormem na fila para pegar a senha,
cujo número é limitado. Essa situação prejudica os estudantes e os
trabalhadores.

Há, ainda, outros Municípios próximos, a exemplo de Tupaciguara,
onde não se confeccionam carteiras de identidade. Logo, a população
tem de se deslocar até o Município vizinho. Então, o projeto é uma
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forma de facilitar, de ajudar os estudantes, bem como de desafogar os
locais que prestam esse serviço. Se as carteiras forem
confeccionadas para os estudantes na própria escola, com certeza
desafogará o Psiu, que realiza esse serviço.

Portanto, o projeto é muito importante. Já recebeu parecer favorável
na Comissão de Constituição e Justiça, passou pela Comissão de
mérito e foi aprovado em l Q turno. Agora, é preciso aprová-lo em 2
turno e, depois, encaminhá-lo ao Governador para ser sancionado.
Como já disse, o projeto Identidade na Escola é importantíssimo, pois
beneficiará os estudantes do Estado. Esperamos votá-lo na próxima
reunião. Ademais, desejo que, antes do recesso, o Governador o
sancione, a fim de transformá-lo em lei.

A juventude é muito importante e muitos aqui reconhecem isso.
Ouve-se dizer que a juventude é uma prioridade, pois representa o
futuro do País. Na minha opinião, não representa só o futuro, mas
principalmente o presente. Se não nos preocuparmos com o presente,
se não oferecermos condições dignas à nossa juventude, aos
estudantes, com certeza teremos um futuro tenebroso.

Temos mais de 34 milhões de jovens, o maior contingente da nossa
história. Seria para comemorarmos, mas, infelizmente, é o nosso
grande pesadelo, pois os poderes públicos não se prepararam para
atender às demandas dos jovens, por exemplo, emprego e acesso à
universidade.

Só agora, após 20 anos, o governo resolveu construir novas
universidades. Quero mandar um abraço aos estudantes de TeÓfilo
Otôni, à União dos Estudantes Secundaristas, ao Tales, ao Luís,
enfim, a toda aquela juventude. No governo Lula, terão possibilidade
de contar com uma universidade federal.

Outras extensões da UFMG a outras cidades estão também em
andamento. Recentemente, foi confirmado, em ltuiutaba, um "campus"
avançado, extensão da Universidade Federal de Uberlândia. Estamos
nos empenhando para que Araguari e Monte Carmelo o tenham
também. Portanto, a juventude precisa de um espaço, como o
Primeiro Emprego, de acesso à cultura, ao lazer e à universidade.

Apresentamos vários projetos nessa linha. Um deles cassa o alvará
das empresas que desrespeitarem os direitos dos estudantes.
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Apresentarei requerimento, por perda de prazo, para que esse projeto
seja apreciado o mais rápido possível.

Há muitas empresas que desrespeitam os direitos do estudante.
Estudante tem direito a pagar metade do preço do ingresso de
qualquer evento destinado ao público, aliás, tem direito a pagar
desconto em promoção. Se o preço do ingresso for R$10,00, o
estudante tem direito a pagar R$5,00. Há muitas empresas que usam
mil artifícios para burlar a lei e enganar os estudantes. Colocam um
preço fictício no ingresso e não aceitam o direito de o estudante pagar
50%. Isso ocorre em exposições, "shows", teatros, boates e jogos. A
nossa lei é clara. Na primeira vez em que a empresa desrespeitar o
direito do estudante, haverá multa. Na segunda vez, uma multa mais
pesada. Na terceira, a empresa terá o alvará de funcionamento
cassado.

O nosso projeto, ao ser aprovado, garantirá, de uma vez por todas, o
cumprimento da lei da meia-entrada, mais um incentivo à cultura e ao
lazer. E uma verdadeira complementação da educação. Essa lei foi
fruto da luta do movimento dos estudantes. A aprovação do projeto
será um grande avanço.

Outro projeto de nossa autoria garante os direitos e os deveres dos
estudantes e entidades estudantis para não acontecer casos como
esse de lbirité. Aprovamos um requerimento porque os alunos foram
expulsos da escola porque participaram de uma manifestação pelo
passe livre na cidade. Isso não tem nada a ver com a política interna
da escola.

Finalizando, falo do acordo que envolve o projeto Identidade na
Escola e a confecção da carteira de estudantes diretamente na
escola. Muito obrigado.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, aproveito a
presença do Deputado Weliton Prado, que solicita a aprovação do
projeto de sua autoria, para dizer que temos importantes projetos na
pauta. Tivemos uma reunião extraordinária pela manhã, quando
estavam em pauta os projetos da Fundomic, em 2 Q turno, o que trata
do aumento do efetivo do Corpo de Bombeiros, outro do Deputado
João Leite, que trata da concessão de incentivos fiscais a projetos
desportivos do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
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Faço apelo a V. Exa. para que busque o entendimento com os
demais Deputados da Casa, até mesmo aos Deputados que solicitam
a palavra pelo art. 70, para que se dê prosseguimento à votação dos
projetos constantes na pauta. Esses projetos ainda podem ser
votados nesta tarde.

Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que suspenda a reunião por alguns
minutos para buscarmos entendimento, com o objetivo de proceder à
votação dos projetos, uma vez que não foram votados na parte da
manhã.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 1 hora

e 55 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 Luiz Fernando Faria) - Estão reabertos

os nossos trabalhos.
Prorrogação da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do art. 21 do
Regimento Interno, prorroga esta reunião até as 19h59min.

22 Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta fase, a

Presidência passa à 2 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 Sargento

Rodrigues, em que solicita a inversão da pauta, de modo que o
Projeto de Lei n 2 2.915/2006 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 2Q turno, do Projeto de Lei n 2.91512006, do
Governador do Estado, que fixa o efetivo do Corpo de Bombeiros
Militar de Minas Gerais - CBMMG - e dá outras providências. A
Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido em l Q turno, com as Emendas n 2s 1 e 2, que
apresenta. Em votação, o projeto, salvo emendas. As Deputadas e os
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Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas ns 1 e 2. As Deputadas
e os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em 2 2 turno, o Projeto
de Lei n9 2.915/2096 na forma do vencido em to turno com as
Emendas n9s 1 e 2. A Comissão de Redação.

A Presidência verifica, de plano, que não há quórum especial para a
apreciação de proposta de emenda à Constituição, mas que o há para
a apreciação das demais matérias constantes na pauta.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei n 2 3.350/2006, do
Governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar
de R$101.302.000,00 ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor do
Ministério Público Estadual. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n 2 1, que
apresenta. Vem à Mesa requerimento da Deputada Jô Moraes
solicitando o adiamento da votação do projeto. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei n Q 3.35112006, do
Governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar
de R$289.223.769,00 ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor do
Tribunal de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto. Vem à Mesa requerimento da Deputada Jô
Moraes solicitando o adiamento da votação do projeto. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei n Q 3.35212006, do
Governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar
de R$63.965.482,00 ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor da
Assembléia Legislativa. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n 2 1, que
apresenta. Vem à Mesa requerimento da Deputada Jô Moraes
solicitando o adiamento da votação do projeto. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 2 Q turno, do Projeto de Lei n 9 3.391/2006, do
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Governador do Estado, que cria o Fundo para Universalização do
Acesso a Serviços de Telecomunicação em Minas Gerais -
Fundomic -, para execução do Programa Minas Comunica. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido em 1 9 turno com as Emendas n os 1 e 2, que
apresenta. Em votação, o projeto, salvo emendas. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n 2s 1 e 2. As Deputadas
e os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em 2 9 turno, o Projeto
de Lei n9 3.391/2006 na forma do vencido em 12 turno com as
Emendas n2s 1 e 2. A Comissão de Redação.

- Vem à Mesa:
ACORDO DE LÍDERES

A totalidade dos Líderes com assento nesta Casa acordam seja
retirado da pauta das reuniões de hoje o Projeto de Lei n 2 3.374/2006.

Sala das Reuniões, 13 dejulho de 2006.
DECISAO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência acolhe o Acordo e determina o seu cumprimento.
Sala das Reuniões, 13 de julho de 2006.
Luiz Fernando Faria, 2 9-Secretário, no exercício da Presidência.
Votação, em 2 Q turno, do Projeto de Resolução n 2 3.155/2006, da

Comissão de Política Agropecuária, que aprova, de conformidade com
o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação
das terras devolutas que especifica. A Comissão de Política
Agropecuária opina pela aprovação do projeto. Em votação, o projeto.
As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação.

Votação, em 2 Q turno, do Projeto de Lei n 2 2.949/2006, do
Governador do Estado, que concede pensão especial a Jorge Carone
Filho e dá outras providências. A Comissão de Administração Pública
opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1 2 turno. Em
votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado, em 2 9 turno, o Projeto de Lei n 2 2.949/2006 na
formado vencido em 12 turno. A Comissão de Redação.
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Votação, em l Q turno, do Projeto de Lei n 2 3.139/2006, do
Governador do Estado, que altera a redação do inciso VII do art. 3 2 da
Lei n Q 15.910, de 21/1212005, que dispõe sobre o Fundo de
Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias
Hidrográficas do Estado de Minas Gerais - Fhidro. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Meio Ambiente perdeu prazo para emitir parecer. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com as
Emendas n9s 1 e 2, que apresenta. Em votação, o projeto, salvo
emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas
n9s 1 e 2. As Deputadas e os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está,
portanto, aprovado, eml 2 turno, o Projeto de Lei n2 3.139/2006 com
as Emendas &s 1 e 2. A Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 12 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n9
87/2004, do Governador do Estado, que altera a alínea "b" do inciso 1
do art. 106 da Constituição do Estado, que inclui o Chefe da Polícia
Civil entre as autoridades sujeitas a foro especial, em crimes comuns
e de responsabilidade. A Comissão Especial opina pela aprovação da
proposta. Em discussão, a proposta. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão.

Discussão, em 22 turno, do Projeto de Lei n2 1.836/2004, do
Deputado Sargento Rodrigues, que autoriza o Poder Executivo a doar
os imóveis que especifica e dá outras providências. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 12 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 2
turno, o Projeto de Lei n 9 1.836/2004 na forma do vencido em 12 turno.
A Comissão de Redação.

Discussão, em 22 turno, do Projeto de Lei n 9 1.941/2004, da
Deputada Ana Maria Resende, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
cinemas, teatros e "shoppings" do Estado de Minas Gerais terem luz
de emergência e gerador de energia elétrica. A Comissão de Defesa
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do Consumidor opina pela aprovação do projeto na forma do vencido
em 12 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 2 Q turno, o Projeto de
Lei n 9 1.941/2004 na forma do vencido em 1 2 turno. A Comissão de
Redação.

Discussão, em 22 turno, do Projeto de Lei n 2 2.363/2005, da
Deputada Lúcia Pacífico, que regulamenta informações e documentos
a serem fornecidos ao consumidor na hipótese de negativa total ou
parcial de cobertura por operadora de plano de assistência à saúde. A
Comissão de Defesa do Consumidor opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido em 12 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 2
turno, o Projeto de Lei n 2 2.363/2005 na forma do vencido em 1 Q turno.
A Comissão de Redação.

Discussão, em 2 Q turno, do Projeto de Lei n 2 2.399/2005, do
Deputado João Leite, que dispõe sobre a concessão de incentivos
fiscais a projetos desportivos no Estado e dá outras providências. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
na forma do Substitutivo n 2 1, que apresenta, ao vencido em 12 turno.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o Substitutivo n 2 1. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 22 turno, o Projeto de
Lei n 2 2.39912005 na forma do Substitutivo n 2 1 ao vencido em 1
turno. A Comissão de Redação.

Discussão, em 29 turno, do Projeto de Lei n 2 3.055/2006, do
Deputado Mauri Torres, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Miraí o imóvel que especifica. 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. A
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Comissão de Redação.
Discussão, em 22 turno, do Projeto de Lei n 2 3.068/2006, do

Governador do Estado, que altera a Lei Delegada n 2 53, de 29/1/2003,
que dispõe sobre a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento. A Comissão de Administração Pública opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 12 turno com as
Emendas n 2s 1 a 6, que apresenta. 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 n 2s 1 a 6. As Deputadas e os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está,
portanto, aprovado, em 22 turno, o Projeto de Lei n 9 3.068/2006 na
forma do vencido em 1 9 turno com as Emendas n 9s 1 a 6. À Comissão
de Redação.

Discussão, em 22 turno, do Projeto de Lei n2 3.188/2006, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Senhora dos Remédios o imóvel que especifica. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido em i Q 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 2
turno, o Projeto de Lei n2 3.188/2006 na forma do vencido em 1 Q turno.
A Comissão de Redação.

Discussão, em 22 turno, do Projeto de Lei n 9 3.253/2006, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de São Francisco de Paula o imóvel que especifica. 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. A
Comissão de Redação.

Discussão, em 21 turno, do Projeto de Lei n 2 3.280/2006, do
Deputado Dilzon Meio, que altera a Lei n 2 6.763, de 26/12175, que
consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais. A
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Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
na forma do Substitutivo n2 1, que apresenta, ao vencido em 12 turno.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o Substitutivo n 9 1. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2 Q turno, o Projeto de
Lei n g 3.280/2006 na forma do Substitutivo n 2 1 ao vencido em l
turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 12 turno, do Projeto de Lei n9 2.74612005, do
Deputado George Hilton, que dispõe sobre a obrigatoriedade da
afixação de cartazes alertando sobre o uso de drogas em boates e
casas noturnas. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucional idade do projeto na forma do Substitutivo n 9 1, que
apresenta. As Comissões de Saúde e de Fiscalização Financeira
opinam pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n g 1,
apresentado pela Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
Substitutivo n 2 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado, em l turno, o Projeto de Lei n 2 2.746/2005 na
forma do Substitutivo n 2 1. A Comissão de Saúde.

Discussão, em l Q turno, do Projeto de Lei n 9 3.333/2006, do
Deputado Domingos Sávio e outros, que altera a Lei n 2 6.763, de
26/12/75, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas
Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela constitucional idade do
projeto na forma do Substitutivo n Q 1, que apresenta. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo n2 2, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo
n2 2. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com  a aprovação do
Substitutivo n 2 2, fica prejudicado o Substitutivo n 9 1. Está, portanto,
aprovado, em 1 9 turno, o Projeto de Lei n2 3.333/2006 na forma do
Substitutivo n 2 2. A Comissão de Fiscalização Financeira.

Declarações de Voto
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
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Sras. Deputadas, solicitei a declaração de voto para destacar que
avançamos mais uma etapa, já que votamos o projeto de lei que
assegura uma nova lei de efetivo ao Corpo de Bombeiros Militares do
Estado de Minas Gerais.

Esse novo projeto, que foi aprovado em 2 2 turno e certamente será
sancionado e transformado em lei ordinária pelo Governador do
Estado, trará enorme benefício ao Corpo de Bombeiros Militares. O
projeto amplia as vagas dos quadros de praças e oficiais. No l turno,
apresentamos uma emenda, visando a ampliar o quadro em anexo,
mas não conseguimos aprová-la. Apesar de não termos avançado, no
que se refere às emendas apresentadas com o objetivo de ampliar o
Quadro de Oficiais Administrativos do Corpo de Bombeiros Militar -
QOABM - e em que pese ao retorno à proposta original, pela
proporcionalidade do número de oficiais e praças, será possível uma
oxigenação dos quadros. Certamente, isso permitirá ao Comandante-
Geral do Corpo de Bombeiros ativar as vagas constantes na lei nos
anos seguintes. Desse modo, teremos uma grande oxigenação, que
atingirá, aliás, aquilo que hoje, na Polícia Militar, é uma grande
expectativa.

Para a nossa satisfação, o Governador Aécio Neves encaminhou a
esta Casa o projeto de lei ordinária e o projeto de lei complementar,
tratando da nova lei de efetivo e das regras para a promoção na
Polícia Militar.

Após a nova lei de efetivo do Corpo de Bombeiros, que certamente
será sancionada pelo Governador, e a aprovação do projeto de lei que
se encontra na pauta de hoje, haverá uma oxigenação dos Cabos com
mais de 10 anos na graduação e no quadro de Sargentos, cuja média
de tempo está acima da média há seis, sete, oito anos em relação ao
prazo que o graduado do Corpo de Bombeiros levava para alcançar a
graduação seguinte, ou seja, para obter a sua promoção. Isso refletirá
também no quadro de oficiais administrativos do Corpo de Bombeiros
e no quadro de oficiais do Corpo de Bombeiros. Portanto, atingirá
todos os quadros, as graduações e postos. Dessa forma, a nossa
declaração de voto é favorável.

Tive a iniciativa de apresentar um requerimento para que, em
primeiro lugar, fosse apreciado o projeto do Corpo de Bombeiros em
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relação às demais matérias, e hoje, finalmente, conseguimos votá-lo.
Tenho certeza de que os militares do Corpo de Bombeiros de Minas
Gerais ficarão satisfeitos em saber que, na promoção do dia 25 de
dezembro, o Comandante-Geral da instituição poderá ativar algumas
vagas para as respectivas promoções.

Portanto, é motivo de orgulho dar essa contribuição para a votação
dessa matéria e de outras. Tive a felicidade de aprovar o Projeto de
Lei n9 1.836, de minha autoria, que trata da doação de imóveis na
cidade de Itabira, cujo objetivo é doar esse imóvel à Cohab,
obedecendo ao programa Lares Gerais de Segurança Pública,
desenvolvido recentemente neste governo para atender policiais civis,
militares, Bombeiros e Agentes Penitenciários, também em Itabira e
região.

Registro, nos anais desta Casa, a satisfação em votar os projetos de
iniciativa dos parlamentares. O Deputado João Leite tratou de
incentivos fiscais no esporte. Fico satisfeito em dar essa contribuição
e em saber que esta Casa, por meio dos parlamentares, mais uma
vez, aprovará matérias importantíssimas, de grande utilidade para os
servidores públicos e para o conjunto da sociedade. Obrigado.

O Deputado Weliton Prado - Comemoro e declaro voto em relação
ao Projeto de Lei n2 3.280, que consolida a legislação tributária. Foi
fundamental a aprovação desse projeto para que os proprietários de
veículos parcelem as multas de trânsito e as dívidas do IPVA. Mais de
800 mil proprietários de veículos estão devendo IPVA e mais de 400
mil, multas estaduais. A partir do dia 15, esses cidadãos poderão
solicitar o parcelamento das multas de trânsito e do IPVA em até 12
vezes, sem pagar nada por isso. Atualmente, se o cidadão solicitar o
parcelamento de qualquer dívida ao Estado, tem de pagar mais de
R$1 00,00, somente pela realização de tal operação.

Com a aprovação desse projeto, o cidadão ficará isento de pagar
essa taxa salgada. Digo, mais uma vez, que, com muita luta,
conseguimos aprovar o parcelamento, a partir do dia 15 de agosto,
das dívidas do IPVA e das multas de trânsito. Isso aumentará a
arrecadação do Estado e será feita justiça.

Se se pode conceder tributação especial a grandes concessionárias
de telefone, a várias empresas, por que não facilitar a vida do
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contribuinte? Muitos cidadãos possuem moto financiada e, em razão
do baixo salário, não conseguem pagar as multas e colocar o IPVA
em dia. No Estado de Goiás e em outros Estados, veículos com mais
de 10 anos de uso são isentos do IRVA. Em Minas Gerais já foi assim,
mas, infelizmente isso acabou. Entramos com um projeto para garantir
a isenção do IPVA para veículos com mais de 10 anos de uso.
Esperamos que os Deputados apreciem o projeto no momento
oportuno e o aprovem.

Aqui, em Minas, infelizmente a taxa do IRVA e a taxa de
licenciamento são muito altas se comparadas às de outros Estados.
Então, esse projeto é uma forma de ajudar o cidadão de bem que quer
regularizar sua situação. Agora, depois de muita luta, ele terá essa
oportunidade.

O projeto foi aprovado em dezembro e sancionado em janeiro.
Depois de ações do Ministério Público, conseguimos esse
parcelamento em 12 vezes, a partir de 15 de julho. Se o Projeto n2
3.280/2006 não tivesse sido aprovado hoje, o cidadão ainda teria de
pagar uma taxa para requerer esse benefício. Acabamos, após essa
aprovação, definitivamente com essa taxa.

Aprovamos também outros projetos importantes, e um que gostaria
de destacar é o que trata da possibilidade de conceder incentivos
fiscais às empresas que patrocinarem projetos na área dos desportos.
Trata-se de um projeto de autoria do Deputado João Leite, com a
participação de todos os Deputados desta Casa. Espero que ele seja
aprovado e sancionado o mais rápido possível pelo Governador do
Estado.

Esperamos, também, que o Governador reconsidere duas medidas
que diminuem o número de aulas de Educação Física para os alunos
de 1 a 4 séries. Eles tinham duas aulas por semana e, agora, têm
apenas uma. Também não contratou professores para ministrar essas
aulas no período noturno, e os estudantes estão sem a disciplina pela
falta de contratação de profissionais efetivos. Não podemos dar com
uma mão e tirar com a outra.

Fizemos uma audiência pública com representantes dessa área,
envolvendo o sindicato e entidades, e percebemos que há uma
grande revolta em relação a essa redução.

-1
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Um outro projeto importante que aprovamos foi o Projeto de Lei flQ

2.915/2006, que fixa o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado. Foi uma grande vitória. É uma sinalização para os policiais
militares, civis, integrantes do Corpo de Bombeiros Militar e Agentes
Penitenciários, para continuarem cobrando o auxílio-periculosidade.
Isso já está previsto na Constituição do Estado, e até hoje não é uma
realidade.

Se pegarmos o piso salarial dos policiais de Goiás, veremos que ele
é 100% maior que o dos servidores da segurança pública do nosso
Estado. Isso também ocorre na educação. Já apresentei aqui uma
tabela que mostra que os servidores da educação do nosso Estado
têm os menores salários, praticamente, de todo o País - menores,
inclusive, que os dos Estados do Piauí, do Pará, de Roraima e outros.

Finalizando, quero dizer que estou contente pela oportunidade de
aprovar esse projeto, que facilitará de vez o parcelamento do IFVA e
das multas de trânsito. Muito obrigado.

A Deputada Jô Moraes - Em primeiro lugar, Sr. Presidente, registro a
lição de democracia que esta Casa realizou durante o dia de hoje.

As Lideranças, tanto da Oposição quanto da Situação, tinham uma
série de diferenças em relação ao tratamento dos projetos. Tivemos a
maturidade de selecionar, do conjunto dos projetos em pauta, os que
eram de absoluto interesse geral e, portanto, precisavam ser
aprovados. Por entendimentos dos Líderes, assim o fizemos.

Faço um registro especial de uma importante vitória das mulheres
do Estado de Minas Gerais. No projeto que regulamenta o efetivo do
Corpo de Bombeiros Militar, introduziu-se uma alteração que amplia
os espaços da mulher na Corporação do Estado. Apenas 5% do
efetivo dessa Corporação poderiam ser do gênero feminino, e
passamos esse percentual para 10%. Isso é muito pouco, se olharmos
o papel que a policial feminina e a Bombeiro Militar realizam neste
Estado.

Essa é uma conquista simbólica de policiais femininas do Corpo de
Bombeiros e da Polícia Militar, que vem, nesse período mais recente,
sobretudo nos últimos 25 anos, introduzindo na Corporação
componentes particulares.

A presença da mulher, que, neste ano, completa 25 anos na Polícia
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Militar e no Corpo de Bombeiros, introduz um elemento da
humanização, da concepção e do processo de segurança pública.
Faço essa homenagem à policial feminina do Corpo de Bombeiros
Militar, a Capitã Daniela, homenageada nesta Casa por ter sido a
primeira piloto de helicóptero do Corpo de Bombeiros do Estado de
Minas Gerais. Homenageio também o conjunto das policiais dessa
instituição.

Concluo, Sr. Presidente, dizendo que as policiais femininas do
Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar têm importante reivindicação
para a qual esta Casa deve atentar. Por incrível que pareça, esse é o
único setor da sociedade brasileira tratado de forma diferenciada. Em
todas as categorias do País, as mulheres têm direito a aposentar-se
com cinco anos a menos de trabalho em relação ao homem. Por quê?
Pelas responsabilidades domésticas. Lamentavelmente, apenas em
sete Estados, o direito à aposentadoria da policial feminina e da
Bombeira Militar chega a 25 anos, motivo pelo qual discutiremos a
regulamentação da lei orgânica do policial no próximo semestre.
Devemos estar atentos. Trata-se de uma reivindicação diante da qual
toda sociedade deve curvar-se. Cumprimento as policiais femininas e
as Bombeiras Militares pela conquista de 5% para 10%. Cumprimento
ainda as mulheres que contribuem para que a segurança pública seja
mais efetiva e tenha um componente de cidadania assumida em sua
plenitude. Obrigada.

A Deputada Lúcia Pacífico - Gostaria, em primeiro lugar, de
agradecer às Deputadas e aos Deputados que votaram
favoravelmente ao meu Projeto de Lei n 2 2.36312005, que
regulamenta informações e documentos a serem fornecidos ao
consumidor na hipótese de negativa total ou parcial de cobertura por
operadora de plano de assistência à saúde. O projeto é muito
importante para que o consumidor tenha documentado que
determinados procedimentos estão ou não no plano de saúde. Muitos
estão, e são negados.

Quero agradecer, em particular, ao Deputado João Leite, relator do
projeto na Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte.
Obrigada.

0 Deputado João Leite - Sr. Presidente, Deputado Luiz Fernandc
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Faria, que preside esta reunião importante da Assembléia Legislativa,
em que houve oportunidade de um grande entendimento: na próxima
terça-feira, poderemos votar a LDO do Estado de Minas Gerais.
Parabenizo-o pela condução dos trabalhos

Declaro o meu voto e a minha alegria pela aprovação do Projeto de
Lei & 2.399. Agradeço a V. Exa., que faz parte da Frente Parlamentar
do Esporte. Todos os Deputados que compõem essa frente
desempenharam papel importante na aprovação histórica dessa
matéria. V. Exa. e pessoas ligadas ao esporte sabem bem que essa é
uma reivindicação histórica e que é importante termos a lei do
financiamento do esporte, como têm a cultura e outras políticas.
Precisamos avançar. O nosso entendimento com o Governador Aécio
Neves contou com grande participação do Dr. Fuad Noman,
Secretário de Fazenda. Agradeço também ao Líder Alberto Pinto
Coelho, a toda a nossa assessoria, José Geraldo, Carlinhos Navarro,
que se empenharam para aprovarmos esse projeto, e para que
houvesse um entendimento e um acordo.

Espero a sanção do Governador Aécio Neves o mais breve possível,
para termos a possibilidade, a partir da dívida ativa do Estado, de que
as empresas, além do abatimento possível de 50% nas suas dívidas,
possam ter mais 25%, se investirem os outros 25% no esporte. Além
disso, teremos 10% encaminhados para uma conta arrecadadora,
que, com a decisão do Conselho Estadual do Desporto, estará
investindo em projetos sociais. Todos nós conhecemos muitos
projetos realizados neste Estado que poderão ser beneficiados. São
federações, associações, clubes formadores de atletas e escolas que
poderão se beneficiar com esse projeto.

No tempo que me falta, Sr. Presidente, gostaria de agradecer o
apoio total de todos os Deputados. Os Deputados que apóiam este
governo têm visto os avanços no Estado de Minas Gerais. Na área do
esporte, Minas Gerais avançou muito. Em meio a tantas dificuldades
financeiras, nosso Estado avançou com programas efetivos. Gostaria
de ressaltar o alcance do programa Campos de Luz, que tem
iluminado campos de futebol em todo o Estado, especialmente na
Região Metropolitana. Tenho acompanhado e visto como esse projeto,
além de possibilitar a prática do esporte, tem diminuído a violência,
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com a presença dos jovens no campo, porque a iluminação traz esse
cuidado. Hoje Minas Gerais tem um projeto estruturador do esporte,
nascido nesta Casa, com o apoio de todos os Deputados da Frente
Parlamentar do Esporte. Gostaria de dizer que tenho acompanhado a
execução orçamentária do Minas Esporte, e, a essa altura do ano, já
temos quase 60% do programa estruturador executado.

Termino dizendo que isso é justamente o contrário do que faz o
governo federal. Ouvimos falar aqui sobre policiamento e segurança.
Em seis meses, para a segurança no Brasil, foi liberado 0,01% pelo
governo federal, pelo governo do PT. Ouvimos falar sobre escola,
sobre ensino. Para a educação especial, foram liberados 10,2%. Para
o ensino médio, foram liberados 4,34%; para o ensino profissional,
2,1%; para o ensino superior, obrigação do governo federal, 1,44%;
para a educação infantil, zero; e zero para a educação de jovens e
adultos. O governo federal não tem autoridade para falar em
educação com esses números tão fracos. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, inicialmente quero
comungar com a alegria do Deputado João Leite e parabenizá-lo pela
aprovação do projeto de sua autoria, que incentiva o esporte em
nosso Estado, bandeira que o nobre Deputado João Leite vem
empunhando ao longo de toda a sua história, como grande atleta,
orgulho para todos nós, mineiros e brasileiros. Hoje digo, com muita
tranqüilidade, que ele é o orgulho do povo mineiro na sua vida
parlamentar.

Quero também manifestar minha alegria e gratidão aos colegas
parlamentares pela aprovação de um projeto, não apenas de minha
autoria, mas também dos demais colegas, que surgiu de um debate
em uma audiência pública que propusemos e que ocorreu na
Assembléia, para discutir a taxa de segurança pública e a taxa de
segurança relacionada com o Corpo de Bombeiros em eventos que
ocorrem no interior.

Temos que aprimorar esse projeto, pois, embora queiramos que
haja segurança, não podemos colocar um custo tão elevado a ponto
de, muitas vezes, inviabilizar a realização do evento. As exposições
agropecuárias, as festas no interior de Minas Gerais, os aniversários

ri-Li'-A
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das cidades, são oportunidades para o povo do interior não apenas
festejar, mas também obter algum tipo de renda, já que essa atividade
gera empregos e uma série de benefícios para nossa gente.

E as taxas estavam chegando a valores absurdos. Em alguns casos,
dependendo do tamanho do parque de exposições, a taxa de
Bombeiros poderia chegar a mais de R$15.000,00 ou R$20.000,00, o
que inviabilizaria a realização do evento.

Agora, com o projeto de nossa autoria, aprovado em 1 2 turno e que
será apreciado em 2 2 turno no início da próxima semana, a fim de que
o Governador possa sancioná-lo e ele entre em vigência
imediatamente, teremos redução dessa taxa e melhor definição da
área tida como referência para calculá-la. No caso da taxa de
Bombeiros, alguns queriam calculá-la tomando-se como base a área
do parque inteiro, inclusive a área em que ficavam os animais, o que
acabaria por inviabilizar o evento.

Isso também alcança os carnavais temporões, as festas com
presença de artistas, os festivais de música, atividades culturais
importantes e de lazer para a população.

Realmente, precisamos ter segurança, mas não podemos
estabelecer mais uma taxa, mais um custo, que inviabilize essas
atividades, em especial no interior do Estado.

Hoje também, com alegria, votamos a favor e vimos a aprovação do
Fhidro, fundo que regula as questões ambientais do Estado.
Trabalhamos firmemente para que isso fosse regulamentado e
tivéssemos sempre recursos adequados para a recuperação e o
desenvolvimento sustentável das bacias hidrográficas do Estado.

Digo isso porque já incluí, na LDO e no orçamento do ano passado,
recursos para que bacias como as do Rio Itapecerica, em Divinópolis,
e do Rio Pará sejam recuperadas, pois os nossos rios são
fundamentais. Fala-se tanto na importância da água, mas é preciso
haver investimento e, ao mesmo tempo, um trabalho de toda a
sociedade para preservarmos os nossos mananciais e recuperarmos
os que já estão poluídos, como é o caso dos meus queridos Rios
Itapecerica, em Divinópolis, e Pará, um dos mais importantes
afluentes do São Francisco.

Portanto, Sr. Presidente, esta foi uma reunião extremamente

Lai
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produtiva. A Assembléia, mais uma vez, cumpre plenamente a sua
missão ao apreciar esses projetos e votá-los antes do recesso, que
está mais reduzido graças a um gesto de maturidade e seriedade
desta Casa, que reduziu para apenas 15 dias o recesso parlamentar.
Assim, podemos dar exemplo ao Brasil de que, aqui em Minas Gerais,
os representantes do povo estão trabalhando e procuram estar
atentos às reivindicações da sociedade.

Estamos trabalhando no Plenário e também nas bases. Ainda hoje,
vou-me deslocar para Divinópolis, pois tenho lá um compromisso.
Amanhã, estarei de volta a Belo Horizonte, com o Secretário Municipal
de Saúde de Divinópolis, trabalhando pelas questões da saúde. Esse
tem sido o ritmo de todos os Deputados desta Casa. Portanto, me
sinto feliz de ter podido, nesta reunião, votar a favor de projetos tão
importantes. 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 reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas, e
convocando as Deputadas e os Deputados para as reuniões
extraordinárias de terça-feira, dia 18, às 9 e às 20 horas, nos termos
do edital de convocação, e para a reunião ordinária na mesma data,
às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada será publicada na edição do dia 18/7/2006.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA 36 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 9 LEGISLATURA, EM 11/7/2006

Presidência do Deputado Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - 2 Parte

(Ordem do Dia): 2 2 Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e
Votação de Proposições: Inexistência de quórum especial para
votação de proposta de emenda à Constituição - Votação, em 1
turno, do Projeto de Lei n2 2.601/2005; requerimento do Deputado
Antônio Andrade; aprovação; verificação de votação; inexistência de
quórum para votação; anulação da votação - Questão de ordem;
chamada para recomposição de quórum; existência de quórum para
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discussão - Prosseguimento da discussão, em turno único, do Projeto
de Lei n2 3.350/2006; discurso do Deputado Padre João - Questão de
ordem; inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos -
Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Rêmolo Aloise - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Elmiro

Nascimento - Agostinho Patrús - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Arten Santiago - Biel
Rocha - Bilac Pinto - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Cecilia
Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva -
Dilzon Meio - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Elisa Costa - Fahim
Sawan - Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Jayro
Lessa - Jésus Lima - Jô Moraes - João Leite - José Henrique -
Laudelino Augusto - Leonardo Quintão - Luiz Humberto Carneiro -
Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Manos Fernandes - Neider
Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Ricardo
Duarte - Roberto Carvalho - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 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.
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1 Parte
Ata

- O Deputado Elmiro Nascimento, 3 9-Secretário, nas funções de
Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é
aprovada sem restrições.

2a Parte (Ordem do Dia)
2 Fase

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

de Lei flQ 3.37412006, por não estarem preenchidos os pressupostos
regimentais para a sua apreciação.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há

quórum especial para votação de proposta de emenda à Constituição,
mas que o há para apreciação das demais matérias constantes na
pauta.

Votação, em l Q turno, do Projeto de Lei n Q 2.601/2005, do
Governador do Estado, que cria a Superintendência Regional de
Ensino na estrutura da Secretaria de Estado de Educação, no
Município de linaí. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n 2 1, que
apresenta. As Comissões de Administração Pública e de Fiscalização
Financeira opinaram pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo n 2 1, apresentado pela Comissão de Justiça. Emendado
em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Administração Pública,
que opina pela rejeição das Emendas &s 1 a 7 e do Substitutivo n9 2.
Vem à mesa requerimento do Deputado Antônio Andrade solicitando a
inversão da preferência na votação, de modo que o projeto original
seja apreciado em primeiro lugar. Em votação, o requerimento. 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 - E regimental. A Presidência solicita aos
Deputados que ocupem os seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram 30 Deputados. Portanto, não há quórum

para votação. A Presidência torna sem efeito a votação do
requerimento.

Questão de Ordem
O Deputado Alberto Pinto Coelho - Sr. Presidente, solicito seja feita

a chamada para recomposição de quórum.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à

L4
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chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.
• Sr. Secretário (Deputado Elmiro Nascimento) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 32 Deputados. Não ha

quórum para votação, mas o há para a discussão das demais
matérias constantes na pauta.

Prosseguimento da discussão, em turno único, do Projeto de Lei n2
3.350/2006, do Governador do Estado, que autoriza a abertura de
crédito suplementar de R$101.302.000,00 ao Orçamento Fiscal do
Estado, em favor do Ministério Público Estadual. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo n Q 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Com a
palavra, para discuti-lo, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, o Projeto de Lei & 3.350,
do Governador do Estado, autoriza a abertura de crédito suplementar
de R$101.302.000,00 ao Orçamento Fiscal do Estado em favor do
Ministério Público. De início, Sr. Presidente, trata-se de uma cifra bem
elevada, para não ter havido uma previsão mais precisa no
Orçamento. Há um grande desafio para os Executivos de terem um
Orçamento como expressão de um planejamento e procurarem
cumpri-lo. Sabemos o relevante papel - e até posso dizer missão - do
Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Não quero aqui
menosprezar o papel do Ministério Público. Não quero aqui
subestimar o direito que tem cada servidor a um justo salário, o direito
que tem de receber condições dignas de trabalho. Para todos
entenderem bem o que foi encaminhado a esta Casa, quero dizer que
o projeto autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de
R$101.302.000,00 em favor do Ministério Público. Justificativa: a Lei
Orçamentária não contém dispositivo que autorize o Poder Executivo
a abrir crédito suplementar ao orçamento do Ministério Público
Estadual. Tal medida só é viável mediante proposta legislativa; por
isso, então, aqui estamos, apreciando esse projeto. O crédito
suplementar destina-se a cobrir despesas com pessoal e encargos
sociais, proventos de pensionistas e construção e aquisição de
imóveis para instalação de Promotorias de Justiça e utilizará várias
fontes de recursos.

Não sei se temos a casa onde serão construídas essas instalações
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e onde será feita a aquisição de imóveis.
Para a abertura do crédito, serão utilizadas as seguintes fontes de

recursos: excesso de arrecadação previsto para o corrente exercício,
no valor de R$86.399.495,00; convênio celebrado entre o Município
de Lavras e o Ministério Público para a construção da sede do
Ministério Público nessa comarca, no valor de R$400.000,00; excesso
de arrecadação da receita de contribuição patronal para o Funfip
previsto para o corrente exercício, no valor de R$12.440.580,00;
excesso de arrecadação da receita de contribuição do servidor para o
Funfip previsto para o corrente exercício, no valor de R$2.061.925,00.

Essas são as razões apresentadas a esta Casa na mensagem do
Governador. Como dizia, reconhecemos o papel importante do
Ministério Público, além do dever de oferecermos condições
adequadas aos seus servidores, para que possam servir bem o povo
mineiro, para que estejam sempre prontos, com toda a estrutura, ou
seja, com todas as condições de trabalho. A capacidade de servir de
qualquer servidor está vinculada às condições de trabalho, ou seja,
espaço, salários justos, etc. São motivações para todos os servidores,
no caso, do Ministério Público, que poderão servir melhor às pessoas
que recorrem a esse órgão. Como enfrentam situações de perdas e
conflitos, precisam de um bom atendimento.

Também somos servidores. Nós, Deputados, devemos sempre ser
servidores. Precisamos compreender que, como Deputados eleitos
pelo povo, devemos servi-lo da melhor forma possível. Para isso, são-
nos dadas condições adequadas. Devemos sentir alegria em servir.
As mesmas condições que nos são oferecidas para discutirmos
projetos de lei devem ser dadas aos servidores do Ministério Público,
a fim de que possam servir com alegria, motivação, entusiasmo,
porque o povo mineiro merece servidores bem-motivados.

Assim como o governo, também somos responsáveis por oferecer
essas condições ou cobrar condições dignas, embora a diferença no
Orçamento seja grande. Acho que esse é o desafio. E um desafio
também desta Casa ter uma previsão orçamentária bem precisa, de
acordo com a realidade. As vezes, os outros Poderes, até mesmo o
Legislativo, têm de readequar o Orçamento. E nosso dever
acompanhá-lo de perto.



818

Na mensagem do Governador, ele justifica e até enumera os itens
onde o recurso será gasto. Acho que esta Casa também merece essa
precisão. Está aqui, gasto com pessoal. No caso, também,
investimento no Município de Lavras, para a construção da sede do
Ministério Público nessa Comarca.

Emito minha opinião pelo respeito e pela responsabilidade de
procurar servir e proporcionar condições dignas á aprovação do
Projeto de Lei n 2 3.350.

Sr. Presidente, faço questão de ler para não cometer injustiça. O
inciso 1 especifica: "Despesas de pessoa!, encargos sociais e
pensionistas, no valor de R$83.700.000,00; despesas de pessoal e
encargos sociais decorrentes do ingresso de novos Promotores, no
valor de R$15.202.000,00; despesa com construção e aquisição de
imóveis para a instalação de Promotorias de Justiça, no valor de
R$2.400.000,00. Para atender também ao disposto no art. l, foram
utilizados recursos provenientes ...... Aqui se apresenta a origem
desses recursos.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado Padre João,
mesmo em que pese a ser extremamente relevante, que possamos
analisar a destinação item por item, e de onde vêm esses recursos,
entendo e acredito que V. Exa. comungará com o raciocínio que quero
desenvolver, de que é fundamental que tenhamos condições de
estruturar adequadamente o Ministério Público no Estado de Minas
Gerais.

Antes de chegar a esta Casa como Deputado, tive a oportunidade,
primeiro como Vereador e depois como Prefeito de Divinópolis, de
começar a perceber a importância do Ministério Público.

Creio que todos os brasileiros começam a perceber, com muita
clareza, que o Ministério Público é mais que guardião, é promotor do
Estado de Direito, promotor da democracia, como o próprio nome diz.
O Ministério Público é essencial no Estado de Direito que vivemos e
queremos para uma sociedade cujas regras sejam bem elaboradas
pelos seus legisladores, regras justas, leis que façam com que as
pessoas vivam em paz, com justiça e perspectiva de prosperidade.
Mas, para que isso não fique apenas no papel, é preciso que
tenhamos um Poder Executivo capaz de executar as suas tarefas, em
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especial o orçamento, já que estamos discutindo uma matéria
orçamentária.

Finalmente, é preciso que tenhamos justiça, ou seja, um Judiciário
capaz de interpretar, julgar e fazer com que se cumpra plenamente a
lei. Mas, sem o Ministério Público, sem aquele que promove a justiça,
toda essa estrutura fica claudicante. O ponto de equilíbrio do Estado
de Direito é o Ministério Público, com a sua independência e
capacidade de propor e promover a lei.

Hoje presenciamos esse testemunho. E comum ver nos Municípios,
por ocasião da instauração de uma CPI, que a única esperança de
que alguma coisa seja feita é a matéria ser encaminhada ao Ministério
Público, para que ele tome as providências necessárias. Isso também
acontece até mesmo nesta Casa, com freqüência, nas suas
comissões de trabalho e nas suas audiências públicas. Acabamos por
optar em encaminhar a matéria ao Ministério Público, para que ele
promova, na condição de promotor da justiça, o cumprimento da lei.

Em razão disso, tomei a liberdade de fazer esse aparte apenas para
registrar que existem alguns gastos que devem ser interpretados
como verdadeiros investimentos para termos um Estado de Direito
pleno. Investir no Ministério Público é investir na nossa democracia.

Portanto, estou absolutamente seguro, após analisar esse projeto na
Comissão de Fiscalização Financeira. E preciso oferecer condições
para que o Ministério Público possa pagar o que votamos aqui na
Assembléia, já que votamos um reajuste por entendermos que é
adequado que um Promotor de Justiça seja bem remunerado. Até
porque, trata-se de uma das missões - como a nossa de parlamentar -
que exige absoluta independência, para defender, com firmeza, os
princípios e os valores morais que devem prevalecer na atividade
pública.

Um Promotor Público, assim como um Juiz, precisa ter absoluta
independência, uma condição de estabilidade financeira que lhe
permita viver condignamente e exercer plenamente sua função. Mas
não basta remunerar bens os profissionais, é preciso ter prédios
adequados e instalar novas comarcas. Estamos em vias de aprovar
uma reestruturação do Judiciário, inclusive com a criação de novas
comarcas e com a garantia de funcionamento das já existentes, que
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estavam sobressaltadas com a possibilidade de serem extintas.
Vamos defender a elevação de Divinópolis à condição de entrância
especial. Para que tudo isso funcione bem no sistema judiciário e para
que o Estado de Direito possa ser pleno, é importante que haja um
Ministério Público independente, bem estruturado, com bons recursos
humanos e, ainda, que chegue a todas as cidades mineiras. E muito
comum ouvir os Prefeitos e os Vereadores, que são os fiscais
municipais, dizerem-nos que as suas cidades estão sem Promotor
Público e pedirem para que os ajudemos a levá-lo para as respectivas
cidades.

Acredito que, ao votarmos esse projeto de lei do Executivo que
suplementa o orçamento do Ministério Público, estaremos prestando
um grande serviço a Minas Gerais. Não temos esperanças de termos
quórum para isso hoje, mas espero que amanhã pela manhã
possamos votar esse projeto e votar os outros também, debater,
estabelecer o contraditório, mas votar os projetos de que com certeza
o povo de Minas Gerais precisa. Essa é uma de nossas funções nesta
Casa.

Nobre Deputado Padre João, agradeço o aparte. Vou continuar
acompanhando seu pronunciamento. Muito obrigado.

O Deputado Padre João - Agradeço a V. Exa., na certeza de que
tenha compreendido que tenho todo o respeito pelo Ministério Público
e por sua importância. Lamentamos não haver quórum e destacamos
a importância do Ministério Público para o povo mineiro. As vezes,
graças ao Ministério Público, acionado pelo Conselho Tutelar, uma
criança é atendida quando o Poder Executivo municipal deixa de
garantir acesso a remédio, a médico, a escola. As vezes, o único
parceiro dos pobres, quando acionado sobretudo pelo Conselho
Tutelar, é o Ministério Público, que, em muitos lugares, tem garantido
uma solução para a questão ambiental, assim como o fim dos lixões.
O grande parceiro do Estado no tocante à política de segurança
alimentar tem sido o Ministério Público. Se temos hoje uma lei
estadual de segurança alimentar, é porque houve uma participação
efetiva, exitosa, de representantes do Ministério Público. Não coloco
em dúvida sua nobre missão, a de amparar os pobres, os menos
favorecidos. Quando se trata de estar junto dos Prefeitos, sobretudo
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cobrando qualidade de vida para o povo, sobretudo na questão
ambiental, na questão da criança e do adolescente, do respeito para
com o menor, é o Ministério Público, agora também amparado pelo
Estatuto do Idoso, que garante políticas públicas. É relevante seu
papel e sua missão.

O Deputado Laudelino Augusto (em aparte) - Agradeço ao Deputado
Padre João. Srs. Deputados e Sras. Deputadas, quero dar um
testemunho do que o senhor está falando. Temos tido experiências
muito positivas com os Promotores do Ministério Público, com quem
temos aprendido muito - com eles e com elas, uma vez que há muitas
Promotoras por Minas Gerais. Vejo uma afinidade muito grande entre
nossa missão, a dos Deputados, representantes do povo, e a do
Ministério Público. O Ministério Público, como o próprio nome diz -
servidores do povo -, representa o povo nas ações, na defesa da
sociedade. E nós, o Poder Legislativo - que deveria ser chamado
serviço legislativo - também representamos o povo.

Tivemos uma experiência aqui perto, em Belo Vale, quando uma
comunidade veio atrás de nós, na Comissão de Meio Ambiente e
Recursos Naturais, com algumas preocupações e denúncias de
destruição de nascentes, de destruição do patrimônio, de destruição
de florestas. E nós, claro, tivemos de ouvir. Fizemos uma audiência e
uma visita a Belo Vale.

Ao convidarmos o Ministério Público para participar da audiência,
descobrimos o maravilhoso trabalho desenvolvido pela Promotora à
época - depois ela foi para outra cidade -, Dra. Thais Lamim, de
defesa da coletividade, do patrimônio. Ela entrou com ações na
Justiça, que posteriormente resultaram em termos de ajuste de
conduta. Só que a população, representada pelo Ministério Público e
por nós - claro que em missões diferentes -, não tinha conhecimento
do trabalho.

Deputado Padre João, essa foi uma boa oportunidade para
discutirmos o assunto. Até sugerimos que o Ministério Público realize
audiências públicas com a mídia e a sociedade, quando estiver
defendendo alguma situação. A sociedade de Belo Vale ficou feliz em
saber que ali havia, de fato, uma Promotora que a representava.
população não sabia, pois as ações aconteciam no âmbito jurídico.



822

Essa é uma prática que precisamos inaugurar; aliás, já está
inaugurada, mas precisamos fazê-la crescer. A democracia
participativa precisa crescer. Lógico que a democracia representativa
continua. Nós representamos o povo, mas a nossa representação só
será autêntica à medida que ouvirmos a população. Assim também
acontecerá com o Ministério Público.

Então quero deixar esse meu testemunho. Somos favoráveis a todo
investimento. Concordo com o Deputado que me antecedeu: não se
trata de gasto e, sim, de investimento, como também deve ser com
relação à saúde, aos funcionários da educação, da receita estadual e
a todos os funcionários, por mais simples que sejam suas funções.
Será um investimento na pessoa humana, na qualidade de vida.

Portanto, reitero meu apoio para que votemos favoravelmente a
essa suplementação. Claro que há alguns questionamentos. E a
suplementação para outras atividades, por exemplo, as políticas
sociais e as ambientais? Fica difícil, pois falam que não há verba para
isso ou para aquilo.

Deputado Padre João, para concluir, estou me lembrando de que
um dos argumentos para se conceder a suplementação é o aumento
da arrecadação. E bom que a arrecadação esteja aumentando, mas o
aumento do funcionalismo também está atrelado ao aumento da
arrecadação. Quem sabe pode haver mais um aumento, dentro das
possibilidades, é lógico.

Aliás, o Bloco PT-PCdoB, quando da votação da tabela salarial,
apresentou um substitutivo, para a saúde, a educação e os demais
funcionários, que permitia um aumento maior, 22% a mais do que foi
dado.

Dizem por aí que Minas cresce acima da média do Brasil. Ora, é
uma questão que, para um matemático, possui certa maldade. Claro
que, se Minas não crescer acima da média, ficará mal. São Paulo, o
Rio de Janeiro, Minas Gerais e os Estados do Sul têm de crescer
acima da média, pois se supõe que fiquem na média aqueles Estados
que têm mais dificuldades, carências, como é o caso dos Estados do
Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste. Então o crescimento de Minas
Gerais tem de estar acima da média.

Podemos falar que há regiões no Estado de Minas Gerais que
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crescem muito acima da própria média do Estado. Há cidades, como
Belo Horizonte e outras no Sul de Minas, que crescem muitíssimo
acima da média de Minas Gerais. E claro que se supõe que as regiões
carentes, que enfrentam dificuldades ambientais e de produção
industrial, fiquem na média.

Concordo que não se trata de gastos, e sim investimentos. Para que
haja investimento para os pensionistas, inativos e ativos, são
R$83.000.000,00; precisamos de novos Promotores, pois eles
prestam um maravilhoso serviço ao Estado, então são
R$15.000.000,00; para as construções e outros equipamentos,
R$2.400.000,00. Esse é um bom investimento, e o povo que paga
seus impostos certamente concordará, desde que haja explicações e
investimentos em outras áreas. O senhor está de parabéns!

• Deputado Padre João - Obrigado, Deputado Laudelino Augusto.
• Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado Padre João,

eu não sei se o Deputado Laudelino Augusto estava presente, mas V.
Exa., com certeza, ouviu minha manifestação clara: entendo que é
investimento. Eu disse que gastar com o Ministério Público não é uma
despesa como outra qualquer, que deve ser cortada, é investir em
qualidade de vida das pessoas. Não há como esperar qualidade de
vida sem justiça e sem um combate implacável à corrupção.
Corrupção que nos envergonha a todos no Brasil. Foi o Procurador-
Geral da República, o Ministério Público, que enumerou os 40 ladrões,
a vergonha, a lástima neste país, causada por Ministros e grandes
Lideranças partidárias, uma vergonha nacional.

Não tenho dúvida de que V. Exa. compartilha esse sentimento de
tristeza do povo brasileiro. V. Exa. é um diferencial dentro do PT e
respeito-o. V. Exa. viu o Presidente do seu partido, o tesoureiro
nacional do partido, o Secretário-Geral, o Silvinho, recebendo um
Land Rover; o Sr. Delúbio chegar ao Congresso e dizer que não sabia
de nada, que não iria falar nada, que não iria responder a nada. Qual
esperança pode nos restar quando indivíduos debocham do
Congresso, uma instituição nacional? Ministros, Presidentes de
partido, Deputados federais, que sempre se arvoraram em combater a
corrupção, em uma verdadeira marcha sagrada.

Como católico, em alguns momentos, pensava: "será que está certo
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um partido fazer da Igreja um verdadeiro aparelho partidário?". Não
que a Igreja permitisse, mas assim o fizeram, com a bandeira de que
iriam varrer a corrupção do Brasil. Ainda bem que existem pessoas
como o Deputado Laudelino Augusto e como V. Exa. Mas é preciso
deixar claro, senão, continuarão fazendo da Igreja um aparelho, como
fizeram com os sindicatos, com a desculpa de combater a corrupção.
A única esperança que nos resta é a de que o Ministério Público
possa processar e punir esses bandidos que dilapidam os cofres do
País, os 40 ladrões.

Investimento foi o que eu disse, e com o que V. Exa. concordou.
Mas fez outras considerações, como se Minas Gerais fosse campeã
desse mar de lama, faltando investimentos na saúde, sua educação,
etc. E sabemos que ainda falta muito, pois precisamos rever a
distribuição de impostos, cerca de 70% acumulados nas mãos do
governo federal, fazendo superávit.

Temos um projeto - e mencionei a V. Exa. minha tristeza, por não
haver quórum, apesar de estarmos votando, e poderíamos haver
votado. Respeito o fato de V. Exa. solicitar recomposição de quórum,
pois, se não a houvesse, a votação seria nula. E poderíamos haver
votado.

Há outros projetos como o que estabelece a universalização da
telefonia. A telefonia que desejamos é a do telefone móvel e do
celular. Na maioria das cidades em que estão nos ouvindo pela TV
Assembléia, há telefone móvel e TV a cabo, mas em quase 500
cidades mineiras não os há. E há outro projeto na pauta seguido
desse. Por que o governo de Minas terá de investir em telefonia?
Porque existe, em Brasília, o Fust, um fundo com mais de
R$10.000.000.000,00, trancado, sem se gastar um centavo, que eu
pago, que V. Exa. paga, enfim, que cada brasileiro que usa telefone
paga em sua conta. E o dinheiro vai para Brasília, para o Ministro da
Fazenda dizer que o Brasil tem superávit primário. Ele não gasta
nenhum centavo e não deixa resolver o problema.

Da mesma forma, vimos o governo federal criar a Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico - Cide - e não usar o dinheiro. E o
pior foi vermos a bendita CPMF ter sido criada para a saúde, que
continuou jogada às traças.
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Voltando especificamente ao Projeto de Lei n 2 3.350, acredito que
estejamos do mesmo lado, querendo que a Justiça funcione, que o
Ministério Público receba os investimentos adequados.

Termino meu aparte fazendo um apelo à Bancada do PT - aliás,
fazendo um apelo a todas as bancadas, mas em especial à Bancada
do PT -, para que amanhã possamos resumir o debate, uma vez que
todos nós já temos um entendimento a favor - não vi ninguém dizer
que não devemos votar. Vamos votar, de maneira objetiva, esse
projeto e os outros que estão na pauta, sem obstrução e sem uma
discussão que se possa alongar indefinidamente, para, juntos, darmos
essa contribuição ao funcionamento da Justiça em Minas Gerais.
Muito obrigado.

O Deputado Padre João - Agradeço e só quero ressaltar que o
Deputado Laudelino Augusto confirmou que é um investimento, não
se trata de despesa.

Deputado Domingos Sávio, a solicitação de V. Exa. tem que ser feita
a todas as bancadas. Recebi o telegrama no sábado - e quero
agradecer-lhe, Sr. Presidente -, informando que teríamos reunião
extraordinária hoje pela manhã, à tarde e à noite. Todos os Deputados
devem ter recebido o mesmo telegrama, e, nesse sentido, o
compromisso tem que ser de todos.

Não tínhamos quórum para a votação, e somos apenas 16
Deputados do PT. Quem tem condições de votar aqui é a base de
governo, que tem 60 Deputados. Portanto o PT não está amarrando
nada, pelo contrário.

Estou tendo a oportunidade de destacar a importância do Ministério
Público e a co-responsabilidade desta Casa em garantir condições
dignas de trabalho para todos. Em Municípios que não contam com o
compromisso e a responsabilidade do Prefeito, muitas vezes o
Ministério Público garante a determinados cidadãos, sobretudo aos
mais pobres, o acesso à saúde, à educação, além do amparo à
criança menor.

Portanto, estou destacando a importância desse órgão. Lamento
não termos o quórum, mas ressalto que a base do governo tem 60
Deputados, enquanto, no PT, somos apenas 16.

0 Deputado Arlen Santiago (em aparte) - Caro Deputado Padre
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João, estamos aqui a ouvi-lo há cerca de 40 minutos. O senhor me
perdoe a ignorância, mas não consegui entender o objetivo desta
discussão. Estamos vendo aí um projeto de suplementação
orçamentária para o Ministério Público. O Governador irá passar o
dinheiro a esse órgão, que usará os recursos para pagar
aposentados, conceder aumentos, enfim, fazer o que for necessário.
E, nesses 40 minutos, não consegui entender qual o ponto de
discordância com relação a esse projeto, que já passou nas
comissões, entre elas a de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Há 40 minutos, o povo mineiro e nós - estou aqui e ficarei até o fim
de sua fala - não conseguimos entender. Se o objetivo é explicar que
se deve votar, acredito que o povo mineiro não precisava ouvir 40
minutos - e já vamos para 45 minutos.

Discutir é um direito que o senhor tem, garantido aos Deputados. O
Ministério Público precisa dessa suplementação? Precisa. Se não
precisasse, não a estaria pedindo, como entidade séria que é. Se eles
decidiram que precisam da suplementação, se convenceram o
governo do Estado de que ela é importante, e o projeto veio para cá,
se passou nas comissões, esse projeto é bom. Foi discutido nas
comissões e está sendo discutido aqui. E lógico que não quis
acreditar, vim para conferir isso e quero ficar até o fim. Havia um
boato na Casa - e boato temos que ouvir e vir conferir - de que o
nosso competente Deputado Padre João discutiria durante 1 hora
todos os projetos que estivessem em pauta. Talvez muitos dos nossos
colegas que acreditaram no boato - eu não acreditei e vim conferir -
não tenham vindo aqui porque pensaram: "Não será votado, mesmo
porque o Padre João exercerá o direito legítimo da obstrução ao
projeto do Ministério Público ou a qualquer outro". Nesses 43 minutos
que ouvimos V. Exa., não entendi o motivo da discussão do projeto do
Ministério Público. E bom? E, tanto que está em pauta; se não o
fosse, permaneceria nas comissões - e aqui estamos a discuti-lo.
Gostaria de saber o que é ruim nesse projeto para termos esses 43
minutos de explicação de V. Exa. e não podermos votá-lo. Por quê?
Porque è um direito legítimo que o senhor tem de obstruir e de
discutir, sem sombra de dúvida. Não tenho a técnica que o Deputado
Laudelino Augusto tem, por exemplo - o Plenário estava bem vazio -'
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de olhar fixamente para a TV Assembléia; uso pouco a tribuna. A
sociedade mineira quer nos ver votando o projeto do Ministério
Público, e eu gostaria muito disso. Estou aqui e ficarei até o fim dos 60
minutos, para que o senhor passa explicar, pois, nesses 43 minutos,
não ouvi o senhor dizer o que é ruim nesse projeto.

Ouvimos, durante esses 43 minutos, o Deputado Padre João, que é
competente, um grande Deputado, falar que o projeto é bom? Sim.
Então, esse boato que está havendo de que, não só hoje como
amanhã, teremos discussão de 1 hora de todos os projetos... Qual o
objetivo, realmente, do projeto do Ministério Público que nós
discutimos? Deputado Padre João, gostaria que o senhor, que é um
homem de Deus, perdoasse a minha ignorância de, em 43 minutos,
não ter entendido nada da discussão desse projeto. O senhor disse
que é bom, que o Ministério Público trabalha bem, e o Deputado
Laudelino Augusto o aparteou muito bem, dizendo que em Belo Vale a
Promotora fez um bom trabalho, que ela saiu de lá, e que várias
cidades não têm nem Promotor. Nessa discussão, gostaria de pedir
ao senhor uma clareza - que sei que tem, já que é um homem
acostumado com a tribuna, com o público - de dizer se esse projeto é
bom ou não.

Se for para o Deputado Padre João usar seu direito de obstrução em
todos os projetos da pauta, talvez eu faça coro com os mesmos
Deputados do governo que não compareceram. Amanhã de manhã,
estarei em meu gabinete para atender a população e para tentar
resolver alguns problemas, pois não podemos ver um projeto
importante como esse ser protelado por uma questão regimental, a
que V. Exa. tem todo o direito, mas não conseguimos entender.

Deputado Padre João, estamos aqui para ouvi-lo. Já o ouvimos
durante 45 minutos e o ouviremos falar por mais 15 minutos acerca
desse projeto. Quanto aos demais projetos, se for o caso, ouvi-lo-
emos por mais 60 minutos. Esse é um direito que lhe cabe, pois o
Regimento permite isso.

Solicito a V. Exa. que esclareça melhor essa questão, pois não
consegui entender. V. Exa. afirma que o projeto é bom. O que ainda
há para discutir? O que está ruim? Parece que o projeto não é bom.
Pelo que entendi, o projeto que ajuda o Ministério Público a ter mais



828

condições de defender o povo mineiro talvez não seja bom. Se o
projeto for bom, devemos terminar a discussão, para que ele entre em
pauta. Faremos essa solicitação ao Deputado Alberto Pinto Coelho,
competente Líder do Governo, e ao Presidente Rêmolo Aloise, médico
competente, que realiza um trabalho maravilhoso na região de São
Sebastião do Paraíso. Ele atende a população mais carente, motivo
pelo qual, talvez, tenham tentado castigá-lo.

Deputado Rêmolo Aloise, tenho certeza de que, cada vez que
lançam uma pedra, é porque a árvore tem fruto. E porque isso está
incomodando alguns poderosos, algumas pessoas que talvez não
queiram que o povo seja tão bem atendido, e o povo da região de São
Sebastião do Paraíso é muito bem atendido. Quando viajo e passo por
aquela região, vejo Vereadores dizerem que saíram de sua cidade
porque não há saúde. O SUS paga R$2,50 por uma consulta e R$7,00
por uma internação. Não dá para pagar dois PFs, e os hospitais que
atendem o SUS ainda estão atendendo. O governo federal não se
manifesta para melhorar essa tabela irrisória.

Estamos aqui para ouvir o Deputado Padre João falar o que é ruim
nesse projeto, com o objetivo de podermos corrigi-lo e dar a
suplementação para o Ministério Público e a que também está
prevista para o Tribunal de Justiça. Se for o caso, amanhã estaremos
aqui, para ouvir o Deputado Padre João falar se o Tribunal realiza um
bom trabalho ou não. Ouviremos o Deputado Padre João falar sobre
as cidades que não possuem telefonia e que o Fust não foi usado.
Ainda o ouviremos dizer que o governo federal não quis usar o Fust e
que cidades como Berizal, Rubelita, Novo Horizonte, Fruta de Leite e
alguns Municípios na região do Deputado Padre João realmente
precisam disso e que o Fust poderia ter resolvido essa questão.

Recentemente o Senador Heráclito Fortes alegou que o governo
federal não envia o nome das pessoas para preencherem os cargos
das agências reguladoras. Com isso, essas agências não estão
regulando nada, tanto que as firmas não querem implementar a
telefonia nas cidades pequenas, e a Anatel nunca fez nada contra
nenhuma dessas firmas.

V. Exa. falou por quase 50 minutos, mas, até agora, não consegui
entender o seu pronunciamento. Permanecerei sentado para ouvir o
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que é ruim nesse projeto, para que terminemos a discussão e
possamos dar ao Ministério Público as condições de que precisa.
Obrigado.

O Deputado Padre João - Esclareço que não é boato, mas,
conforme afirmou V. Exa., um direito que me assiste de discutir e
destacar a importância do Tribunal de Justiça. Quanto à criação da
Superintendência de Educação, em Unai, pedi verificação e sou
favorável a isso. E um instrumento importante, porque estará mais
próximo dos Municípios. Espero que seja para servir melhor e que não
seja um instrumento politiqueiro, como infelizmente vem ocorrendo em
algumas superintendências.

Mas V. Exa., conhecedor do Regimento, sabe que discutir um
projeto é enaltecê-lo e exaltá-lo, como estou fazendo com o projeto do
Ministério Público. Não é meu papel obstruir; não estou aqui para isso,
mas para destacar e partilhar com os colegas a importância dessas
instituições e, por meio da TV Assembléia, mostrar para o povo o
porquê desses recursos, destacando que não há nada de ruim. O
Projeto de Lei n 3.350 refere-se a recurso para o Ministério Público,
para ele poder servir melhor ao povo. Ele já vem prestando relevante
serviço, mas que possa servir melhor.

Lamento que a base do governo não se tenha feito presente e que
não tenhamos, portanto, quórum para a votação. Assim, Sr.
Presidente, conto com V. Exa. para manter os meus 10 minutos
restantes, a fim de continuar a discussão do Projeto de Lei n 2 3.350
amanhã.

Questão de Ordem
O Deputado Padre João - Sr. Presidente, solicito que encerre, de

plano, a reunião, uma vez que não temos quórum para dar seqüência
a ela. E que seja preservado meu tempo restante de discussão.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do art. 244 do

Regimento Interno, encerra a discussão, em turno único, do Projeto de
Lei n2 42/2003; em 2 2 turno, dos Projetos de Lei n9s 1.807 e
1.945/2004 e 3.10612006; e, em 1 2 turno, do Projeto de Lei n
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2.399/2005, uma vez que permaneceram em ordem do dia por 6
reuniões.

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

Deputadas e os Deputados para as reuniões extraordinárias de
amanhã, dia 12, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de
convocação, e para a reunião ordinária também de amanhã, às 14
horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 37 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 0 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 12/7/2006

Presidência dos Deputados Rêmolo Aloise e Rogério Correia
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 0 Parte: Ata - 22 Parte

(Ordem do Dia): P Fase: Discussão e Votação de Pareceres:
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Resolução ns 3.427,
3.428, 3.429, 3.430, 3.431 e 3.432/2006 e dos Projetos de Lei ns
242/2003, 2.021/2004, 2.792/2005, 3.013 e 3.25512006; aprovação -
2 Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de
Proposições: Requerimento da Deputada Jô Moraes; aprovação -
Inexistência de quórum especial para votação de proposta de emenda
à Constituição - Votação, em turno único, cio Projeto de Lei n2
42/2003; discursos dos Deputados Weliton Prado e Padre João;
aprovação; verificação de votação; inexistência de quórum para
votação; anulação da votação; questão de ordem; chamada para
recomposição do número regimental; existência de quórum para
votação; renovação da votação do projeto; aprovação; declarações de
voto; questões de ordem - Votação, em 22 turno, do Projeto de Lei n2
1.807/2004; aprovação na forma do vencido em I Q turno - Votação,
em 22 turno, do Projeto de Lei n 2 1.945/2004; aprovação na forma do
vencido em 1 2 turno - Votação, em 22 turno, do Projeto de Lei n2
3.106/2006; aprovação - Votação, em 12 turno, do Projeto de Lei n9
2.399/2005; votação do Substitutivo n 2 2, salvo emendas; aprovação;
prejudicialidade do Substitutivo n 2 1 e das Emendas n2s 1 e 3; votação
da Emenda n 2 2; rejeição - Votação, em 1 9 turno, do Projeto de Lei n2
2.601/2005; renovação da votação do requerimento do Deputado
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Antônio Andrade; aprovação; votação do projeto, salvo emendas;
aprovação; prejudicialidade dos Substitutivos n2s 1 e 2; votação das
Emendas n9s 1 a 7; rejeição - Discussão, em 2 9 turno, do Projeto de
Lei n 2 161/2003; apresentação das Emendas n 2s 3 e 4; encerramento
da discussão; votação do projeto, salvo emendas; aprovação; votação
das Emendas n2s 1 e 2; rejeição; votação da Emenda n 2 3; aprovação;
votação da Emenda n 2 4; aprovação; declaração de voto; questão de
ordem; declaração de voto; questão de ordem; declaração de voto -
Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras
do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Fábio Avelar - Antônio Andrade -

Luiz Fernando Faria - Elmiro Nascimento - Adaiclever Lopes - Adeimo
Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Alberto Pinto Coelho - Alencar da
Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biei Rocha - Biiac Pinto - Carlos
Gomes - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Céko Moreira - Daimo
Ribeiro Silva - Diizon Meio - Dinis Pinheiro - Doutor Ronaldo - Doutor
Viana - Durval Angelo - Edson Rezende - Elisa Costa - Fahim Sawan -
George Hilton - Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares -
irani Barbosa - Jayro Lessa - Jésus Lima - Jô Moraes - João Leite -
José Henrique - Laudehno Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo
Quintão - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Maria Olívia -
Maria Tereza Lara - Manos Fernandes - Miguel Martini - Neider
Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Ricardo
Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanessa Lucas - Weliton
Prado - Ló Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rogério Correia) - As 9h13min, a lista

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

V Parte

rAI
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Ata
O Deputado Elmiro Nascimento, 3 9-Secretário, nas funções de 2

Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é
aprovada sem restrições.

22 Parte (Ordem do Dia)
1? Fase

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Nos termos do edital
de convocação, a Presidência vai passar à 2 Parte da reunião, em
sua 1 Fase, com a discussão e votação de pareceres e votação de
requerimentos.

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de
Resolução n 2s 3.427/2006, da Comissão de Fiscalização Financeira,
que ratifica o Regime Especial de Tributação n 9 24/2005, nos termos
do art. 72 da Lei n 9 15.292, de 5/8/2004, concedido à empresa ADM do
Brasil Ltda.; 3.42812006, da Comissão de Fiscalização Financeira, que
ratifica o Regime Especial de Tributação n 9 37/2006, nos termos do
art. 7Q da Lei n9 15.292, de 5/8/2004, concedido à empresa
Hipercarnes Indústria e Comércio Ltda.; 3.42912006, da Comissão de
Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime Especial de Tributação
n9 38/2006, nos termos do art. 79 da Lei n9 15.292, de 5/8/2004,
concedido à empresa Frigorífico Torino Cõmércio de Carnes Ltda.;
3.430/2006, da Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o
Regime Especial de Tributação n 2 39/2006, nos termos do art. 79 da
Lei n9 15.292, de 5/8/2004, concedido à empresa Frigorífico Industrial
Dei Rey Ltda.; 3.431/2006, da Comissão de Fiscalização Financeira,
que ratifica o Regime Especial de Tributação n 9 40/2006, nos termos
do art. 79 da Lei n 9 15.292, de 5/8/2004, concedido à empresa Fricon -
Frigorífico Industrial de Contagem S.A.; e 3.432/2006, da Comissão de
Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime Especial de Tributação
n 9 41/2006, nos termos do art. 79 da Lei n9 15.292, de 5/8/2004,
concedido à empresa Indústria e Comércio de Carnes Henriques e
Costa lida. (A promulgação.); e dos Projetos de Lei n9s 242/2003, do
Deputado Paulo Piau, que estabelece a obrigatoriedade de divulgação
dos preços do leite pagos a produtores e de venda de leite e
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derivados a estabelecimentos varejistas; 2.021/2004, do Deputado
Elmiro Nascimento, que autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel
que especifica ao Município de Santa Rita do Sapucaí; 2.79212005,
dos Deputados Sávio Souza Cruz, Carlos Comes e Jésus Lima, que
altera a Lei n 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; 3.013/2006,
do Deputado Gustavo Corrêa, que autoriza o Poder Executivo a doar
ao Município de Rio Casca o imóvel que especifica; e 3.255/2006, do
Governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito especial em
favor do Fundo de Equalização do Estado de Minas Gerais e do
Fundo Estadual de Cultura - FEC. (A sanção.).

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

Presidência passa à 2 1 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 faz retirar da pauta desta

reunião o Projeto de Lei n9 3.37412006, por não estarem preenchidos
os pressupostos regimentais para sua apreciação.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento da Deputada Jâ

Moraes, em que solicita a inversão da pauta desta reunião, de modo
que os Projetos de Lei n% 161/2003, 1.836/2004, 2.333/2005 e
3.333/2006 sejam apreciados 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 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 turno único, do Projeto de Lei n 2 42/2003, do Deputado
Miguel Martini, que institui o dia 4 de outubro como Dia Estadual em
Defesa da Vida. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Direitos Humanos
opina pela aprovação do projeto. Com a palavra, para encaminhar a

rs14



834

votação, o Deputado Weliton Prado.
O Deputado Weliton Prado - Encaminho favoravelmente ao projeto

do Deputado Miguel Martini. Que o dia 4 de outubro seja o Dia
Estadual em Defesa da Vida. Acho que é muito importante, até
simbólico esse apoio, pois mostra que o Bloco PT-PCdoB não tem
picuinhas políticas, não entra em questões pessoais. Pode ser um
projeto do Líder do Governo que aprovamos, como esse do Deputado
Miguel Martini, que é o mais fervoroso defensor do Governador Aécio
Neves. Votamos esses projetos de forma respeitosa, diferentemente
do que a Oposição fez em Brasília, com o Presidente Lula,
prejudicando toda a população do Brasil. Projetos importantes que
deveriam ser votados...

O Sr. Presidente - Deputado, V. Exa. está encaminhando a votação
do projeto que trata do Dia Estadual em Defesa da Vida. Essa
cobrança nacional é outra conversa.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, estou dentro do meu
prazo regimental. Por isso, gostaria de respeito. Estou encaminhando
favoravelmente ao projeto do Deputado Miguel Martini, que fala do Dia
Estadual em Defesa da Vida. Tenho direito de falar.

O Sr. Presidente - V. Exa. não está encaminhando de acordo com o
Regimento.

O Deputado Weliton Prado - Peço a V. Exa. que me respeite. Estou
colocando aqui o posicionamento do Bloco PT-PCdoB.

• Sr. Presidente - Vai falando para a televisão.
• Deputado Weliton Prado - Não entramos em picuinhas políticas

Não é porque o autor do projeto defende o Governador de forma
veemente que vamos deixar de aprová-lo. Encaminhamos
favoravelmente.

• Sr. Presidente - E um direito do Deputado defender o Governador.
• Deputado Weliton Prado - O uso da palavra é meu. Estou dentro

do prazo regimental. Gostaria que V. Exa., mais uma vez, me
respeitasse. Sou um dos Deputados mais jovens desta Casa, fui um
dos Deputados mais votados no Estado, por isso exijo respeito. Sou
considerado um dos mais atuantes, um dos que mais utilizaram a
tribuna desta Casa, por isso exijo respeito.

O Sr. Presidente - Todos têm consciência de sua votação.

rs
1 a i



835

O Deputado Weliton Prado - Exijo respeito. E fundamental ter esse
espírito, preocupar com a população de Minas Gerais,
independentemente das divergências políticas. Encaminhamos o
projeto de forma favorável, mas aproveito para fazer uma cobrança.
Não podemos ter dois pesos e duas medidas. Infelizmente, alguns
projetos são tratados de forma diferente. Quando o projeto é da base
do governo, ele é tratado diferentemente. Os projetos da Oposição
são tratados de forma diferente. Dou um exemplo claro e cito nomes.
Um projeto do Deputado Miguel Martini, aprovado por esta Casa, diz
respeito à questão ambientar. Desarquivei-o há algum tempo, mas ele
recebeu um parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça.
Apresentei um substitutivo ao projeto do Deputado Miguel Martini, do
mesmo jeito, que foi aprovado. Só porque estava no nome do
Deputado o projeto foi aprovado, da mesma forma. Para esses
Deputados, os projetos são constitucionais, são legais, estão dentro
da juridicidade. Quando o projeto é da Oposição, temos parecer
contrário. Nem chegam a votá-lo no Plenário. Prova disso é que há
vários projetos meus aprovados em 12 turno, mas que não são
colocados em votação.

Acho que isso não pode acontecer. Temos de ter autonomia e
liberdade. O Poder Legislativo deve ter respeito e não pode ser
subserviente, ficar à mercê de todas as vontades do Palácio da
Liberdade. Assim, mostramos a posição séria do Bloco PT-PCd013 e
encaminhamos de forma favorável o projeto de lei que institui o dia 4
de outubro como o Dia Estadual da em Defesa Vida. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Padre João.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, encaminhamos
favoravelmente ao Projeto de Lei n 2 42. Já discuti esse projeto e, aliás,
ressaltei a importância da luta pela vida. Quando se institui o 4 de
outubro como o Dia da Luta pela Vida... No dia 4 de outubro,
celebramos o Dia de São Francisco de Assis. Quando discuti esse
projeto, lembrei todos os colegas, Deputados e Deputadas, da
importância da coerência, e parece que essa palavra machucou
alguns colegas. Quando falo de coerência, refiro-me a um esforço
pessoal. Esse é um desafio para mim e para todos. A coerência
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desafia a todos nós, a cada momento. Ou seja, cada voto, cada
discussão e cada emenda que se faz a um projeto devem ser pela
vida das águas, matas e pessoas. Era isso o que queria ressaltar,
encaminhando favoravelmente. E muito importante que se tenha um
dia e também que todas as nossas ações, sobretudo neste Plenário,
sejam pela vida. Por isso, votaremos o projeto, com quórum, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

O Deputado Padre João - Verificação de votação, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à

verificação de votação e, portanto, solicita às Deputadas e aos
Deputados que ocupem os seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 31 Deputados. Não há quórum

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

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, peço a V. Exa. que
faça chamada para recomposição de quórum.

O Sr. Presidente - E regimental. Com a palavra, o Sr. Secretário,
para proceder à chamada dos Deputados para a recomposição de
quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Antônio Andrade) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 40 Deputados.

Portanto, há quórum para votação. A Presidência vai renovar a
votação do projeto. Em votação, o projeto. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em turno único, o Projeto
de Lei n2 4212003. A Comissão de Redação.

O Deputado Padre João - Peço verificação de votação, Sr.
Presidente.

• Sr. Presidente - Novamente, Deputado Padre João?
• Deputado Padre João - Sr. Presidente, fomos convocados por V.

Exa., por meio...
0 Sr. Presidente - De um telegrama.

WIL
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O Deputado Padre João - De um telegrama. Então, estamos aqui
para trabalhar, estamos aqui para votar.

• Sr. Presidente - Mas há 40 Deputados, Deputado Padre João.
• Deputado Padre João - Mas tem quórum regimental, Sr.

Presidente.
O Sr. Presidente - Claro, Deputado Padre João, regimentalmente, 40

é quórum. Está aprovado o projeto do Deputado Padre João, a
Presidência não aquiesce à solicitação de verificação de votação de
V. Exa., uma vez que a chamada feita anteriormente registra quórum
para votação.

Declarações de Voto
O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, não quero ser indelicado

com V. Exa., nem com os nobres pares. O Deputado insiste em votar
para matar o cachorro, mas, em defesa da vida, está obstruindo o
projeto. Lutar em defesa da vida é lutar a favor dos aposentados,
cujos direitos lá em Brasília estão sendo vetados. Lutar em defesa da
vida é pelo aposentado que não tem saúde para enfrentar a fila para
receber seus miseráveis proventos de aposentadoria. Lutar em defesa
da vida é aprovar o projeto que está em Brasília para reajustar o
projeto que está em tramitação na Casa.

O Sr. Presidente - Um momento, Deputado. Não vou impedi-lo de
exercer seu direito regimental. O Deputado Doutor Viana chegou a
esta Mesa e disse que V. Exa. não está discutindo a matéria
pertinente à pauta.

O Deputado Célio Moreira - Estou fazendo declaração de voto. Se o
Deputado Doutor Viana está dizendo que não, não sei por quê. Estou
declarando voto.

O Sr. Presidente - Então, V. Exa. pode continuar sua declaração de
voto.

O Deputado Célio Moreira - Não sei por que o Deputado Doutor
Viana está dizendo que não estou declarando voto. Estou declarandc
meu voto. Votei favoravelmente ao projeto, em defesa da vida, para
que tenhamos um dia, no Estado, para comemorar a vida, e não a
morte, como está sendo proposto em nível nacional e defendido por
alguns Deputados, tanto federais quanto estaduais. E um projetc
importante. Em defesa da vida não quer dizer defender os princípios
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básicos que estão colocados aí. Sr. Presidente, em defesa da vida
também é defender os aposentados, que não terão os 16% que estão
sendo vetados pelo Presidente da República, é evitar a demagogia de
se jogar isso para a Oposição, pois deram aumento para todo o
mundo, menos para os aposentados e para os pensionistas. Agora,
vai obstruir esse projeto do Deputado Miguel Martini, em defesa da
vida, apressado para votar o projeto para matar os cachorros "pit buli"
e "rottweiler", que está na pauta. Então, Sr. Presidente, às vezes fico
decepcionado com a falta de coerência dos meus pares. Esse é um
projeto simples. Há também a questão do cigarro, do aborto, de
dependentes químicos, do câncer. Podemos ter um dia para discutir
políticas públicas em defesa da vida. Sem dúvida, precisamos cobrar
dos governos atendimento nessas áreas. Há também um projeto dos
aposentados e dos pensionistas que estão morrendo, que não
possuem recursos para comprar remédios. Aumentaram o salário dos
funcionários da Câmara, do Senado, deram aumento para os
funcionários públicos, mas não deram nada para os aposentados e
pensionistas. Isso não é defesa da vida?

Não entendo o que está acontecendo aqui. O quórum é suficiente, é
feita a chamada, mas ainda insistem em obstruir a votação do projeto.
Essa situação nos deixa indignados, porque estamos aqui para votara
projeto.

Sr. Presidente, o jornal de hoje traz uma manchete em que um
homem morde um cão de um policial no Canadá. O ladrão assaltou
uma casa, o policial soltou o cachorro, e o ladrão mordeu o cachorro.
Vejam a situação. Será preciso colocar focinheira no ladrão? Faço
essa declaração, Sr. Presidente, em defesa da vida. Defender a vida é
lutar pelos interesses dos autistas, que estavam aqui ontem, que não
têm política pública, dos portadores de transtornos mentais, dos
portadores de necessidades especiais. Isso é defesa da vida.

O Deputado Padre João - Votei favoravelmente, por uma questão de
coerência, desde o encaminhamento do projeto. Quero ressaltar que
se há alguém obstruindo os trabalhos nesta Casa são os Deputados e
as Deputadas que não estão aqui. Estamos marcando presença todos
os dias, assim como outros Deputados da base do governo. Somos 17
Deputados do Bloco PT-PcdoB, e da base do governo são 60. Somos

lÁ
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pagos igualmente, embora não sejamos tratados igualmente.
Mais de 10 projetos de minha autoria estão prontos para serem

inseridos na ordem do dia, mas estão sendo boicotados há mais de
um ano. São projetos pela vida, como a regulamentação do uso de
agrotóxicos, entre outros. Somos tolhidos nesta Casa, desrespeitados
e, às vezes, tratados como moleques. V. Exa. me desrespeitou porque
pedi verificação da votação e V. Exa. não o fez. Será que V. Exa. está
rasgando o Regimento Interno desta Casa? Acho que não, porque V.
Exa. é inteligente, mas não podemos atropelá-lo. Não se pode abrir
precedente no que diz respeito ao Regimento Interno.

Quero reafirmar ao Deputado que me antecedeu que, se existe
alguém obstruindo os nossos trabalhos, são os Deputados que estão
fazendo campanha ou não sei o quê. Esses estão obstruindo os
trabalhos porque não vêm aqui para votar os projetos.

Votei favoravelmente, porque luto pela vida. Não estou nesta Casa
por vaidade nem em busca de poder. O Deputado Miguel Martini,
outro dia, perguntou-me se sou padre ou Deputado. Sou padre e
estou Deputado. Como Padre, estendo o meu ministério não só às
outras regiões de Minas Gerais, mas ao povo evangélico e a todos,
pois, como Deputado, luto pela vida de todo o povo mineiro; por isso,
votei favoravelmente ao projeto do Dia em Defesa da Vida.

Reafirmo que não basta um dia de luta pela vida. Todos os nossos
dias devem ser dedicados à luta pela vida, a fim de garantirmos a
dignidade para a pessoa humana. Lutamos pela vida em sua
amplitude, das águas e da terra. Esse tem sido o nosso trabalho, ou
seja, o trabalho de parte dos Deputados, mesmo de outros partidos.
Essa parte responsável está presente para votar. Se há obstrução, ela
está sendo feita pelos que não estão presentes.

Temos de votar o projeto, mesmo que os nossos trabalhos se
estendam até sexta, sábado e domingo. Estamos aqui para isso. E
somos bem pagos pelo povo, para trabalhar. Conto com a inteligência
de V. Exa. para rever a verificação de quórum.

Questões de Ordem
O Deputado Miguel Martini - Respeitando os colegas que têm

projetos a serem votados, farei uso da palavra posteriormente.
V. Exa. cumpriu rigorosamente o Regimento Interno. A verificaçãc
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também pode ser feita pelo meio eletrônico. V. Exa. verificou que
havia presença suficiente para votação e considerou que a maioria
votou favoravelmente ao projeto. V. Exa. cumpriu o Regimento
Interno, até porque a matéria já é vencida. Muito obrigado.

O Deputado Célio Moreira - Parabenizo V. Exa., que é um
regimentalista. Digo ao Deputado que solicitou a verificação de
quórum que os Deputados que não estão em Plenário, vários do
partido dele, devem estar realizando alguma atividade parlamentar,
em comissão ou em alguma Secretaria. Isso não significa que não
estejam trabalhando. Acredito que todos estejam trabalhando. Há
quórum suficiente para a continuação dos trabalhos. Isso não significa
que os Deputados que não estão em Plenário estejam obstruindo.
Quem obstrui são os que estão em Plenário. Os que estão fora
provavelmente estão em alguma Secretaria, em audiência e em
comissão, pois, por meio do painel, podemos ver que há várias
reuniões de comissão em andamento.

Sr. Presidente, isso não significa que tenha de ser feita a vontade
desse parlamentar, ou seja, que os 77 Deputados estejam em
Plenário. Há um quórum mínimo para abrir a reunião e para votação.
V. Exa. verificou que há 40 Deputados em Plenário; portanto, há
quórum para a votação do projeto em pauta.

Os Deputados ausentes não estão obstruindo. Quem obstrui os
trabalhos são os Deputados presentes na discussão dos projetos.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Padre João
que responderá por escrito a seu questionamento de que a
Presidência aprovou o projeto sem verificação. Assim o fará, para que
V. Exa. tome conhecimento de que este Presidente jamais
desrespeitará qualquer colega desta Casa.

Votação, em 29 turno, do Projeto de Lei n Q 1.807/2004, do Deputado
Doutor Viana, que cria o Cadastro Estadual de Presos e Foragidos e
dá outras providências. A Comissão de Segurança Pública opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 12 turno. Em votação, o
projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado,
em 22 turno, o Projeto de Lei n 2 1.807/2004 na forma do vencido em 12
turno. A Comissão de Redação.
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Votação, em 22 turno, do Projeto de Lei n 1.945/2004, do Deputado
Doutor Viana, que dispõe sobre as restrições à comercialização de
peças de uniformes e tardas, distintivos ou insígnias da Polícia Civil,
da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, do Departamento de
Trânsito de Minas Gerais e da Secretaria de Defesa Social de Minas
Gerais e dá outras providências. A Comissão de Segurança Pública
opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 12 turno. Em
votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado, em 2 Q turno, o Projeto de Lei n2 1.945/2004 na
forma do vencido em 1 2 turno. A Comissão de Redação.

Votação, em 22 turno, do Projeto de Lei n 2 3.106/2006, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de São Francisco de Paula o imóvel que especifica. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.
Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão
de Redação.

Votação, em 1 9 turno, do Projeto de Lei n 2 2.399/2005, do Deputado
João Leite, que dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais a
projetos desportivos no Estado e dá outras providências. A Comissão
de Justiça conclui pela constitucional idade do projeto na forma do
Substitutivo n 2 1, que apresenta. A Comissão de Educação opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n 2 1, apresentado pela
Comissão de Justiça, com as Emendas n 2s 1 a 3, que apresenta. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
na forma do Substitutivo n 2 2, que apresenta, e pela rejeição da
Emenda n2 2, da Comissão de Educação. Em votação, o Substitutivo
ng 2, salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a
aprovação do Substitutivo n 2 2, ficam prejudicados o Substitutivo n 9 1
e as Emendas n 2s 1 e 3. Em votação, a Emenda n 2 2. As Deputadas e
os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
(- Pausa.) Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em 12 turno, o Projeto
de Lei n2 2.39912005 na forma do Substitutivo n 2 2. A Comissão de
Fiscalização Financeira.
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Votação, em 1 9 turno, do Projeto de Lei n 2.601/2005, do
Governador do Estado, que cria a Superintendência Regional de
Ensino na estrutura da Secretaria de Educação no Município de Unaí.
A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto na
forma do Substitutivo n 2 1, que apresentou. As Comissões de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinaram pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n 2 1, apresentado pela
Comissão de Justiça. Emendado em Plenário, voltou o projeto à
Comissão de Administração Pública, que opina pela rejeição das
Emendas ns 1 a 7 e do Substitutivo & 2. Sobre a Mesa, requerimento
do Deputado Antônio Andrade, em que solicita a inversão da ordem
de votação, de modo que o projeto original seja apreciado em primeiro
lugar. A Presidência vai renovar a votação do requerimento. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, o projeto, salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, as Emendas nos 1 a 7. As Deputadas e os Deputados que as
aprovam permaneçam como se encontram (- Pausa.) Rejeitadas.
Está, portanto, aprovado, em l Q turno, o Projeto de Lei n2 2.601/2005,
na forma original. A Comissão de Administração Pública.

Discussão, em 2 2 turno, do Projeto de Lei n2 161/2003, do Deputado
Rogério Correia, que disciplina a criação de cães e sua condução em
via pública e dá outras providências. A Comissão de Segurança
Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em l
turno, com as Emendas n9s 1 e 2 que apresenta. Em discussão, o
projeto. (- Pausa.) Não há oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N2 16112003

EMENDA N 2 3
Suprima-se do art. 12 a expressão "Pastor Alemão".
Sala das Reuniões, 12 de julho de 2006.
Sávio Souza Cruz

EMENDA N 2 4
Suprima-se do art. 12 a expressão "fila brasileiro".
Sala das Reuniões, 12 de julho de 2006.
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João Leite - Luiz Humberto Carneiro.
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao

Plenário que no decorrer da discussão foi apresentada ao projeto uma
emenda do Deputado Sávio Souza Cruz, a qual recebeu o nQ 3, e uma
dos Deputados João Leite e Luiz Humberto Carneiro, a qual recebeu o
n2 4, e que, nos termos do § 4 9 do art. 189 do Regimento Interno,
serão votadas independentemente de parecer. Em votação, o projeto,
salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram (- Pausa.) Aprovado. Em votação,
as Emendas n°s 1 e 2. As Deputadas e os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram (- Pausa.) Rejeitadas. Em votação,
a Emenda n° 3. As Deputadas e os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram (- Pausa.) Aprovada. Em votação, a
Emenda n° 4. As Deputadas e os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto,
aprovado, em 29 turno, o Projeto de Lei n 2 16112003 na forma do
vencido em l Q turno, com as Emendas ns 3 e 4. A Comissão de
Redação.

Declaração de Voto
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

estou aqui para declarar voto e por um acordo feito com os Deputados
Rogério Correia e João Leite. Estou fazendo declaração sobre o
Projeto de Lei n g 42, de minha autoria, que institui o Dia Estadual em
Defesa da Vida.

O que mais me alegrou é que a grande maioria dos Deputados
desta Casa está em defesa da vida no discurso e na prática. Mas
ainda há Deputados que só estão em defesa da vida no discurso, não
na prática. São os Deputados que preferiam que esse projeto não
fosse votado, e por isso sua votação foi tão retardada.

O Sr. Presidente - Deputado Miguel Martini, o Deputado Weliton
Prado está dizendo que V. Exa. está completamente equivocado ao
fazer declaração de voto do projeto de V. Exa., uma vez que o projeto
que estava em votação é o Projeto de Lei n 2 16112003, do Deputado
Rogério Correia. Temos que defender a vida do cão e a das pessoas.
Desculpe, Deputado Miguel Martini, a palavra está com V. Exa.

0 Deputado Miguel Martini - Precisamos ser coerentes em nosso
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discurso e em nossa prática. Um processo de obstrução se faz
quando um Deputado em Plenário usa os artifícios regimentais para
impedir uma votação. Esse processo de obstrução demonstra de
verdade, de fato e de direito o que é que o Deputado quer: aprovar ou
rejeitar.

Mas, apesar da oposição específica de um único Deputado, o
projeto foi aprovado, e o discurso de que tem que ser os 365 dias do
ano não tem sentido. Deveríamos, então, cancelar o Dia do
Trabalhador, que deveria ser nos 365 dias do ano, Deputado João
Leite. Mas determinou-se o Dia do Trabalho para chamar a atenção
para esse fato e reconhecer a importância do trabalho e do
trabalhador. O dia da raça negra, o dia da mulher são os 365 dias do
ano, mas estabeleceu-se um dia para chamar a atenção para a
violência e o desrespeito que a mulher sofria.

O Dia da Defesa da Vida precisa ser estabelecido num País em que
há uma cultura da morte, onde é votado e aprovado o uso de
embriões para experiências de seres vivos, onde experimentam para
ver se dá certo, o que foi sancionado pelo Presidente da República,
apesar de a CNBB e os cristãos serem contrários, apesar da cláusula
pétrea da Constituição que diz que a vida é inviolável.

Existe o reconhecimento do direito internacional de que a vida
começa na concepção. O embrião é uma vida. Diversos projetos no
Congresso Nacional tentaram implantar o aborto no País. Foram e são
apresentados vários projetos nesta Casa tentando implantar a cultura
de morte no País, a cultura da violência sob todos os aspectos.
Felizmente, todos foram derrotados.

Chamamos a atenção para a defesa da vida. Francisco de Assis, o
grande santo que defendeu a vida, tinha perfeita harmonia com a
criação. Não vejo coerência nas palavras daqueles que deveriam ser
os primeiros a elogiar o projeto, porque tentaram obstrui-lo para que
não fosse aprovado. E mais: tentaram desmerecê-lo alegando
coerência. Conheço outros significados para essa palavra. Coerência
é unir o que falo com o que faço. Incoerência é, apesar de andar na
contramão, fazer-me juiz de mim mesmo.

O Sr. Presidente - Deputado Miguel Martini, novamente o Deputado
Weliton Prado cobra desta Presidência o cumprimento do nosso
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Regimento.
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, como fui interrompido

duas vezes, o meu tempo foi diminuído.
• Sr. Presidente - De quanto tempo V. Exa. ainda necessita?
• Deputado Miguel Martini - Não sei. Deixo a cargo de V. Exa.
• Sr. Presidente - Um minuto está bom?
• Deputado Miguel Martini - Obrigado, Sr. Presidente. Alguns

Deputados têm manifestado, permanentemente, desrespeito por
companheiros desta Casa. Podemos discordar das idéias e até do
modo de fazer política, mas devemos respeitar os companheiros. E
lamentável que, da tribuna deste Plenário, tenha havido oposição a
um projeto em defesa da vida, que toma como referência São
Francisco de Assis. E lamentável, mas deixo o meu agradecimento
aos nobres pares, que, respeitosamente, entenderam, aprovaram e
não obstruíram o projeto. Mesmo os Deputados que não estão em
Plenário não o obstruíram porque, certamente, têm algo a fazer em
defesa da vida e dos interesses do povo. Muito obrigado.

Questão de Ordem
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, solicitei a palavra pela

ordem justamente para não trazer embaraços a V. Exa., que deseja
cumprir o Regimento Interno. Houve um entendimento de que, ao final
da votação, fizéssemos, em bloco, declarações de votos. Como V.
Exa. foi questionado e esse acordo foi feito neste Plenário, solicitei a
palavra pela ordem, porque posso abordar esse assunto sem
comprometer o Regimento da Casa.

Infelizmente, o Deputado Weliton Prado •não consegue ter uma
relação com os colegas. Entramos em entendimento com os
Deputados, pedi a palavra pela ordem e quero que meu tempo seja
garantido. O Deputado Weliton Prado não consegue respeitar o tempo
dos colegas. Fez isso com o Deputado Miguel Martini e está fazendo
comigo.

Na verdade, Sr. Presidente, quero agradecer às colegas Deputadas
e aos colegas Deputados, que votaram favoravelmente ao Projeto n
2.399/2005 - e foram todos que votaram -, que trata do financiamento
e do incentivo ao esporte. Agradeço também o apoio da Frente
Parlamentar do Esporte, presidida pelo Deputado Ivair Nogueira. O
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projeto seguirá agora para a Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária e depois será apreciado em 2 2 turno.

Em relação a esse projeto, quero lembrar especialmente que ele
dará oportunidade para que seja feito um depósito numa conta da
Sedese, que beneficiará os projetos sociais, aquele trabalho com
crianças, com a educação infantil realizado pelas diversas entidades e
associações que lidam com o esporte no nosso Estado,
independentemente das regiões. A matéria é importante, e agradeço o
apoio que recebemos de todos os Deputados para aprová-lo.

Quanto ao projeto que disciplina a criação de cães, quero agradecer
aos Deputados a sensibilidade para a aprovação da Emenda n 2 4,
assinada por mim e pelo Deputado Luiz Humberto Carneiro, que
retirou o boiadeiro cabeçudo, o fila brasileiro, uma raça que nasceu
em Minas Gerais, assim como o campolina e o manga-larga. O
boiadeiro é aquele cão que cuida do rebanho. Recebemos várias
manifestações de fazendeiros e agricultores familiares contra o
boiadeiro cabeçudo, o fila brasileiro, aqueles animais que cuidam do
rebanho. Não teria sentido o fila brasileiro, raça de cão nascida em
Minas Gerais, permanecer com toda essa disciplina para a sua
criação.

Ao final, quero apoiar a iniciativa do Deputado Martini e Deputado
Genaro, que tratou justamente de algo tão importante para nós e que
defendemos permanentemente: a vida. No momento em que o nosso
país acompanha o maior desmatamento da história da Amazônia, este
projeto é muito importante. Acompanhamos as campanhas para a
legalização do aborto, para a liberação de transgênicos e a permissão
para pesquisas e terapias com células-tronco embrionárias humanas.
Tudo isso, ao lado de elogios públicos e estreitamento de relações do
nosso país com regimes ditatoriais e totalitários, como China, Cuba e
países árabes, que não respeitam as religiões, não respeitam a
mulher. O projeto do Deputado Martini vem lembrar a todos nós da
importância da vida. Temos visto reuniões comerciais com
governantes de nações árabes, conhecidas pela extrema opressão
contra o povo e, em espcial, a mulher, para produzir moções públicas
contra Israel, que, apesar de seus erros, ainda é a única democracia
do Oriente Médio. O projeto do Deputado Martini, portanto, é muito
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importante.
Minha palavra é de agradecimento a todos os Deputados pela

aprovação desse projeto que trata do incentivo ao esporte, que tem
recebido tantas contribuições de companheiros e companheiras. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

Declaração de Voto
O Deputado Leonardo Quintão - Muito obrigado, Deputado Rêmolo

Aloise. Como dizem os colegas, eterno Presidente desta Casa, amigo
e sempre Deputado Rêmolo Aloise.

Senhoras e senhores, amigos da imprensa, subo a esta tribuna para
fazer uma declaração breve e parabenizar o nosso colega Deputado
Rogério Correia por apresentar esse projeto que já está em 2 Q turno,
com duas emendas, disciplinando a criação de cães e a sua condução
em vias públicas e dando outras providências.

Em Minas Gerais, muitas pessoas já tiveram seus filhos mordidos
por cães "rottweiler" e "pit buli", raças que estão sendo tratadas nesse
projeto. Deputado Rogério Correia, acredito que esse projeto trará
mais segurança às pessoas. A falta de segurança pública tanto no
Estado de Minas Gerais quanto no Brasil é muito grande. A segurança
dentro de casa é imprevisível. Muitas vezes, ao chegarmos a uma
casa, somos surpreendidos por um cachorro de alguma dessas duas
raças, que já estão treinadas para morder e matar.

Sr. Presidente, venho aqui declarar o meu voto favorável ao projeto
pela extinção desses cachorros em Minas Gerais, mesmo sabendo
que, apesar de muitos serem dóceis, a maioria é treinada para matar,
para lutar e morder. Realmente, é necessário um maior controle
dando condições ao proprietário que cria esses cachorros para o bem,
para a docilidade, de ter os seus animais, mas sabendo que há
medidas de segurança a serem tomadas.

Mais uma vez, quero parabenizar o Deputado Rogério Correia e esta
Casa por dar urgência à tramitação desse projeto. Assim, poderemos
acabar com essa insegurança quando abrimos o jornal e vemos que
uma criança ou um idoso foram mordidos por um cachorro dessa raça.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

Questão de Ordem
0 Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, foi solicitada por um
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Deputado desta Casa, de acordo com o Regimento Interno, a
recomposição de quórum. Na recomposição, havia 40 Deputados,
número suficiente para a continuação dos trabalhos e votação do
projeto. Assim foi feito, e o Deputado Padre João solicitou a
verificação da votação, que é regimental. Não é porque na
recomposição havia 40 Deputados que na votação haveria os
mesmos 40 votos. Como Deputado, se quisesse, não votaria o
projeto, poderia ausentar-me dessa votação de forma específica. Aí,
não haveria o número de votos para a continuação dos trabalhos. Se
havia ou não, são suposições. Deveria ter sido respeitado o
Regimento Interno e ter sido feita a verificação de votação para saber
se o número de Deputados era suficiente para a aprovação do projeto.
E isso o que reza o art. 265 do Regimento Interno desta Casa. O
requerimento de verificação de votação é privativo do processo
simbólico, é um direito de todos os Deputados desta Casa. Não foi um
desrespeito ao Deputado Padre João nem ao Deputado Weliton
Prado, foi um desrespeito a todos os Deputados desta Casa, a todos
os partidos, principalmente ao Poder Legislativo. Isso gera um
precedente gravíssimo, que pode, aliás, trazer conseqüências
drásticas quanto às correlações de forças desta Casa. Sabemos que o
governo do Estado tem maioria absoluta nesta Casa e teve maioria
absoluta nesses mais de três anos de mandato. Somos minoria, mas
temos de ser respeitados. E o Regimento desta Casa tem de ser
cumprido. Se foi feito um pedido de verificação, é um direito de todos
os Deputados, independentemente de serem do PSDB, do PFL, do
PDT, do PRS, do PPS, do PCdoB.

Qualquer Deputado desta Casa tem esse direito.
E uma afronta. Temos de tomar muito cuidado porque, senão, num

futuro bem próximo, as condições dos trabalhos podem sofrer
complicações no processo de consolidação e validação das
prerrogativas inerentes ao cargo de V. Exa.

Esta manhã fica marcada e registrada nos anais desta Casa, como
parte da história do Poder Legislativo. E uma página que vamos virar,
mas que ficará registrada.

Espero que a reunião da tarde tenha uma condução totalmente
diferente, para que sejam respeitadas as prerrogativas de cada
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Deputado. Os Deputados foram eleitos para representar o povo e
fazer cumprir a Constituição do Estado e o Regimento Interno da
Casa. Temos o direito de fiscalizar os atos do Poder Executivo e de
usufruir das nossas prerrogativas de apresentar emendas, pedir
verificação e recomposição, apresentar requerimentos de audiências
públicas e projetos de lei, a fim de que sejam apreciados nas
comissões e, posteriormente, no Plenário.

Infelizmente, o tratamento dispensado aos Deputados está sendo
diferenciado. Aos amigos do rei, tudo. Eles podem tudo, até
ultrapassar o seu tempo. Faltam apenas 42 segundos para terminar o
meu tempo, enquanto que, para os Deputados que falaram antes de
mim, não foi marcado tempo algum. Aliás, na fala do Deputado que
me antecedeu, o painel eletrônico ficou na marca zero, ou seja, o
tempo dele não foi marcado para que ficasse à vontade. For que
comigo é de uma forma e com outros Deputados o procedimento é
diferente? Isso fere o Regimento da Casa.

Existem vários projetos de nossa autoria, que já foram aprovados há
mais de um ano em 12 turno e que ainda não foram votados em 22
turno. Trata-se de projetos importantes, como o leite na merenda
escolar; a confecção da Carteira de Identidade feita diretamente pelas
escolas, para os estudantes; a cassação do alvará das empresas que
desrespeitaram o direito dos estudantes à meia entrada. O estudante
tem direito de pagar metade do preço do ingresso pretendido, mas,
muitas vezes, as casas de espetáculos não respeitam isso. O nosso
projeto é para que seja cassado o alvará dessas empresas, após uma
primeira e uma segunda multa pesadas; além de vários outros
projetos importantes que estão tramitando na Casa, como, por
exemplo, o projeto que diminui ou até mesmo elimina o ICMS para os
pequenos produtores rurais, para os agricultores familiares, que
passam por uma crise muito grande. Volto a repetir que, infelizmente,
esses projetos ainda não foram levados à votação, embora muitos
deles já tenham sido aprovados em 12 turno.

De forma muito respeitosa, solicito que V. Exa. trate os Deputados
de forma igualitária, cumprindo os dispositivos das Constituições
Estadual e Federal e do Regimento Interno desta Casa, para que os
nossos projetos constem na pauta e sejam apreciados, o que não
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quer dizer que eles serão aprovados. A democracia é justamente esse
direito de liberdade de expressão e o direito de haver diferenças.
Então, se um Deputado achar que não é importante as crianças terem
leite na merenda escolar, que vote contra, mas é preciso que esse
projeto tenha, pelo menos, o direito de ser apreciado pelos
Deputados. Vou repetir mais uma vez que, infelizmente, ele já foi
aprovado há mais de ano e ainda não foi colocado em votação.

Não me foi concedido o direito de solicitar a verificação. Uma
questão é os Deputados discordarem do pedido, porque, se não
houver quórum, o projeto não pode ser aprovado, mas, uma vez feito
o pedido de verificação, é regimental, sob pena de se impedir o
exercício do papel parlamentar do Deputado.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao nobre Deputado Weliton
Prado que concedeu a ele 2 minutos a mais do prazo regimental, para
que ele não precise questionar os outros Deputados que estão na
tribuna, ainda que passado o seu prazo.

Declaração de Voto
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicitei declaração de

voto, se V. Exa. me permitir e, ao mesmo tempo, o Deputado Weliton
Prado. Solicito, se for possível também, que me seja permitido
extrapolar um pouco o tempo, mas acho que não será necessário.

Minha declaração de voto é para agradecer o conjunto dos
Deputados e Deputadas que, por unanimidade, aprovou o projeto que
disciplina a criação de cães no Estado de Minas Gerais. E um projeto
importante, o tema é polêmico, mas, sem sombra de dúvida, é um
projeto que defende a vida, pois muitas crianças e idosos têm sido
agredidos por cães ferozes, por não haver uma disciplina que regule o
trânsito desses cães nas ruas e imponha limites legais aos seus
proprietários.

E exatamente isso que o projeto fará. Assim, defende vidas, porque
crianças morreram nos últimos meses e não foram poucas, não
apenas em Belo Horizonte, mas nos principais centros, recentemente
em Contagem. Idosos e crianças são os que mais sofrem com os cães
ferozes, por não haver nenhuma regra, nenhuma lei para disciplinar a
sua criação. Assim, ficam nas ruas trazendo riscos para a segurança
dos cidadãos e cidadãs, especialmente dos idosos e das crianças.
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O projeto consiste em três partes fundamentais. A primeira disciplina
a convivência dos cães na sociedade, e os proprietários devem
respeitar as seguintes leis: o cão tem de ser registrado, especialmente
os de médio e grande portes, como aprovado pelas emendas
apresentadas pelos Deputados João Leite e Sávio Souza Cruz, que
retiraram do art. 12 o pastor alemão e o fila brasileiro.

O art. l Q regulamenta a criação, em especial, do "pit buli", do
"dobermann", do "rottweiller" e seus mestiços e outros de porte tísico e
força semelhantes. Ou seja, todos os cães de porte físico de médio
para grande e com torça semelhantes a esses estarão disciplinados
nesta lei e devem ser registrados. Esse registro pode ser efetuado por
meio de convênio. Por exemplo, o pastor alemão é uma raça
reconhecida internacionalmente pela qualidade do cão. Por ser mais
fácil de ser adestrado, há várias associações muito respeitadas de
pastores alemães. Esse cão pode ser registrado por meio de convênio
com essas associações. Haverá o registro e a garantia de que o
proprietário do cão respeitará as normas legais, pelo convênio feito
com a entidade. Mas o cão deve ser registrado e o proprietário deve
comprovar esse registro.

Há outras regras para a segurança da população, como por
exemplo, a fixação no animal de coleira com o número do seu registro,
a manutenção do animal em área delimitada, com dimensões
suficientes para o seu manejo seguro, guarnecida com cercas, muros
ou grades que impeçam a fuga do animal e resguardem a circulação
de transeuntes nas proximidades. E óbvio: não dá para o cão ser
criado e sair de casa. Um cão de porte grande é feroz; nas ruas vive
causando medo e, às vezes, ataca as pessoas que por lá transitam.
Nesse caso, onde é criado, é necessário haver muro, cerca, para que
o cão tenha o seu espaço, e a população esteja em segurança.

Também é necessária a fixação na entrada do imóvel de placa de
advertência informando que existe o cão, qual a raça dele, a
periculosidade e o número do registro do animal; é necessário ainda
impedir o acesso do cão à caixa de correio, ao hidrômetro e à caixa de
leitura de consumo de energia elétrica. Outro dia, um carteiro foi ferido
gravemente por ataque de cão. Assim, é necessário impedir o acesso
à caixa de correio, ao hidrômetro e à caixa de leitura de luz, para
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resguardar os leituristas da Cemig, da Copasa e os carteiros.
Essas são as regras a serem obedecidas. Os cães, quando nas

ruas, serão submetidos a algum tipo de contenção, que será
regulamentada depois. A contenção pode ser um guia, no caso do
pastor-alemão, uma coleira ou, ainda, a focinheira para os cães mais
ferozes. O assunto será regulamentado.

E evidente que uma pessoa não poderá andar com um "pit buli"
como uma ameaça às pessoas. Criam esse cão para que fique cada
vez mais bravo. Quanto mais bravo o "pit buli", mais caro ele é. E
criado para dar segurança ao seu dono mas, na verdade, provoca
insegurança na população.

No caso específico do "pit buli", haverá a esterilização. Essa raça é
mestiça, criada para formar cão de rinha, de briga, sendo animais
extremamente ferozes, cujo controle é muito difícil para o ser humano.
Por isso, a Polícia Militar jamais sonhou em adestrá-los, como o faz
com o pastor-alemão. Já tentaram adestrar o "rottweiler" na Polícia
Militar, e não deu certo. Com o "pit buli" nem se tenta o adestramento
exatamente pelas características dessa raça mestiça.

O projeto ficou por anos nesta Casa. Foi rejeitado por uma vez na
legislatura passada e foi novamente apresentado por mim e
arquivado, pois não houve tempo para votá-lo. Apresentei-o logo no
início desta legislatura, havendo desarquivado o projeto da legislatura
passada, e ele demorou quase quatro anos para ser aprovado.
Recebeu diversas emendas, contribuições dos Deputados, das
Comissões de Segurança Pública e de Justiça, vindo, finalmente, a
Plenário.

Agradeço e parabenizo os Deputados por sua aprovação. Agradeço,
também, aos meios de comunicação, especialmente à Rádio ltatiaia,
que fez uma campanha que muito nos ajudou, divulgando os fatos e
estimulando a população a se comunicar com os Deputados para
solicitar a aprovação do projeto, o que, finalmente, aconteceu.

O Governador certamente o sancionará, até porque é uma exigência
da sociedade refletida na sua aprovação pela unanimidade dos
Deputados. Após sancionado o projeto, o Governador terá o prazo de
90 dias para regulamentá-lo. Alguns pensam que bastaria um projeto
municipal. Penso que não. Precisa ser estadual porque, além de sua
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abrangência em todo o Estado, o que é fundamental, isso fará com
que, em especial a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros sejam os
principais órgãos responsáveis pela aplicação dessa lei. Pelo projeto,
cria-se o Disque-Cão. A população que se sentir ameaçada por um
cão feroz poderá ligar para determinado número e será atendida pelo
Corpo de Bombeiros.

Trata-se de um projeto aparentemente polêmico, mas muito sério e
importante, pois trará mais segurança para a população. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência encerra, nos termos do art. 274 do Regimento Interno,

a discussão, em 12 turno, do Projeto de Lei n 2 3.391/2006, uma vez
que permaneceu em ordem do dia por quatro reuniões.

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

Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às
14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a reunião
extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 38? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4? SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 12/7/2006

Presidência do Deputado Rêmôlo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1? Pane: Ata - 22 Parte

(Ordem do Dia): 1? Fase: Discussão e Votação de Pareceres: Parecer
de Redação Final do Projeto de Lei n 2 1.667/2004; aprovação -
Votação de Requerimentos: Requerimento do Deputado Padre João;
aprovação - 2? Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e
Votação de Proposições: Requerimento do Deputado Alberto Pinto
Coelho; aprovação; suspensão e reabertura da reunião; verificação de
votação; inexistência de quórum para votação e para a continuação
dos trabalhos; anulação da votação; prejudicialidade do
requerimento - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.
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Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Rêmolo Aloise - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Elmiro

Nascimento - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho
Patrús - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Biel
Rocha - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Cecilia Ferramenta - Célio
Moreira - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval
Angelo - Edson Rezende - Elisa Costa - Fahim Sawan - George
Hilton - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Jayro
Lessa - Jésus Lima - Jô Moraes - João Leite - José Henrique -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Lúcia Pacífico - Luiz
Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria Olívia - Maria Tereza
Lara - Marlos Fernandes - Neider Moreira - Padre João - Paulo
Cesar - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 20h12min, a lista

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

1? Parte
Ata

- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2 2-Secretário, procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2 1 Parte (Ordem do Dia)
1 Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2 1 Parte da reunião, em sua 1 a Fase, com a
discussão e votação de pareceres e votação de requerimentos.

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n2

1.667/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que institui a política de
desenvolvimento estadual e regional por meio dos Arranjos Produtivos
Locais e dá outras providências. Em discussão, o parecer. Não há

tal
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oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A sanção.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Padre João,

solicitando que o Projeto de Lei & 2.953/2006 seja distribuído à
Comissão de Política Agropecuária. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

2? Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1 0 Fase, a

Presidência passa à 2? Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação de proposições.

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

reunião os Projetos de Lei n 2s 42 e 161/2003, 1.807 e 1.945/2004,
2.399 e 2.601/2005 e 3.106/2006, apreciados na reunião
extraordinária realizada hoje, pela manhã.

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

Pinto Coelho, solicitando a inversão da pauta da reunião, de modo
que os Projetos de Lei n 2 3.139, 3.333 e 3.335/2006 sejam apreciados
em primeiro lugar, nessa ordem, entre as matérias em fase de
discussão. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Verificação de votação, Sr.
Presidente.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 1 hora

para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação da
matéria constante na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. A

Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para votação
e para a continuação dos trabalhos, motivo pelo qual torna sem efeito

ri
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a votação do requerimento de inversão de pauta e o declara
prejudicado.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência encerra, nos termos do art. 244 do Regimento Interno,

a discussão, em turno único, dos Projetos de Lei n 2s 3.350 a
3.352/2006, em i Q turno, dos Projetos de Lei n9s 2.953, 3.139 e
3.335/2006, e, em 2Q turno, do Projeto de Resolução fl 2 3.155/2006 e
dos Projetos de Lei &s 2.915 e 2.949/2006, uma vez que
permaneceram em ordem do dia para discussão por seis reuniões.
Informa ao Plenário que a emenda ao Projeto de Lei n Q 2.915/2006
encaminhada pelo Governador do Estado por meio da Mensagem n9
60512006, publicada em 816/2006, foi incorporada ao parecer da
Comissão de Administração Pública e arquivada, nos termos do inciso
IV do art. 180 do Regimento Interno, e informa, ainda, que no decorrer
da discussão foram apresentadas ao Projeto de Lei n2 2.953/2006 as
seguintes emendas: uma do Deputado Laudelino Augusto, que
recebeu o n2 1, e duas do Deputado Padre João, que receberam os
n2s 2 es, e que, nos termos do § 2 2 do art. 188 do Regimento Interno,
encaminha as emendas com o projeto à Comissão de Fiscalização
Financeira para parecer:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI N2 2.953/2006
EMENDA N 2 1

Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 12 do projeto,
renumerando-se os demais:

"Art.
§ 1 2 - Os recursos tratados no "caput" serão destinados

exclusivamente para a continuação do trabalho de reassentamento,
reativação econômica e social da população deslocada com a
construção da barragem de lrapé.

§ 22 - A destinação de recursos de que trata o 'caput" confere ao
Estado o direito à subscrição de debêntures não conversíveis em
ações, a serem emitidas pela Companhia Energética de Minas
Gerais - Cemig -, no valor correspondente aos recursos destinados,
sujeitas a resgate e correção conforme o disposto no art. 3 2 da Lei n2
13.954, de 2001.

§ 32 - A subscrição de debêntures referida no § 1 2 será efetivada

rs
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durante o exercício de 2006, em duas parcelas semestrais de
R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais) cada uma.

Sala das Reuniões, 12 de julho de 2006.
Laudelino Augusto
Justificação: Conforme afirma o Governador do Estado, na

mensagem que encaminha o projeto de lei objeto da presente
emenda, os recursos que serão destinados à Companhia Energética
do Estado de Minas Gerais são para completar o trabalho de
assentamento da população deslocada com a construção da
barragem. Assim transcrevemos:

"Ocorre que o início das operações da usina está previsto para o
primeiro semestre deste ano, desde que a Cemig tenha em mãos a
competente autorização da Câmara de Infra-Estrutura do Conselho de
Política Ambiental - CIF-Copam - para enchimento dos reservatórios.
Para tanto, deverá a Empresa - entre outras providências de caráter
irreversível - completar o trabalho de assentamento da população
deslocada com a construção da barragem, o que demanda,
evidentemente, aporte de novos e consideráveis recursos".

Objetivamos, então, com a apresentação desta proposição, apenas
garantir o que o Governador do Estado afirma na mensagem,
destinando recursos para que se garanta que as populações
"deslocadas" pela construção da barragem de lrapé tenham garantia
de sua reativação econômica e social, uma vez que são retiradas de
seus lugares de origem para o funcionamento da Usina, sacrificando
suas vidas e de seus familiares para o restante da população do
Estado de Minas Gerais.

EMENDA N 2 2
Dê-se ao "caput" do art. 12 a seguinte redação:
"Art. 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a destinar recursos

adicionais no valor de R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais),
referente a despesas já realizadas, para a implantação da Usina
Hidrelétrica de lrapé, no exercício de 2006, observado o disposto no
art. 12 da Lei n2 13.954, de 20 de julho de 2001

Sala das Reuniões, 12 de julho de 2006.
Padre João

L4
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Justificação: Como já ressaltamos em emenda anterior, objetivamos
com a apresentação desta a reparação dos danos causados às
populações atingidas pela construção da barragem de lrapé.
Tentamos obter transparência do governo do Estado e também da
Cemig, os quais não disponibilizam dados reais aos cidadãos
mineiros.

Em audiência pública da Comissão de Política Agropecuária e
Agroindustrial, os próprios representantes da Cemig afirmaram que os
recursos objeto deste projeto já foram utilizados e o governo do
Estado estaria devolvendo um recurso já investido.

Por isso apresentamos esta emenda e conclamamos nossos ilustres
pares a sua aprovação.

EMENDA N 2 3
Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. l Q do projeto,

renumerando-se os demais:
"Art. 1- ( ... ):
§ 1 - Os recursos tratados no "caput" serão destinados

exclusivamente para a continuação do trabalho de reassentamento,
reativação econômica e social da população deslocada com a
construção da barragem de lrapé.

§ 2 - A destinação de recursos de que trata o "caput" confere ao
Estado o direito à subscrição de debêntures não conversíveis em
ações, a serem emitidas pela Companhia Energética de Minas
Gerais - Cemig, no valor correspondente aos recursos destinados,
sujeitas a resgate e correção, conforme o disposto no art. 32 da Lei n2
13.954, de 2001.

§ 32 - A subscrição de debêntures referida no § l será efetivada
durante o exercício de 2006, em 2 (duas) parcelas semestrais de
R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais) cada uma.".

Sala das Reuniões, 12 de julho de 2006.
Padre João
Justificação: Conforme afirma o Governador do Estado, na

mensagem que encaminha o projeto de lei objeto desta emenda, os
recursos que serão destinados à Companhia Energética do Estado de
Minas Gerais são para completar o trabalho de assentamento da
população deslocada com a construção da barragem. Assim
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transcrevemos:
"Ocorre que o início das operações da usina está previsto para o

primeiro semestre deste ano, desde que a Cemig tenha em mãos a
competente autorização da Câmara de Infra-Estrutura do Conselho de
Política Ambiental - CIF-Copam - para enchimento dos reservatórios.
Para tanto, deverá a empresa - entre outras providências de caráter
irreversível - completar o trabalho de assentamento da população
deslocada com a construção da barragem, o que demanda,
evidentemente, aporte de novos e consideráveis recursos.

Objetivamos, então, com a apresentação desta proposição, apenas
garantir o que o Governador do Estado afirma na mensagem,
destinando recursos para que se garanta que as populações
"deslocadas" pela construção da barragem de ]rapé tenham garantia
de sua reativação econômica e social, uma vez que são retiradas de
seus lugares de origem para o funcionamento da Usina, sacrificando
suas vidas e de seus familiares para o restante da população do
Estado de Minas Gerais.

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

Deputadas e os Deputados para as reuniões extraordinárias de
amanhã, dia 13, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de
convocação, e para a reunião ordinária também de amanhã, às 14
horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 39? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 0 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 159 LEGISLATURA, EM 13/7/2006

Presidência dos Deputados Rêmolo Aloise e Elmiro Nascimento
Sumário: Comparecimento - Abertura - 12 Parte: Ata - 2? Parte

(Ordem do Dia): 22 Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Requerimento do Deputado Sargento Rodrigues; aprovação;
verificação de votação; inexistência de quórum para votação;
anulação da votação; renovação da votação; aprovação; questão de
ordem; verificação de votação; inexistência de quórum para votação;
anulação da votação; prejudicialidade do requerimento - Questão de
ordem; chamada para recomposição do quórum; existência de quórum
para votação - Questões de ordem - Chamada para recomposição do

rs-A
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quórum; existência de quórum para discussão - Suspensão e
reabertura da reunião - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Rêmolo Aloise - Fábio Avelar - Antônio Andrade - Luiz Fernando

Faria - Elmiro Nascimento - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro
Leão - Agostinho Patrús - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - BiS
Rocha - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Dilzon
Meio - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor
Ronaldo - Doutor Viana - Edson Rezende - Elisa Costa - Fahim
Sawan - Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Jayro
Lessa - Jésus Lima - Jô Moraes - João Bittar - João Leite - José
Henrique - Laudehno Augusto - Leonardo Moreira - Lúcia Pacífico -
Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria Olívia - Maria Tereza
Lara - Manos Fernandes - Miguei Martini - Neider Moreira - Padre
João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto
Carvalho - Roberto Ramos - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanessa Lucas - Weliton
Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 9h1Omin, 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. 2-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1?Parte
Ata

- O Deputado João Leite, 2-Secretário "ad hoc", procede à leitura da
ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2? Parte (Ordem do Dia)
2?Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 22 Parte da reunião, em sua 22 Fase, com a
discussão e a votação de proposições, uma vez que não há matéria a
ser apreciada na 1? Fase.

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

Rodrigues, solicitando a inversão da pauta da reunião, de modo que o
Projeto de Lei n2 2.915/2006 seja apreciado em primeiro lugar. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, solicito verificação de
votação.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para votação, motivo pelo qual a torna sem efeito e vai
renovar a votação do requerimento. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Verificação de votação, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à
chamada para a recomposição de quórum.

Questão de Ordem
O Deputado Antônio Júlio - Estamos pedindo a verificação de

votação, e não a recomposição de quórum.
O Sr. Presidente - Peço desculpas, Deputado. A Presidência vai

proceder à verificação de votação pelo processo eletrônico e, para
tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem os seus
lugares.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 17 Deputados. Portanto, não há

quórum para votação. A Presidência torna a votação do requerimento
sem efeito e o declara prejudicado.

Questão de Ordem
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, solicito seja feita a chamada

para recomposição de quórum.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao Sr.

Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a
recomposição de quórum.

• Sr. Secretário (Deputado Antônio Andrade) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 35 Deputados. E-lá 2
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Deputados em comissões, perfazendo o total de 37 Deputados,
número insuficiente para votação, mas suficiente para a continuação
dos trabalhos.

Questões de Ordem
O Deputado Weliton Prado - Como é de praxe, há, na programação

da TV Assembléia, depois do programa "Mundo Político", a reprise
das sessões ordinárias e extraordinárias desta Casa. Ontem, tivemos
três sessões: pela manhã, à tarde e à noite. Gostaria que V. Exa. nos
esclarecesse, formalmente, os motivos pelos quais essas sessões não
foram reprisadas pela TV Assembléia. Logo após o programa "Mundo
Político", passou uma entrevista com um consultor da Assembléia.
Esse programa já estava gravado e foi reprisado várias vezes. Não
houve a reprise das sessões de ontem. Gostaria de saber o motivo de
não ter havido essa reprise, como é de praxe.

O Deputado André Quintão - Queria, uma vez que estamos em
processo de recomposição de quórum, deixar clara nossa posição de
fazer um grande esforço para que os Deputados desta Casa possam
construir uma agenda mínima de votações. A Assembléia, hoje, dá um
exemplo. Extinguimos qualquer tipo de convocação para sessão
extraordinária, reduzimos o recesso parlamentar. Todos estaremos
aqui até o dia 18 de julho, em nome do interesse público. Há projetos
importantes na pauta, principalmente projetos dos Deputados.
Infelizmente, alguns de nós não conseguimos incluí-los em pauta, mas
há outros. A LDO está para ser aprovada. Quero manifestar minha
posição, que compreendo ser a posição do Bloco PT-PCdoB, de não
fazer uma obstrução generalizada, mas discutir os projetos polêmicos,
que são muitos. O projeto da Copasa, a meu ver, não deveria ser
votado nesse prazo. O ideal é que tosse votado em agosto. Irapé
depende de reassentamento, de tratamento adequado, digno. A
própria LDO pode ser aperfeiçoada, com destaque para emendas
populares, que foram apresentadas por meio da Comissão de
Participação Popular. Quero dizer, em meu nome pessoal, que seria
necessário e desejável um esforço para que todos nós pudéssemos,
sinceramente, apostar num entendimento e, no dia 18/7/2006,
encerrar os trabalhos deste primeiro período votando todos os
projetos consensuais.

1
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Queria aproveitar estes 2 minutos que me restam para, como
coordenador da Frente Parlamentar dos Direitos da Criança e do
Adolescente, registrar que hoje o Estatuto faz 16 anos. Ele foi criado
pela Lei Federal n 2 8.069, de 1990.

E uma lei importante para o País. Por meio dela foi possível
implementar conselhos tutelares, conselhos de direitos e várias
políticas públicas nas áreas de combate à desnutrição, de redução da
mortalidade infantil, de acesso ao ensino infantil, de universalização
do ensino fundamental e de programas extra-escolares.
Evidentemente, ainda há muito por fazer. Sou daqueles que
consideram que o Estatuto é um objetivo e uma meta de todos nós e,
para ser alcançado, precisa de políticas públicas sociais efetivas em
todos os níveis de governo e de efetiva participação dos conselhos
setoriais.

Esta Casa faz a sua parte, por meio de emendas orçamentárias,
debates públicos e iniciativas, sendo uma delas, Sr. Presidente, o
encontro com o Presidente do Tribunal de Justiça, em que solicitamos
a criação de uma vara criminal especializada para punir os indivíduos
que cometem crimes, abuso sexual e exploração sexual contra
crianças e adolescentes. Entregamos essa solicitação ao Tribunal, a
Lei de Divisão e Organização Judiciária foi encaminhada para esta
Casa, e apresentamos uma emenda - que esperamos sela aprovada
por este Plenário - criando a vara criminal especializada para punir os
crimes contra crianças e adolescentes. Só em Belo Horizonte, Sr.
Presidente, são 1.248 processos em tramitação lenta, o que prejudica
as crianças e os adolescentes, exatamente porque estimula a
impunidade.

Registro que o Estatuto já avançou muito nas políticas para crianças
e adolescentes, mas precisamos ir mais além. Muito obrigado.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados e
Sras. Deputadas, aproveitando parte da fala do nobre Deputado André
Quintão, gostaria de lembrar as matérias importantes que constam na
pauta. Entendo que há projetos polêmicos, como o da Copasa, que foi
citado por ele, o qual, segundo o Bloco PT-PMDB-PCdoB, necessita
de melhor discussão e entendimento nesta Casa. Vejo que há outras
matérias constantes na pauta de grande interesse público, e

rs
1A



864

precisaríamos realmente ter bom senso para que outros projetos
sejam votados. Por exemplo, temos o Fundomic, um projeto destinado
à questão da telefonia móvel, os celulares, atingindo todo o interior do
Estado; e o projeto do Corpo de Bombeiros, que trata do efetivo e já
está em votação, em 2Q turno. Há vários outros projetos. Pelo que
entendemos e conversamos com os demais Deputados e Deputadas,
não há polêmica nem divergência quanto ao mérito e à forma desses
outros projetos. Então, seria viável que especialmente o PT, o PCdoB
e o PMDB pudessem avançar nesses outros projetos, já que nos
encontramos em uma reunião extraordinária, certamente pautada pela
Presidência da Casa para a votação desses projetos. Então, é muito
simples. Se existem um, dois ou três projetos que despertam polêmica
ou divergência ou entendimentos diferentes entre Oposição e
governo, gostaria que avançássemos na votação dos demais em que
não há isso, em que há consenso e entendimento de todos os
Deputados. Então, faço um apelo a V. Exa., aos demais Deputados do
PT e do PMDB e à nobre colega Deputada do PCdoB para votarmos
esses projetos que são simples, e não polêmicos, como já disse.

Caso não haja ainda definição, sugiro a V. Exa. que suspenda esta
reunião para que possamos conversar com os Deputados e,
posteriormente, votar esses projetos. Precisamos dar seguimento
normal à pauta, com votação dos projetos mais polêmicos. Podemos
tentar acordo junto ao Colégio de Líderes, ao Presidente desta Casa e
aos demais Líderes. Faço esse apelo a V. Exa. Peço suspensão dos
trabalhos, Sr. Presidente.

A Deputada Jô Moraes - Sr. Presidente, queria deixar claro e
reforçar os pedidos de pronunciamentos dos Deputados André
Quintão e Sargento Rodrigues.

Esta Casa tem de votar hoje todos os projetos, que têm significado
fundamental para a sociedade. Está na pauta o Fundomic, assim
como o projeto que altera a lei do Corpo de Bombeiros, de
fundamental importância. Não podemos deixá-lo para o segundo
semestre porque esse projeto, do qual o Deputado Sargento
Rodrigues foi um dos pioneiros, prevê ampliação da estrutura do
Corpo de Bombeiros, o que é absolutamente urgente e necessário
neste momento que estamos vivendo. Esse projeto prevê ampliação
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de 5% para 10% de presença de policiais femininas no Corpo de
Bombeiros.

Estou citando esses dois exemplos para demostrar o que penso.
Faço um apelo a V. Exa., que está na condução dos trabalhos: retire
do debate de hoje, em razão do seu caráter de urgência, apenas o
projeto relativo à Copasa, para que possamos votar, de imediato, os
projetos essenciais desta Casa que estão em discussão.

Solicito também a retirada do projeto relativo a lrapé porque está
havendo construção do entendimento quanto a ele, aliás, com o
envolvimento da Justiça. Precisamos também atentar para as
demandas dos assentados e para as deliberações da Justiça. Por
isso, Sr. Presidente, quero propor a V. Exa. que retire da pauta o
Projeto de Lei n 9 3.374, relativo à Copasa, assim como o projeto de
]rapé, porque esse processo está em discussão na Justiça. Devemos
votar o essencial.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, V. Exa. pode verificar, de
plano, a inexistência de quórum. Por isso, solicito a V. Exa. que
encerre, de plano, esta reunião para que voltemos à tarde para
procedermos às votações.

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria
constante na pauta, solicito ao Sr. Secretário que proceda à chamada
dos Deputados para a recomposição do quórum.

• Sr. Secretário (Deputado Elmiro Nascimento) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 28 Deputados, número

suficiente para a continuação dos trabalhos.
Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 1 hora
para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação da
matéria constante na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
• Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Encerramento
• Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - 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 reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a
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ordem do dia já publicada, e para a reunião extraordinária também de
hoje, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 4 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DOS
CENTROS DE CONVENÇÕES, FEIRAS E EXPOSIÇÕES, EM

28/6/2006
Às 116h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sebastião Helvécio, João Leite e Biel Rocha, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Sebastião Helvécio, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado BieI Rocha, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a colher subsídios para os trabalhos
da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:
Ofício n Q 12/06, do Sr. Marco Antônio Menezes Coelho da Silva,
Presidente do Convention Visitors Bureau de Juiz de Fora, que
justifica sua ausência nesta reunião. A Presidência interrompe a V
Parte da reunião para ouvir as Sras. Cristiane Tavares de Meio,
Supervisora de Serviços Especializados da Secretaria de Turismo do
Estado, representando a titular dessa Pasta, e Simone Araújo,
Superintendente Executiva do Convention Bureau de Belo Horizonte,
que são convidadas a tomar assento à mesa. O Presidente, Deputado
Sebastião Helvécio, concede a palavra aos Deputados João Leite e
Biel Rocha, que também são autores do requerimento que deu origem
ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a
palavra às convidadas, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião
e submete a votação e é aprovado requerimento dos Deputados
Sebastião Helvécio, João Leite e Biel Rocha, em que solicitam à
Presidência da Anatel que gerencie com as operadoras de telefonia
celular a instalação de antena de celular na área do Expominas Juiz
de Fora. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares e das convidadas, convoca os membros
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da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de julho de 2006.
Sebastião Helvécio, Presidente - João Leite - Biel Rocha.

ATA DA 39 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
DOS CENTROS DE CONVENÇÕES, FEIRAS E EXPOSIÇÕES, EM

4/7/2006
Às ilhiOmin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sebastião Helvécio e João Leite, membros da supracitada Comissão.
Está presente, também, o Deputado Carlos Pimenta. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Helvécio, declara
aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual
é dada por aprovada, e a subscreve juntamente com o Deputado João
Leite. A Presidência informa que a reunião se destina a sugerir um
modelo de gestão dos centros de convenções, feiras e exposições em
construção no Estado, em especial o Conex de Juiz de Fora. A
Presidência interrompe a 1 Parte da reunião para ouvir o Sr. Marco
Antônio Menezes Coelho da Silva e a Sra. Simone Maria Lima,
Presidente e Diretora Executiva do Convention Bureau de Juiz de
Fora, respectivamente; e as Sras. Erika Campos Drumond e Simone
Araújo, respectivamente, Presidente e Superintendente da Fundação
Belo Horizonte Turismo e Eventos, que são convidados a tomar
assento à mesa. Como autores do requerimento que deu origem ao
debate, o Presidente, Deputado Sebastião Helvécio, e o Deputado
João Leite, tecem 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. A Presidência retoma os trabalhos
ordinários da reunião, 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, 12 de julho de 2006.
Sebastião Helvécio, Pres idente - João Leite - Biel Rocha.

ATA DA 12 @ REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 9 LEGISLATURA, EM 12/7/2006
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Às 20h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Domingos Sávio, Luiz Humberto Carneiro, José Henrique e Fahim
Sawan (substituindo este ao Deputado Sebastião Helvécio, por
indicação da Liderança do Bloco BPSP), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Domingos Sávio, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Fahim Sawan, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir
e votar proposições da Comissão. Passa-se à V Fase da 2 Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.
Suspende-se a reunião. As 21h30min, são reabertos os trabalhos,
com a presença dos Deputados Domingos Sávio, Dilzon Meio, Luiz
Humberto Carmeiro, João Leite, Fahim Sawan e Sebastião Costa. Os
Projetos de Lei n9s 3.139 e 3.333/2006 são retirados da pauta por
determinação do Presidente da Comissão, em virtude de não
cumprirem pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para reunião extraordinária, em
13/7/2006, às 9h30min, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2006.
Jayro Lessa, Presidente - Dilzon Meio - Luiz Humberto Carneiro -

Sebastião Helvécio - Ana Maria Resende.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9

3.347/2006
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De autoria do Deputado Mauri Torres, o Projeto de Lei n 2 3.347/2006

visa declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de
Comunicação, Cultura e Meio Ambiente de Araponga, com sede
nesse Município.
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Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, 1,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida entidade presta relevantes serviços de utilidade pública

aos moradores do Município de Araponga.
No cumprimento desse propósito, realiza programas de radiodifusão

sonora, buscando divulgar notícias e conhecimentos de interesse
comunitário; contribui para o aperfeiçoamento profissional de
jornalistas e radialistas e promove o ecoturismo no entorno do Parque
Estadual da Serra do Brigadeiro.

Também desenvolve estudos e pesquisas e divulga conhecimentos
técnicos e científicos a respeito da atividade turística, da fauna e da
flora compreendida no referido Parque.

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

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

n 2 3.347/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 14 de julho de 2006.
Roberto Carvalho, relator.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 18 DE JULHO DE 2006

ATAS
ATA DA 102 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

SOBRE GOVERNANÇA AMBIENTAL, EM 28/6/2006
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Paulo Piau, Doutor Ronaldo, Manos Fernandes e Luiz Humberto
Carneiro (substituindo este ao Deputado Zé Maia, por indicação da
Liderança do BPSP), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Piau, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Doutor Ronaldo, dispensa a leitura da ata da reunião
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 tema "Planos, prioridades e parcerias para recomposição
ambiental de Minas Gerais" e os subtemas "Estrutura do Ministério
Público do Meio Ambiente em Minas Gerais", "Atuação e visão do
Ministério Público nos processos de licenciamento", "A visão do
Ministério Público sobre a legislação ambiental do Estado de Minas
Gerais e sua aplicação". E informa que serão ouvidos na reunião os
Srs. José Carlos Carvalho, Secretário de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável - Semad -; Patrícia Helena Gambogi
Boson, Secretária Executiva do Conselho de Empresário para o Meio
Ambiente - Cema-Fiemg -; Marcos de Abreu e Silva, Diretor
Administrativo da Faemg; Eduardo Nascimento, Assessor da
Fetaemg; Maria Dalce Ricas, Superintendente Executiva da Amda;
Rodrigo Cançado Anaya Rojas, Procurador de Justiça e Coordenador
do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de
Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Urbanismo e
Habitação - CAO-MA -; Marcos Paulo de Souza Miranda, Promotor de
Justiça e Coordenador das Promotorias de Justiça de Defesa do
Ambiente da Bacia dos Rios das Velhas e Paraopeba; Alex Fernandes
Santiago, Promotor de Justiça e Coordenador das Promotorias de
Justiça de Defesa do Meio Ambiente da Bacia do Rio São Francisco;
que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência tece suas
considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados,
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para que façam suas exposições. Registra-se a presença da Sra.
Adriana Augusta Marques, Técnica Ambiental da Faemg; dos Srs.
Antônio Tarcizo de Andrade Silva, do Grupo Plantar; Augusto Horta,
da Semad; Bruno Andrade, da Faemg; Carlos Alberto Oliveira, Chefe
da Assessoria de Meio Ambiente da Faemg; da Sra. Célia Fróis, do
Igam; Cleinis de Faria e Silva, membro do Conselho Empresarial de
Meio Ambiente da ACMinas; das Sras. Cristina Chiodi, Assessora
Jurídica da Amda; Eliane Drummond Abdala, Consultora de Gestão
Ambiental do BDMG; dos Srs. Fernando Antônio Cardoso, Assessor
Técnico da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento; Fernando Pinheiro Moreira, Secretário Executivo da
Associação Mineira de Silvicultura - AMS -; João Alfredo Balieiro,
Assessor do 1FF; João Paulo Sarmento, da Sociedade Mineira de
Engenheiros Florestais - SMEF; Joaquim Martins da Silva Filho,
representando o Presidente da Feam; José Claudio Junqueira,
Assessor Especial da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável; Luciano Rogério de Castro,
Superintendente-Geral da Siamig-Sindaçúcar; Minam Regina,
Presidente da Associação dos Servidores do Meio Ambiente -
Assema; Nilde Russo Silva Ferreira, da área administrativo-ambiental
da Ocemg; Paulo Romano, Consultor da Seapa; Priscila Carvalho,
Assessora de Meio Ambiente da Sede; Soraya Carneiro, Gerente da
SMC Consultoria e Assessoria; Walter Vilela Cunha, da Copasa-MG.
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 Iavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de julho de 2006-
Paulo Piau, Presidente - Doutor Ronaldo - Carlos Gomes.

ATA DA 12a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 4 SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 @ LEGISLATURA, EM 29/6/2006
As lOhlOmin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Doutor Viana, Weliton Prado e Marlos Fernandes (substituindo este ao
Deputado Paulo Piau, por indicação da Liderança do PP), membros
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da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Doutor Viana, 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 apreciar matéria constante na
pauta. O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições,
para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Leis
n2s 3.267 e 2.87112006 em turno único (Deputado Weliton Prado);
3.264, 3.292, 3.346/2006 e 2.908/2005 em turno único (Deputado
Paulo Piau); 3.017, 3.268, 3.266, 3.332, 3.145/2006 em turno único
(Deputado Doutor Viana); 3.265 e 3.353/2006 em turno único
(Deputada Ana Maria Resende) e 3.283, 3.303, 2.983 e 3.316/2006
em turno único (Deputado Leonídio Bouças). Passa-se à 2? Fase da
21 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 n 2s 3.017, 3.268 e 3.332/2006 (relator: Deputado
Doutor Viana); 3.194 e 3.265/2006 (relatora: Deputada Ana Maria
Resende); 3.21312006 (relator: Deputado Paulo Piau) 3.214 e
3.267/2006 (relator: Deputado Weliton Prado); 3.283/2006 (relator:
Deputado Leonídio Bouças); que receberam parecer por sua
aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Requerimentos ns 6.621, 6.625 e 6.626/2006.
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n2s
2.458, 2.850/2005, 2.951, 3.024, 3.076, 3.080, 3.152 e 3.159/2006.
Passa-se à 3 2 Fase da 2? 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 encaminhado ofício à
Sra. Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação,
solicitando seja viabilizada a criação de cargo ou função de
Coordenador de Curso Normal, por via legal, no âmbito da rede
estadual de ensino, em razão da importância e especialidade do
referido curso; Célio Moreira, em solicita seja realizada audiência
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pública na cidade de Corinto para discutir a possível implantação de
"campus" avançado da Unimontes nesse Município; e do Weliton
Prado (2), em que solicita seja realizada audiência pública desta
Comissão no Município de Janaúba com vistas a discutir questões
gerais sobre a educação no Estado; seja encaminhado ofício à
Diretoria da Escota Estadual Gyslaine de Freitas, localizada em lbirité,
solicitando esclarecimentos sobre denúncia de prisão de estudantes
por policiais militares dentro do estabelecimento escolar, ocorrida em
27/6/2006, e seja enviada a cópia da resposta da solicitação anterior à
Secretária de Estado de Educação e à Associação Metropolitana dos
Estudantes Secundaristas da Grande Belo Horizonte - Ames - BH.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2006.
Doutor Viana, Presidente - Miguel Martini - Domingos Sávio.

ATA DA 13 Q REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 152 LEGISLATURA, EM 13/7/2006
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Jayro Lessa, Dilzon Meto, Luiz Humberto Carneiro e Sebastião
Helvécio, membros da supracitada Comissão. Está presente, também,
o Deputado Doutor Ronaldo. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Jayro Lessa, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Luiz Humberto
Carneiro, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.
Suspendem-se os trabalhos. As 1 5h3omin são reabertos os trabalhos
com a presença dos Deputados Jayro Lessa, José Henrique, Luiz
Humberto Carneiro e Doutor Ronaldo (substituindo este ao Deputado
Sebastião Helvécio, por indicação do Bloco BPSP). Passa-se à 1
Fase da 2a Pane (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Os Projetos de Lei ns 3.139 e 3.33312006 são retirados da
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pauta por determinação do Presidente da Comissão, por não
cumprirem pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária,
hoje, às 16 horas, para apreciação dos pareceres sobre os Projetos
de Lei & 3.139 e 3.333/2006, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2006.
Sebastião Helvécio, Presidente - Vanessa Lucas - Ana Maria

Resende - João Leite.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 2.448/2005

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei n9
2.448/2005 reconhece como estância climática a localidade de Monte
Verde, no Município de Camanducaia, e dá outras providências.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
pela constitucional idade e pela legalidade do projeto de lei.
Posteriormente, a Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e
Cooperativismo opinou pela aprovação da matéria. O projeto foi então
encaminhado ao Plenário para inclusão na ordem do dia.

Nos termos do § 2 Q do art. 173 do Regimento Interno, a Presidência
determinou a anexação dos Projetos de Lei n 2s 2.614/2005, de autoria
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 3.23412006, de autoria do
Deputado Dilzon Meio, ao projeto em comento, por guardarem
semelhança com ele.

Por último, a requerimento do Deputado Laudelino Augusto,
aprovado em Plenário em 9/5/2006, o Projeto de Lei n 2 2.448/2005 foi
distribuído à Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais.

Cumpre-nos, portanto, nos termos do inciso VIII do art. 102, emitir
parecer sobre a matéria.

Fundamentação
O reconhecimento, pelo poder público, de localidade como estância

climática reveste-se de grande importância ecológica, uma vez que tal
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título nos leva, de imediato, a associar tal condição à existência de um
espaço tísico natural, dotado de microclima com características
excepcionais; entretanto, a proposição não estabelece parâmetros
que permitam estender a condição de estância a outras localidades
mineiras, pois, como bem observa o parecer emitido pela Comissão
de Constituição e Justiça: "na esfera federal e no Estado de Minas
Gerais não foram encontradas legislações específicas sobre o
assunto". O parecer prossegue afirmando que " como Minas não
possui legislação própria (certamente, referindo-se à essa questão
específica), seria conveniente que esta Casa se debruçasse sobre o
assunto, a fim de construir um marco regulatório da matéria, a
exemplo de São Paulo, de tal forma que o reconhecimento de
localidade como estância climática obedecesse a critérios uniformes,
tendo em vista as especificidades do Estado".

Nesse sentido, a decisão da Presidência que determinou a
anexação dos Projetos de Lei n 9s 2.614/2005, de autoria do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, que reconhece a estância climática de Maria da
Fé, e 3.234/2006, de autoria do Deputado Dilzon Meio, que dispõe
sobre o reconhecimento de localidade como estância climática, por
força do disposto no § 2Q do art 173 do Regimento Interno, é
extremamente oportuna. Ela indica, de forma clara, que a Mesa da
Assembléia julga pertinente o estabelecimento prévio, em lei, dos
parâmetros mínimos para que uma localidade seja declarada estância
climática e, a partir desses pré-requisitas, se proceda à outorga do
título; há que se agregar, contudo, ao que aduz a Comissão de
Constituição e Justiça, ou seja, que a legislação mineira poderá
contribuir para a simplificação processual, estabelecendo uma única
norma que estabeleça as regras gerais e relacione os pré-requisitos
mínimos para que ela receba as designações complementares de
"climática" e "hidromineral", individualmente ou associadas,
qualificativas de sua condição de relevância ambiental.

Assim, propomos o Substitutivo & 1, em que foi inserido
integralmente o texto da Lei n° 13.459, de 2000, e incluído dispositivo
contido no Decreto-Lei n°7.841, de 8/8/45, Código de Aguas Minerais,
relativo à comprovação de propriedade medicamentosa para as águas
classificadas como minerais.
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Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei ri9

2.448/2005, no 1 9 turno, na forma do Substitutivo ri 2 1, a seguir
redigido.

SUBSTITUTIVO N 2 1
Dispõe sobre o reconhecimento de localidade como estância

climática ou hidromineral.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1- O reconhecimento de localidade como estância climática ou

hidromineral se dará por meio de lei específica, atendidos os
requisitos estabelecidos nesta lei.

Ari. 2 - São requisitos gerais para o reconhecimento de localidade
como estância climática ou hidromineral:

- infra-estrutura hoteleira com oferta de, no mínimo, cinqüenta
apartamentos;

II - infra-estrutura de lazer com quadras poliesportivas e piscinas;
III - quadra poliesportiva e piscina cobertas;
IV - área verde de dimensão superior a 10.000m 2 (dez mil metros

quadrados), contígua aos limites da localidade declarada como
estância;

V - serviço médico permanente;
VI - plano diretor municipal em que conste, no mínimo:
a) zoneamento econômico ecológico do Município;
b) serviço de coleta seletiva e disposição adequada de lixo;
c) planta cadastral, na escala 1:10.000, com a delimitação das áreas

consideradas como de preservação permanente e de proteção da
estância;

d) infra-estrutura de saneamento ambiental, com abastecimento de
água, de esgotamentos sanitário e pluvial em 100% (cem por cento)
da localidade;

e) energia elétrica, que abranja 100% (cem por cento) da localidade;
f) plano de urbanismo, nele incluído o paisagismo dos sítios de

interesse para o lazer e o turismo e de seus acessos.
Art. 3 - Poderá ser reconhecida como estância climática a

localidade que atender, além dos requisitos gerais estabelecidos no
art. 2 0, no mínimo, aos seguintes requisitos específicos, comprovados

La
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por estudo climatológico, com base em séries de dados obtidas em
medições relativas a um período de trinta anos nas estações
climatológicas localizadas no Estado:

- variação entre as médias anuais das temperaturas mínimas e
máximas menor ou igual a W C (dez graus celsius);

li - umidade relativa média anual maior que 60% (sessenta por
cento), admitida a variação, para menos, de 10% (dez por cento) do
resultado obtido no local;

III - número anual de horas de insolação superior a duas mil.
Art. 42 - o projeto de lei que vise ao reconhecimento de estância

climática será instruído com os seguintes documentos
- memorial descritivo, com coordenadas georrefenciadas, dos

limites da área do Município a ser declarada como estância climática;
II - estudo climatológico, elaborado por profissional legalmente

habilitado, que comprove a ocorrência de microclima com
caraterísticas que atendam ao disposto nesta lei;

III - declaração, fornecida pela Secretaria de Estado de Turismo,
comprobatória do atendimento ao disposto no art. 2 2 desta lei.

Art. 5 - Poderá ser reconhecida como estância hidromineral a
localidade que além de atender aos requisitos gerais estabelecidos no
art. 2 0, possuir fonte de água mineral, termal ou radioativa com
comprovada ação medicamentosa e atender, no mínimo, aos
seguintes requisitos específicos:

- fonte de água mineral com vazão mínima de 250.000 1 (duzentos
e cinqüenta mil litros) por vinte e quatro horas, cuja explotação esteja
legalizada por concessão de lavra;

II - instalações crenoterápicas de uso público, adequadas à natureza
das águas;

III - área de proteção ambiental da fonte com dimensões
estabelecidas por estudo técnico elaborado por profissional
legalmente habilitado;

IV - laboratório que realize exames bacteriológicos periódicos para
verificação da pureza das águas explotadas ou contratação de
entidade habilitada pelo Departamento Nacional de Produção
Mineral - DNPM -, para realização desses serviços.

§ 1 - Quando na localidade existir mais de uma fonte de água
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mineral, termal ou radioativa com análises química e físico-química
semelhantes, segundo a classificação estabelecida pelo Decreto-Lei
nQ 7.841, de 8 de agosto de 1945, que contém o Código de Aguas
Minerais, poderão ser somadas as respectivas vazões para a
apuração do cumprimento do requisito previsto no inciso 1 do "caput"
deste artigo.

§ 2 - A vazão de águas minerais artificialmente captadas por poço
profundo será calculada com base no nível dinâmico de água, medido
durante período não inferior a vinte e quatro horas.

§ A vazão de fontes naturalmente captadas será calculada pela
média aritmética dos resultados de medições mensais consecutivas
tomadas no decorrer de um ano.

Art. 6 - O projeto de lei que vise ao reconhecimento de estância
hidromineral será instruído com os seguintes documentos:

- reprodução integral do título minerário de concessão de lavra das
fontes existentes na localidade, com a data de sua publicação no
"Diário Oficial da União";

II - relatório, elaborado por técnico legalmente habilitado, contendo,
no mínimo:

a) resultado completo das análises físico-químicas e bacteriológicas
das águas minerais da localidade, executadas por laboratório
credenciado pelo órgão oficial competente;

b) resultado dos laudos de medição da vazão das fontes da
localidade;

c) planta, na escala de 1:200, das instalações crenoterápicas
existentes na localidade, acompanhada de memorial descritivo;

d) comprovação, mediante laudo de órgão estadual ou federal
competente, da ação medicamentosa das águas da fonte;

III - declaração, fornecida pela Secretaria de Estado de Turismo,
comprobatória do atendimento ao disposto no art. 2 Q desta lei.

Art. 7 - Ficam reconhecidas como estâncias climáticas a localidade
de Monte Verde, Distrito do Município de Camanducaia, e a localidade
de Maria da Fé, sede do Município de Maria da Fé.

Parágrafo único - Se, no prazo de cinco anos, não for editada lei
específica para as estâncias de que trata este artigo, atendidos os
critérios estabelecidos por esta lei, o reconhecimento será
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considerado revogado.
Art. 8 - Ficam mantidos os reconhecimentos das estâncias

hidrominerais do Estado criadas até a data de promulgação desta lei.
Art. 92 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10 - Fica revogada a Lei n 2 13.459, de 12 de janeiro de 2000.
Sala das Comissões, 13 de julho de 2006.
Laudelino Augusto, Presidente e relator - Doutor Ronaldo - João

Leite.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°42/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n°42/2003, de autoria do Deputado Miguel Martini,

que institui o dia 4 de outubro como Dia Estadual em Defesa da Vida,
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 põr se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N°42/2003
Institui o Dia Estadual de Defesa da Vida.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica instituído o Dia Estadual de Defesa da Vida, a ser

celebrado, anualmente, no dia 4 de outubro.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 12 de julho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Edson Rezende, relator - Doutor

Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N 2 16112003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n2 161/2003, de autoria do Deputado Rogério

Correia, que disciplina a criação de cães e dá outras providências, foi
aprovado no 2 0 turno, com as Emendas n2s 3 e 4 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 0 do art. 268 do Regimento Interno.
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Esta Comissão, ao avaliar a proposição, concluiu que o termo
"adoção", usado no art. 4 0, não é suficiente para alcançar o objetivo do
Plenário ao aprovar o projeto. O propósito do dispositivo é, sem
dúvida, impedir que nasçam ou entrem no Estado novos exemplares
do cão "pit buli", até a erradicação da raça. Para eliminar possíveis
dúvidas na interpretação da lei, esta Comissão substituiu, no artigo
citado, os termos "adoção e procriação" por "adoção, procriação e
entrada", que melhor traduzem a real intenção do legislador.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N 2 16112003
Disciplina a criação de cães das raças que especifica e dá outras

providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - A criação de cães das raças "pit buli", "dobermann",

"rottweiler" e outros de porte físico e força semelhantes, segundo
classificação da Federação Cinológica Internacional - ECI -, e de seus
mestiços será regida por esta lei.

Art. 22 - O proprietário de cão de qualquer das raças a que se refere
o art. 12 desta lei é obrigado a registrar o animal com mais de cento e
vinte dias de idade, mediante apresentação da seguinte
documentação:

- comprovante de vacinação do animal;
II - qualificação do vendedor e do proprietário do animal;
III - declaração da finalidade da criação do animal.
Parágrafo único - O registro de que trata o "caput" será feito pela

Secretaria de Estado de Defesa Social, diretamente ou por meio de
convênio.

Art. 3 - O descumprimento do disposto no art. 2 0 desta lei
acarretará:

- a apreensão do animal:
II - o pagamento, pelo proprietário, de multa de 500 Ufemgs

(quinhentas Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), que será
cobrada em dobro na hipótese de reincidência.

§ 12 - Será concedido ao proprietário de cão apreendido o prazo de
quinze dias para adequar-se ao disposto no art. 22, após o qual o
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animal não procurado será encaminhado a entidade de ensino e
pesquisa, para fins de estudo.

§ 22 - As despesas decorrentes do cumprimento do disposto neste
artigo, incluídas as decorrentes da apreensão, da guarda e da
manutenção do cão, correrão à conta do proprietário do animal.

Art. 42 - E proibida a adoção, a procriação e a entrada de cães da
raça "pit buli" no Estado.

Parágrafo único - Os cães da raça "pit buli" em idade de procriação
deverão ser esterilizados.

Art. 52 - O proprietário de cão das raças a que se refere o art. 1
desta lei fica obrigado a adotar as seguintes medidas de segurança:

- colocar, no animal, coleira com o número do seu registro;
II - manter o animal em área delimitada, com dimensões suficientes

para o seu manejo seguro, guarnecida com cercas, muros ou grades
que impeçam a fuga do animal e resguardem a circulação de
transeuntes nas proximidades;

III - afixar, de forma visível, à entrada do imóvel onde é mantido o
cão, placa de advertência que informe a raça, a periculosidade e o
número do registro do animal;

IV - impedir o acesso do cão a caixas de correio, hidrômetros, caixas
de leitura de consumo de energia elétrica e equipamentos
congêneres.

Art. 62 - Na condução em via pública e no transporte de cão das
raças a que se refere o art. 1 P desta lei, é obrigatória a utilização de
equipamentos de contenção do animal.

Art. 72 - O cão das raças a que se refere o art. 1 2 desta lei que
agredir alguém será recolhido e examinado por médico veterinário,
que emitirá parecer sobre a possibilidade de sua permanência no
convívio social.

Parágrafo único - Se o parecer de que trata o "caput" deste artigo
concluir pela impossibilidade de permanência do cão no convívio
social, o animal será eliminado por médico veterinário, após sedação.

Art. 8 - Na hipótese de cão das raças de que trata o art. 12 desta lei
ferir alguém, fica o proprietário sujeito ao pagamento de multa de
1.000 (mil) Ufemgs.

§ 1 ° - No caso de a vítima comprovar, por meio de laudo médico
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acompanhado de boletim de ocorrência ou representação, que houve
lesão decorrente do ataque do cão, a multa a que se refere o "caput"
deste artigo será cobrada em dobro.

§ 2 0 - Na ocorrência de lesão corporal grave, o proprietário do cão
será multado em 3.000 (três mil) Ufemgs.

Art. 9 0 - Fica criado o Disque-Cão, serviço telefônico gratuito para
recebimento de denúncia de infração ao disposto nesta lei.

Art. 10 - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo
de noventa dias contados da data de sua publicação.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 12 de julho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Edson Rezende, relator -. Doutor

Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.807/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.807/2004, de autoria do Deputado Doutor
Viana, que dispõe sobre o Cadastro Estadual de Foragidos da Justiça,
foi aprovado no 2 0 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 0 d 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°1.807/2004
Determina a veiculação na internet de cadastro estadual de

foragidos da Justiça.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - O Estado, por meio do órgão competente, tornará disponível

na internet cadastro estadual de foragidos da Justiça, para auxiliar a
atividade de persecução criminal.

Art. 2°- A página da internet em que for veiculado o cadastro de que
trata o art. 1 O conterá orientações aos interessados em fornecer
informações sobre pessoas foragidas, resguardando-se a identidade
do informante.

Art. 3°- Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo.
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Sala das Comissões, 12 de julho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Edson

Rezende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.945/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.945/2004, de autoria do Deputado Doutor
Viana, que dispõe sobre as restrições à comercialização de peças de
uniformes ou fardas, distintivos ou insígnias da Polícia Civil, da Polícia
Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, do Departamento de Trânsito
de Minas Gerais e da Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas
Gerais e dá outras providências, foi aprovado no 2 0 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°1.945/2004
Estabelece normas para a comercialização de vestuário próprio da

Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros Militar e dos
demais órgãos de segurança pública do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - O uniforme, a farda, o distintivo e a insígnia da Polícia

Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros Militar e dos demais
órgãos de segurança pública do Estado somente poderão ser
vendidos ao órgão ou à corporação ou a servidor ou militar dele
integrante.

Parágrafo único - A venda direta dos produtos relacionados no
"caput" deste artigo a servidor ou militar depende de autorização
expressa do órgão ou da corporação a que pertença.

Art. 2 0 - A confecção, a distribuição e a comercialização de
uniformes, tardas, distintivos e insígnias da Polícia Militar, da Polícia
Civil, do Corpo de Bombeiros Militar e dos demais órgãos de
segurança pública do Estado dependem de autorização do Poder
Executivo.
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§ 1 ° - O Poder Executivo manterá cadastro das pessoas físicas ou
jurídicas que atuem nas atividades previstas no "caput" deste artigo.

§ 2 0 - O comprovante da autorização a que se refere o "caput" deste
artigo ficará exposto em lugar visível nos locais de confecção,
distribuição ou comercialização dos produtos de que trata esta lei.

Art. 30 - As pessoas físicas ou jurídicas que comercializem os
produtos de que trata esta lei manterão cadastro com o registro da
identificação do militar ou servidor público que os adquirir e do produto
adquirido.

Parágrafo único - As pessoas físicas e jurídicas a que se refere o
"caput" deste artigo encaminharão ao poder público, a cada seis
meses, relatório das vendas realizadas, com a identificação do
comprador.

Art. 4°-O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às
seguintes sanções administrativas:

- advertência, na ocorrência da primeira infração;
II - multa de R$500,00 (quinhentos reais) a R$5.000,00 (cinco mil

reais), em caso de reincidência;
III - apreensão da mercadoria;
IV - cassação da autorização para confecção, distribuição e

comercialização dos produtos de que trata esta lei, após a terceira
infração.

§ 1° - O valor da multa a que se refere o inciso II do 'caput' deste
artigo será fixado tomando como base a gravidade da infração e o
poder econômico do infrator, na forma do regulamento.

§ 20 - As sanções previstas neste artigo poderão ser aplicadas
cumulativamente.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 12 de julho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator

Rezende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

3.106/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.106/2006, de autoria do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São

Edson

N°
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Francisco de Paula o imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos
regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termas
do § 1 0 d 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°3.106/2006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Francisco de

Paula 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

São Francisco de Paula imóvel com área total de 1.080m 2 (mil e
oitenta metros quadrados), composto dos lotes 9, 10 e 11 da quadra
36, localizado na Rua Cel. Teodorinho, naquele Município, registrado
sob o n° 3.523, a fls. 229 do Livro 2-1, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Oliveira.

Parágrafo único - O imóvel descrito no caput" deste artigo destina-
se à edificação de uma creche municipal.

Art. 2 0 - 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 art. 12.

Art. 3 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 12 de julho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Edson

Rezende.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 19 DE JULHO DE 2006

ATAS
ATA DA 132 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SEGURANÇA PÚBLICA NA 4 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 15 2 LEGISLATURA, EM 11/7/2006

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Zé Maia, Antônio Júlio, Sargento Rodrigues e Weliton Prado,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Gilberto Abramo. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes, e informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se
à 1 1 Fase da 22 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Na fase de discussão dos pareceres dos relatores, o do
Deputado Weliton Prado, que conclui pela aprovação do Projeto de
Lei n 9 6/2003, no 1 2 turno, e o do Deputado Sargento Rodrigues, que
conclui pela rejeição do Projeto de Lei n 2 1.781/2003, no 12 turno, o
Presidente defere, respectivamente, os pedidos de vista do Deputado
Sargento Rodrigues e o de sua autoria. Passa-se à 2 Fase da 2
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 n2s
6.702 a 6.707 e 6.730/2006. Passa-se à 3 2 Fase da 24 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 Doutor Ronaldo (emendado
pelo Deputado Antônio Júlio) em que pede seja realizada reunião
conjunta da Comissão com a de Educação, Ciência, Tecnologia e
Informática, para se debaterem, em audiência pública, medidas
destinadas a evitar ou diminuir os arrombamentos dos prédios de
escolas estaduais; e Weliton Prado em que solicita seja encaminhado
ofício ao Comandante-Geral da Polícia Militar pedindo providências
para o retorno imediato do helicóptero da PMMG que atendia a região
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do Triângulo, especialmente a cidade de Uberlândia. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 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 julho de 2006.
Zé Mala, Presidente - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz.

ATA DA 149 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 4 ê SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 11/7/2006
As 14h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Elisa Costa e o Deputado Alencar da Silveira Jr., membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Alencar da Silveira Jr., declara aberta a reunião e, com
base no art. 120, inciso III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a debater, em audiência pública, o tema "Gestão
para o desenvolvimento sustentável no setor de reparação
automotiva'. Registra-se a presença da Deputada Jô Moraes. O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei n9s
745/2003 em 2Q turno; 2.327/2005 em 2 Q turno; 2.842/2005, 2.932,
3.238, 3.276, 3.282 e 3.289/2006 em turno único (Deputada Jô
Moraes); 3.279/2006 em turno único (Deputado Gustavo Valadares);
2.482/2005, 2.993, 3.043, 3.147, 3.272 a 3.274, 3.294, 3.295, 3.297,
3.304, 3.305, 3.310 a 3.312, 3.325, 3.326, 3.338, 3.339, 3.345, 3.349 e
3.35612006 em turno único (Deputada Elisa Costa). A Presidência
interrompe a P Parte da reunião para ouvir o Sr. Adolpho Valladares
Portela, Diretor de Gestão Participativa do Igam; a Sra. Flávia Mourão
Parreira do Amaral, Secretária de Meio Ambiente de Belo Horizonte;
os Srs. Cláudio Arnaldo Lambertucci, Presidente do Sindicato da
Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios de Minas Gerais -
Sindirepa -; José Ricardo Santana, Presidente da Associação das
Oficinas Reparadoras de Automóveis de Minas Gerais - Assora -;
Wilson Thibes Pisani Jr., Diretor da Pró-Ambiental Soluções em
Resíduos; Luiz Guilherme de Matos Zigmatas, Chefe de Gabinete da

WILLÀ
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Presidência do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia - Contea -: Plínio da França Figueiredo Filho e Márcio
William Carvalho Farah, consultores da Assora; a Sra. Ana Luíza
Dolabella de Amorim Mazzini, engenheira química e representante da
Diretoria de Fiscalização e Monitoramento da Feam, que são
convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, como autor do
requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os
trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 22 Fase da 22 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 n2s 2.842/2005, 3.326 e 3.33912006 (relatora:
Deputada Elisa Costa); 3.023, 3.029, 3.033, 3.036, 3.038, 3.221 e
3.232/2006 (relator: Deputado Irani Barbosa), que receberam parecer
por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Requerimentos ns 6.687 e 6.699/2006. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
convidados e dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2006.
Elisa Costa, Presidente.
ATA DA 202 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 49 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15?
LEGISLATURA, EM 12/7/2006

Às 9h06min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Paulo Cesar, Biel Rocha (substituindo este ao Deputado Durval
Angelo, por indicação da Liderança do PT ) e Sebastião Helvécio
(substituindo o Deputado Roberto Ramos, por indicação da Liderança
do Bloco BPSP), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Cesar, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Sebastião Helvécio, dispensa a leitura da ata da reunião

rs
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anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à 1 0 Fase da 21
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 n 2 3.329/2006 (relator: Deputado Paulo
Cesar). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Saia das Comissões, 17 de julho de 2006.
Durval Angelo, Presidente - Roberto Ramos.

ATA DA 8? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
REDAÇÃO NA 0 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15?

LEGISLATURA, EM 12/7/2006
Às 20h16min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sebastião Costa, Doutor Ronaldo e Edson Rezende (substituindo este
ao Deputado Ricardo Duarte, por indicação da Liderança do PT),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Sebastião Costa, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor
Ronaldo, dispensa a leitura da ata da reunião 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 comunica o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei n 2s 42 e 161/2003, (Deputado Edson
Rezende); 1.807, 1.94512004 e 3.10612006 (Deputado Doutor
Ronaldo). Passa-se à 12 Fase da 2? Pane (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 ns 42 e 161/2003, (relator:
Deputado Edson Rezende) e 1.807, 1.945/2004 e 3.106/2006 (relator:
Deputado Doutor Ronaldo). Cumprida a finalidade da reunião, a

rÀ.'
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Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de julho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte - Doutor Ronaldo.

ATA DA 13 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 4 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 13/7/2006
Às 9h20min, comparecem na Saia das Comissões a Deputada

Vanessa Lucas (substituindo o Deputado Sargento Rodrigues, por
indicação da Liderança do BPSP) e os Deputados Fabim Sawan,
Jayro Lessa (substituindo este ao Deputado Gustavo Valadares, por
indicação da Liderança do PFL) e Luiz Humberto Carneiro
(substituindo o Deputado Dinis Pinheiro, por indicação da Liderança
do BPSP), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Fahim Sawan, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Luiz
Humberto Carneiro, dispensa a leitura da ata da reunião 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 suspende os trabalhos para
entendimentos. As 15h14min, com a presença dos Deputados Luiz
Humberto Carneiro e Doutor Ronaldo (substituindo os Deputados
Fahim Sawan e Sargento Rodrigues, respectivamente, por indicação
da Liderança do BPSP), e José Henrique (substituindo o Deputado
Antônio Júlio, por indicação da Liderança do PFL), o Deputado Jayro
Lessa (substituindo o Deputado Gustavo Valadares, por indicação da
Liderança do PFL) assume a Presidência da reunião, retira da pauta
os Projetos de Lei n°s 3.335 e 3.374/2006, em 2 Q turno, por não
cumprirem pressupostos regimentais. Nada mais havendo a ser
tratado, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária, a
ser realizada no dia 13 de julho, às 15h45min, no Plenarinho IV, com a
finalidade de apreciar os referidos projetos de lei, determina a
Iavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2006.

rs
1
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Sebastião Helvécio, Presidente - Vanessa Lucas - Ana Maria
Resende - Luiz Humberto Carneiro.
ATA DA 4 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

SOBRE GOVERNANÇA AMBIENTAL, EM 17/7/2006
As 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Paulo Piau, Carlos Gomes e Doutor Ronaldo, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Paulo Piau, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Doutor Ronaldo, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar o relatório final e convida
a tomar assento à mesa dos trabalhos os Srs. Augusto Horta,
representante da Semad; Fernando Cardoso, assessor técnico da
Seapa; Priscila Carvalho Oliveira, assessora de meio ambiente da
Sede; Vítor Feitosa, Presidente do Conselho de Meio Ambiente da
Fiemg; Cristina Chiodi, assessora jurídica da Amda; Eduardo
Nascimento, assessor da Fetaemg; Carlos Alberto Oliveira, Chefe da
Assessoria de Meio Ambiente da Faemg; e José Geraldo Mageste,
representante da UFVJM-UFU, convidados permanentes da
Comissão. O relator, Deputado Doutor Ronaldo, com a palavra, faz a
leitura do relatório final. A Presidência passa a palavra aos
convidados, para que façam suas considerações, conforme consta
nas notas taquigráficas. Posto em discussão e votação, é aprovado o
relatório final da Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a participação dos convidados e a presença dos
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos
desta Comissão.

Sala das Comissões, 17 de julho de 2006.
Paulo Piau, Presidente - Doutor Ronaldo - Carlos Gomes.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N°71/2005
Comissão de Redação

0 Projeto de Lei Complementar n°71/2005, de autoria do Presidente
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do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que modifica a Lei
Complementar 33, de 28 de junho de 1994, que dispõe sobre a
organização do Tribunal de Contas e dá outras providências, foi
aprovado no 2 0 turno, com as Emendas n2s 1 a 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 0 d 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 COMPLEMENTAR N°71/2005
Altera a Lei Complementar n 9 33, de 28 de junho de 1994, que

dispõe sobre a organização do Tribunal de Contas e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - O art. 4 0 da Lei Complementar n 9 33, de 28 de junho de

1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 49 - Integram a organização do Tribunal de Contas a Auditoria,

composta de quatro Auditores, e o quadro próprio de pessoal de seus
serviços auxiliares.

§ 1 - Os Auditores serão nomeados pelo Governador do Estado,
dentre cidadãos brasileiros que sejam detentores de diploma de curso
superior, satisfaçam os requisitos exigidos para o cargo de
Conselheiro do Tribunal de Contas e tenham sido aprovados em
concurso público de provas e títulos, observada a ordem de
classificação.

§ 2 - O Auditor tem os mesmos impedimentos e garantias do Juiz
de Direito da entrância mais elevada na organização judiciária do
Estado e, quando em substituição a Conselheiro, os mesmos direitos,
garantias e impedimentos deste.

§ 39 - O Auditor somente pode aposentar-se com as vantagens do
cargo quando o tiver efetivamente exercido, no Tribunal de Contas,
por cinco anos, e cumprido o tempo mínimo de dez anos de efetivo
exercício no serviço público.".

Art. 2 - A Lei Complementar 33, de 1994, passa a vigorar acrescida
dos seguintes artigos 42-A e 42-13:
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"Art. 42-A - O Tribunal de Contas será dividido em Câmaras,
observado o disposto no § 6 2 do art. 76 e no § 2 do art. 77 da
Constituição do Estado.

Art. 42-B - Funciona junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, na forma
estabelecida nos arts. 22 a 24 desta lei.".

Art. 32 Fica acrescentado ao art. 13 da Lei Complementar n 2 33, de
1994, o seguinte § 2, passando o seu parágrafo único a § 1

"Art. 13 - ( ... )
§ 2 - A competência de que trata o inciso XVI deste artigo não se

aplica quando seu fundamento for a inconstitucionalidade ou a
ilegalidade de lei estadual ou municipal não declarada pelo tribunal
competente.".

Art. 42 - o inciso V do art. 16 da Lei Complementar n 2 33, de 1994,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art16-( ... )
V - determinar a realização de concursos públicos para provimento

dos cargos de Auditor, de Procurador do Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas e daqueles que compõem seu quadro de pessoal,
julgando e homologando seus resultados;"

Art. 50 Os incisos II, XX e XXI do art. 17 da Lei Complementar n2
33, de 1994, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 17 - ( ... )
II - dar posse a Conselheiros, Auditores, Procuradores do Ministério

Público junto ao Tribunal de Contas e servidores do Quadro de
Pessoal do Tribunal de Contas, na forma do Regimento Interno;

XX - conceder licença e férias aos Auditores e Procuradores do
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas;

XXI - expedir atos de reconhecimento de direitos e vantagens
relativos aos Auditores, Procuradores do Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas e servidores do quadro de pessoal do Tribunal;.

Art. 6 0 - O art. 21 da Lei Complementar n2 33, de 1994, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 21 - Compete ao Auditor, além das atribuições estabelecidas nc
Regimento Interno:
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- substituir o Conselheiro nas suas faltas e impedimentos, quando
convocado pelo Presidente do Tribunal ou de suas Câmaras,
observado o critério estabelecido no parágrafo único do art. 265 da
Constituição do Estado;

II - emitir parecer conclusivo nas consultas e nos recursos contra
decisões do Tribunal, nas prestações de contas anuais e em outros
processos, por solicitação do presidente ou do relator;

III - promover a instrução dos processos de prestação de contas de
responsáveis por almoxarifados e de restituição de cauções;

IV - promover, por determinação do relator, na forma regimental,
diligência para complemento de instrução processual;

V - opinar sobre as prestações de contas anuais do Governador do
Estado e dos Prefeitos Municipais;

VI - desempenhar outras atribuições, por determinação do
presidente ou do Tribunal.".

Art. 70 Os arts. 22, 23 e 24 da Lei Complementar n 2 33, de 1994,
passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 22 - O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, essencial
à função jurisdicional de contas do Estado, compõe-se de quatro
Procuradores, nomeados pelo Governador do Estado, dentre
brasileiros, bacharéis em Direito com, no mínimo, três anos de
atividade jurídica e que tenham mais de trinta e cinco e menos de
sessenta e cinco anos de idade.

§ 1 P - Ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas aplicam-se
os princípios institucionais da unidade, da indivisibilidade e da
independência funcional.

§ 2 - O Governador do Estado escolherá o Procurador-Geral do
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas dentre aqueles
indicados em lista tríplice elaborada e composta pelos integrantes da
carreira, e o nomeará para mandato de dois anos, permitida uma
recondução.

§ 3 - O Procurador-Geral, pelo exercício da função, terá um
acréscimo de dez por cento em seu subsidio.

§ 49 - O ingresso na carreira far-se-á no cargo de Procurador,
mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a
participação da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais,
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em sua realização, e observada, nas nomeações, a ordem de
classificação.

§ 5 - O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas contará com
o apoio administrativo e de pessoal do Tribunal, conforme organização
estabelecida no Regimento Interno.

§ 6 - Aos membros do Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas aplicam-se as disposições da Seção 1 do Capítulo IV do Título
IV da Constituição da República pertinentes a direitos, vedações e
forma de investidura e, subsidiariamente e no que couber, o disposto
na Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, na
parte relativa a direitos, garantias, prerrogativas, vedações, regime
disciplinar e forma de investidura no cargo inicial da carreira.

Art. 23 - Compete ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas,
em sua missão de guarda da lei e fiscal de sua execução, além de
outras atribuições estabelecidas no Regimento Interno:

- promover a defesa da ordem jurídica, requerendo, perante o
Tribunal de Contas, as medidas de interesse da justiça, da
Administração e do erário;

II - comparecer às sessões do Pleno e das Câmaras e dizer de
direito, verbalmente ou por escrito, em todos os assuntos sujeitos à
decisão do Tribunal;

III - promover perante a Advocacia-Geral do Estado ou, conforme o
caso, perante as procuradorias dos Municípios as medidas previstas
no inciso II do § 6° do art. 75 e no art. 93 desta lei, remetendo-lhes a
documentação e as instruções necessárias;

IV - acionar o Ministério Público para a adoção das medidas legais
no âmbito de sua competência;

V - emitir parecer conclusivo em todos os processos pertinentes ao
controle externo e em outros, por solicitação do Presidente ou do
Relator;

VI - após o trânsito em julgado de decisão do Tribunal de que resulte
imputação de débito ou multa, encaminhar ao jurisdicionado a
respectiva certidão de débito para fim de notificação;

VII - interpor os recursos permitidos em lei, sem prejuízo de poder
ajuizar ações no cumprimento de sua missão, estabelecida no "caput"
deste artigo.

rsl- -
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Art. 24 - As funções previstas nos incisos III e IV do art. 23 serão
exercidas pelo Procurador-Geral e, por delegação, pelos
Procuradores.

§ 1 ° - O Procurador-Geral será substituído por Procurador, em caso
de vacância do cargo e nas suas ausências e impedimentos por
motivo de licença, férias ou outro afastamento legal, observada a
ordem de antigüidade no cargo ou a maior idade, no caso de idêntica
antiguidade.

§ 2 0 - O Procurador, nas substituições a que se refere o § 1 °, terá
direito, ainda que proporcional, ao acréscimo previsto no § 3 0 do art.
22 desta lei.".

Art. 8°-O inciso VII do art. 25 da Lei Complementar n 2 33, de 1994,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art.25-( ...)
VII - julgar os recursos interpostos pelo Ministério Público junto ao

Tribunal de Contas ou pelos responsáveis por contas, bens e valores
públicos;".

Art. 9°-O parágrafo único do art. 54 da Lei Complementar n Q 33, de
1994, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art.54-( ...)
Parágrafo único - Não havendo manifestação da Câmara no prazo

de cento e vinte dias após o recebimento do parecer prévio,
comprovado por aviso de recebimento, o Tribunal encaminhará o
processo ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas para a
adoção das medidas legais cabíveis.".

Art. 10 - O "caput" do art. 60 da Lei Complementar n 2 33, de 1994,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 60 - Constatada a ocorrência de desfalque, peculato, desvio de
bens ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário, o Tribunal,
sem prejuízo de comunicar o fato ao Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas, ordenará, desde logo, a conversão do processo
em tomada de contas especial.".

Art. 11 - O inciso 11 do § 6 0 do art. 75 da Lei Complementar n 2 33, de
1994, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art.75-(...)
§6°-(...)
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II - remeter ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas a
certidão de débito, o acórdão e as notas taquigráficas para fins do
disposto nos incisos III e IV do art. 23 desta lei.".

Art. 12 - O "caput" do art. 86 da Lei Complementar n 9 33, de 1994,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 86 - Qualquer dos Poderes do Estado ou do Município poderá
solicitar ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas a
interposição de pedido de rescisão de julgado das decisões
terminativas do Tribunal, relativas a prestação de contas, salvo as do
Governador e do Prefeito, a aposentadoria, a reforma e a pensão,
se:".

Art. 13 - O art. 93 da Lei Complementar n Q 33, de 1994, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 93 - O Tribunal poderá solicitar ao Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas a adoção das medidas necessárias ao arresto dos
bens dos responsáveis julgados em débito.".

Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
Sala das Comissões, 18 de julho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria OUvia, relatora - Ricardo

Duarte.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N°89/2005
Comissão de Redação

A Proposta de Emenda à Constituição n° 8912005, apresentada por
um terço dos membros da Assembléia Legislativa, tendo como
primeiro signatário o Deputado Edson Rezende, acrescenta
parágrafos ao art. 129 e altera a redação do "caput" do art. 162 da
Constituição do Estado.

Aprovada no 2 0 turno, com a Emenda n°1, vem agora a proposta 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.	-

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N°89/2005
Acrescenta parágrafos ao art. 129, altera a redação do 'caput" do

rÃT'- -
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art. 162 e revoga parágrafo do ai. 14 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Ai. 1° - O art. 129 da Constituição do Estado passa a vigorar

acrescido dos seguintes § 1 Q ao 4:
"Art. 129 - ( .... )
§ 1 ° - A Defensoria Pública é assegurada autonomia funcional e

administrativa.
§ 2 0 - Compete à Defensoria Pública, observados os prazos e os

limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, a elaboração
de sua proposta orçamentária.

§ 3 1 - No caso de a Defensoria Pública não encaminhar sua
proposta orçamentária dentro do prazo a que se refere o § 2°, o Poder
Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta
orçamentária anual, os valores constantes na lei orçamentária vigente.

§ 4°- Ocorrendo a hipótese prevista no § 3 1 ou desacordo entre a
proposta orçamentária a que se refere este artigo e os limites
estipulados na lei de diretrizes orçamentárias, o Poder Executivo
procederá aos ajustes necessários, para fins de consolidação da
proposta orçamentária anual.".

Ai. 2 0 - O "caput" do ai. 162 da Constituição do Estado passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 162 - Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias,
aí compreendidos os créditos suplementares e especiais destinados
aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público,
do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues
em duodécimos, até o dia vinte de cada mês.".

Ai. 3°- Fica revogado o § 6 do ai. 14 da Constituição do Estado.
Ai. 42 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua

publicação.
Sala das Comissões, 18 de julho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria Olívia, relatora - Ricardo

Duarte.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°871/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 871/2003, de autoria do Deputado Weliton

Prado, que institui a política estadual de descentralização de emissão

Lal
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de carteira de identidade, foi aprovado no 2 0 turno, na forma do
Substitutivo n 2 1 ao vencido no 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 0 d 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°871/2003
Institui a política estadual de descentralização da emissão de

carteira de identidade.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica criada a política estadual de descentralização da

emissão de carteira de identidade, com o objetivo de facilitar o
fornecimento do documento ao estudante regularmente matriculado
nas redes estadual e municipal de ensino.

Art. 2 0 - O Estado buscará assegurar ao estudante a que se refere o
art. 12 o acesso facilitado à expedição da carteira de identidade,
preferencialmente nos estabelecimentos de ensino.

Art. 3°-O Poder Executivo regulamentará esta lei.
AI. 4 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de julho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria Olívia, relatora - Ricardo

Duarte.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.152/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°1.152/2003, de autoria do Deputado Biel Rocha,
que cria o Calendário Turístico de Minas Gerais, o Questionário de
Qualificação de Evento - QQE - o Certificado de Registro de Evento -
CRE - e dá outras providências, foi aprovado no 2 0 turno, com a
Emenda n g 1 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 0 d art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N°1.152/2003
Acrescenta parágrafos ao art. 66 da Lei n° 11.726, de 30 de

dezembro de-1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado de
Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Ficam acrescentados ao art. 66 da Lei n° 11.726, de 30 de

dezembro de 1994, os seguintes § 92 ao 12:
"Art. 66 - ( ... )
§ 9°-A entidade ou o promotor de eventos interessados em integrar

o calendário de eventos culturais e turísticos preencherá o
Questionário de Qualificação de Evento - QQE -, que conterá a
descrição completa do evento, sua natureza e tradição histórica, além
de dados relacionados ao município onde ocorre.

§ 10 - Será concedido Certificado de Registro de Evento - CRE - ao
evento habilitado para integrar o calendário de eventos culturais e
turísticos.

§ ii - Somente poderá receber apoio financeiro ou logístico do
poder público o evento qualificado com o CRE.

§ 12 - O questionário a que se refere o § 9° ficará disponível na
internet, para preenchimento e encaminhamento, juntamente com
informações atualizadas sobre eventos turísticos e programas
institucionais de interesse na área de turismo no Estado.".

Art. 2 0- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de julho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria Olivia, relatora - Ricardo

Duarte.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.330/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.33012006, de autoria do Deputado Gil Pereira,
que dispõe sobre o monitoramento e identificação de visitantes de
sentenciados e presos provisórios nas unidades prisionais e cadeias
públicas do Estado e dá outras providências, foi aprovado no 2° turno,
na forma do vencido no 1 °turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
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do § 1 'do art. 268 do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação

final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N°1.330/2006

Dispõe sobre a instalação de equipamentos para identificação dos
visitantes nos estabelecimentos penitenciários de regime fechado do
Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Serão instalados equipamentos de armazenamento de

imagem ou reconhecimento biométrico nos estabelecimentos
penitenciários de regime fechado do Estado, para a identificação dos
visitantes na entrada e na saída.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, consideram-se
estabelecimentos penitenciários de regime fechado as penitenciárias,
os presídios, as cadeias públicas e as seções independentes de
regime fechado de hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico.

Art. 2 0 - As imagens e os dados dos visitantes registrados pelos
equipamentos de que trata o art. 1 ° permanecerão arquivados por, no
mínimo, trezentos e sessenta dias.

Art. 3°- Os recursos para instalação dos equipamentos de que trata
o art. 1 ° serão oriundos do Fundo Penitenciário Estadual, instituído
pela Lei n°11.402, de 14 de janeiro de 1994-

Art. 4°- O prazo para a instalação dos equipamentos de que trata o
ai. 1 ° é de um ano contado da data de publicação desta lei.

Parágrafo único - Esgotado o prazo a que se refere o "caput", os
estabelecimentos penitenciários que não tiverem cumprido o disposto
no art. 1 9 desta lei ficarão impedidos de receber verba do Fundo
Penitenciário Estadual para qualquer outro fim, até que seja concluída
a instalação dos equipamentos.

Art. 5 0 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias contados da data de sua publicação.

Art. 6°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de julho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria Olívia, relatora - Ricardc

Duarte.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE [El N°

WA
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1.940/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.940/2004, de autoria do Deputado Padre João,
que dispõe sobre a gratuidade na emissão de documento de
identidade civil àqueles que, em decorrência de haverem se
alfabetizado, solicitarem essa documentação ou a segunda via, foi
aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 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°1.940/2004
Dá nova redação ao inciso II do § 1 ° do art. 113 da Lei n°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 0- 0 inciso lIdo § l o do art. 113 da Lei n 0 6763, de 26 de

dezembro de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art113-(...)

II - cédula de identidade para fins eleitorais e para pessoas
reconhecidamente pobres.".

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de julho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Maria Olívia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.912/2005

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n°2.912/2005, de autoria do Deputado Paulo Piau,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Sacramento o
imóvel que especifica, foi aprovado no 2 9 turno, na forma do vencido
no 1turno.

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 0 d art. 268 do Regimento Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N°2.912/2005
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Sacramento 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

Sacramento imóvel constituído por terreno e benfeitorias, com área de
2.000m2 (dois mil metros quadrados), situado na Rua Angelo Crema,
n° 430, no Bairro Rosário, naquele Município, registrado sob o n°
14.250, afis. 180 do Livro 3-T, no Cartório do 2 0 Ofício de Registro de
Imóveis da Comarca de Sacramento.

Parágrafo único - O imóvel de que trata o "caput" deste artigo
destina-se ao funcionamento de uma unidade de apoio e auxílio aos
portadores de necessidades especiais.

Art. 2 0 - 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° - Fica revogada a Lei n°13.211, de 27 de abril de 1999.
Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de julho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Maria Olívia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N
3.068/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.068/2006, de autoria do Governador do

Estado, que altera a Lei Delegada n° 53, de 29 de janeiro de 2003,
que dispõe sobre a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, foi aprovado no 2° turno, com as Emendas n os 1 a 6
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.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

1_A
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PROJETO DE LEI N 2 3.06812006
Altera as Leis Delegadas n°53 e n°99, de 29 de janeiro de 2003, e

n°81, de 30 de janeiro de 2003, as Leis n°11.178, de 10 de agosto de
1993, n° 11.258, de 28 de outubro de 1993, e n° 16.192, de 23 de
junho de 2006, cria cargos no quadro especial de cargos de
provimento em comissão da Administração direta do Poder Executivo
e no quadro de cargos de provimento em comissão do Instituto
Mineiro de Agropecuária - IMA -, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°-Os incisos do "caput" do art. 3°da Lei Delegada n°53, de 29

de janeiro de 2003, que dispõe sobre a Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, passam a vigorar com as
seguintes alterações:

- Gabinete;
II - Assessoria Jurídica;
III - Auditoria Setorial;
IV - Assessoria de Apoio Administrativo;
V - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças;
VI - Superintendência de Política e Economia Agrícola;
VII - Superintendência de Segurança Alimentar;
VIII - Superintendência de Apoio à Agricultura Familiar.".
Art. 2 0 - Ficam criados, no quadro especial de cargos de provimento

em comissão da Administração direta do Poder Executivo, constante
no Anexo da Lei Delegada n° 108, de 29 de janeiro de 2003, os
seguintes cargos:

- um cargo de Assessor Jurídico-Chefe, código MG-99, símbolo
GF-09;

II - três cargos de Assessor Jurídico, código MG-18, símbolo AT-18;
III - um cargo de Diretor II, código MG-05, símbolo DR-05;
IV - um cargo de Diretor 1, código MG-06, símbolo DR-06;
V - um cargo de Assessor II, código MG-12, símbolo AD-12;
VI - dois cargos de Assessor 1, código AS-01, símbololo/A.
Parágrafo único - A identificação, a lotação e a forma de

recrutamento dos cargos de que trata este artigo serão estabelecidas
em decreto, observado o percentual previsto no art. 2 0 da Lei n°9.530,

rÃ,'
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de 29 de dezembro de 1987.
Art. 3°- Ficam criados dois cargos de Delegado Regional, nível 13,

grau H, no quadro de cargos de provimento em comissão de chefia e
assessoramento intermediário e de execução do Instituto Mineiro de
Agropecuária - IMA -, de que trata o Anexo 1 da Lei n° 10.594, de 7 de
janeiro de 1992, modificado pelo Anexo II da Lei n° 11.659, de 2 de
dezembro de 1994, e pelo Anexo VII da Lei Delegada n°39, de 3 de
abril de 1998.

Parágrafo único - A identificação, a lotação e a forma de
recrutamento dos cargos de que trata este artigo serão estabelecidas
em decreto, observado o percentual previsto no art. 2 0 da Lei n°9.530,
de 1987.

Art. 4°-O § 3°do art. 3 0 da Lei Delegada n°99, de 29 de janeiro de
2003, que dispõe sobre a estrutura orgânica da Fundação Rural
Mineira - Ruralminas -, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3°- ( ... )
§ 3 0 - Os cargos correspondentes às unidades mencionadas nos

incisos II e III do "caput" deste artigo são de livre nomeação e
exoneração do Governador do Estado, nos termos do parágrafo único
do art. 2 0 da Lei n° 10.623, de 16 de janeiro de 1992, exceto os
correspondentes às unidades mencionadas na alínea 1" do inciso III,
que são de livre nomeação e exoneração do Presidente da
Ruralminas.".

Art. 5°-Os arts. 90, 10 e 11 da Lei n°11.258, de 28 de outubro de
1993, que reorganiza o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e
Artístico de Minas Gerais - Iepha-MG -, passam a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 9 0 - O Conselho Curador do Iepha-MG tem a seguinte
composição:
- 1 - membros natos:

a) o Secretário de Estado de Cultura, que é seu Presidente;
b) o Presidente do Iepha-MG, que é seu Secretário Executivo;
II - membros designados:
a) um representante da Secretaria de Estado de Ciência, TecnologiE

e Ensino Superior;
b) um representante da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e

rs
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Desenvolvimento Sustentável;
c) dois representantes da Assembléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais;
d) um representante do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico

Nacional - lphan -;
e) um representante da Universidade Federal de Minas Gerais -

UFMG -;
1) um representante da Universidade do Estado de Minas Gerais -

Uemg -;
g) um representante do Instituto de Arquitetos do Brasil -

Departamento Minas Gerais - IAB-MG -;
h) um representante da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção

Minas Gerais - OAB-MG -;
i) um representante da Associação Nacional de História - Anpuh -;
j) um representante da Associação Brasileira de Conservadores e

Restauradores de Bens Culturais - Abracor -;
1) um representante da Associação Mineira de Municípios - AMM -;
m) um representante da Organização de Defesa do Patrimônio

Cultural de Minas Gerais - Odepac-MG -;
n) um representante dos servidores do lepha-MG.
§ 1 ° - Haverá um suplente para cada um dos membros designados

do Conselho Curador.
§ 2 0 - Os representantes a que se referem as alíneas "a" a "m" do

inciso lI do "caput" deste artigo e seus suplentes serão indicados pelos
respectivos órgãos ou instituições.

§ 3 0 - O representante dos servidores do lepha-MG, bem como o
seu suplente, será indicado pelos servidores da Fundação.

§ 4 0 - Os membros do Conselho Curador serão nomeados pelo
Governador do Estado para mandato de dois anos, permitida uma
recondução por igual período.

§ 5° - Os Diretores da Fundação poderão participar das reuniões do
Conselho, sem direito a voto, com o objetivo de fornecer suporte
técnico às deliberações.

§ 6°- A função de membro do Conselho é considerada de relevante
interesse público, não cabendo qualquer remuneração.

§ 7°- Os membros designados do Conselho Curador tomarão posse

rs
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perante seu Presidente, mediante assinatura de termo lavrado em
livro próprio.

§ 8 0 - As normas complementares para o funcionamento do
Conselho Curador serão definidas no Regimento Interno.

Art. 10 - O Presidente do Conselho Curador terá direito, além do
voto comum, ao de qualidade, e será substituído pelo Presidente do
lepha-MG nos seus eventuais impedimentos.

Art. 11 - O Conselho Curador se reunirá, ordinariamente, conforme o
estabelecido em seu Regimento Interno e, extraordinariamente,
quando convocado por seu Presidente ou por solicitação da maioria
de seus membros.".

Art. 6 0 - Fica acrescentado ao parágrafo único do art. 16 da Lei n°
16.192, de 23 de junho de 2006, o seguinte inciso VI:
llAdl6()
Parágrafo único - (...)
VI - serão exercidas em jornada de quarenta horas semanais.".
Art. 7 0 - A cessão de servidor do Poder Executivo estadual para

outro Poder, ente da federação ou órgão ou entidade em que não haja
a carreira a que pertence o servidor será permitida, em caráter
excepcional, mediante autorização do dirigente máximo do órgão ou
da entidade de lotação do servidor.

Art. 8 0 - Fica acrescentado à Lei n° 11.178, de 10 de agosto de
1993, que reorganiza a Fundação Rural Mineira - Ruralminas -, o
seguinte art. 13-A, e ao art. 13 da mesma lei, o seguinte inciso VIII,
passando o seu inciso VIII a vigorar como IX:

"Art. 13 - ( ... )
VIII - o produto da arrecadação proveniente da cobrança por

administração de contratos de obras e serviços licitados pela
Ruralminas;

Art. 13-A - Fica a Ruralminas autorizada a efetuar cobrança de
percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor dos contratos de
obras e serviços por ela licitados, para fazer face às suas despesas de
custeio e investimento, na forma de regulamento.".

Art. 9°- Ficam revogados os arts. 9 0, 10 e 11 da Lei Delegada n°81,
de 30 de janeiro de 2003.
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Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de julho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Doutor

Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

3.253/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.253/2006, de autoria do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São
Francisco de Paula o imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos
regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 d 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°3.253/2006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Francisco de

Paula 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

São Francisco de Paula imóvel constituído por terreno com área de
10.100m 2 (dez mil e cem metros quadrados), localizado no lugar
denominado Mata do Cintra, naquele Município, registrado sob o n°
18.454, a tis. 12 do Livro 3-V, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Oliveira.

Parágrafo único - O imóvel descrito no 'caput" deste artigo destina-
se à implantação de um Centro Comunitário de Múltiplo Uso.

Art. 2 0 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado, se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura
pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no
art. l desta lei.

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de julho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Doutor

Ronaldo.

L1
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.280/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n°3.280/2006, de autoria do Deputado Dilzon Meio,

que altera a Lei n°6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida
a legislação tributária do Estado de Minas Gerais, foi aprovado no 2°
turno, na forma do Substitutivo n°1 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 0 d 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°3.280/2006
Altera as Leis n°6.763, de 26 de dezembro de 1975, n°14.937, de

23 de dezembro de 2003, e n°15.956, de 29 de dezembro de 2005, e
revoga o inciso VI do § 3 0 do art. 91 da Lei n°6.763, de 1975,0 art. 70
da Lei n°15.292, de 5 de agosto de 2004, e a Lei n°10.992, de 29 de
dezembro de 1992.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Os dispositivos a seguir relacionados da Lei n°6.763, de 26

de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado,
passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 9° - O Regulamento poderá dispor que o lançamento e o
pagamento do imposto sejam diferidos para operações ou prestações
subseqüentes.

(...)
Art. 12-(...)
§30-C••)
XXII - papel cortado tipos A4, ofício 1 e II e carta.
(...)
§ 34 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma e nas condições

previstas em regulamento, a reduzir para até 0% (zero por cento) a
carga tributária nas operações internas promovidas por
estabelecimento industrial, até 31 de dezembro de 2006, com tanque
resfriador de leite (tanque de expansão) destinado ao armazenamento
de leite por estabelecimento de produtor rural.".
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Art. 2 0 - Ficam acrescentados ao art. 12 da Lei n°6.763, de 1975, os
seguintes § 36, 37 e 38:

"Art.12-( ...)
§ 36 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, nas condições e

no prazo estabelecidos em regulamento, a reduzir para até 12% (doze
por cento) a alíquota nas operações internas entre contribuintes, de
produtos destinados à comercialização ou industrialização, observado
o seguinte:

- a redução de alíquota não poderá resultar em redução da
arrecadação do imposto;

- a alíquota poderá ser fixada no regulamento ou em regime
especial, consideradas a natureza da operação, a mercadoria ou a
atividade econômica.

§ 37 - Para atender ao disposto no inciso 1 do § 36, a alíquota será
estabelecida por períodos no exercício financeiro.

§ 38 - Na hipótese de fixação de alíquota em regime especial, nos
termos do inciso II do § 36, o respectivo percentual será divulgado no
órgão oficial de imprensa do Estado, mediante publicação de extrato
do ato concessório.".

Art. 3°- A Seção III do Capítulo VI da Lei n°6.763, de 1975, passa a
denominar-se "Do Tratamento Tributário do Produtor Rural" e fica
acrescida dos seguintes arts. 20-A a 20-L:

CAPÍTULO VI
Dos Contribuintes e Responsáveis

SEÇAO III
Do Tratamento Tributário do Produtor Rural

Art. 20-A - Microprodutor rural é a pessoa física ou 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 93.062 Ufemgs (noventa e três mil e sessenta
e duas 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
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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 93.062 (noventa e três mil
• sessenta e duas) Ufemgs e até o valor de 195.920 (cento e noventa
• cinco mil novecentas e vinte) Ufemgs.

Art. 20-C - A condição de microprodutor rural ou produtor rural de
pequeno porte não se descaracteriza pela:

- prática eventual de operações interestaduais, assim consideradas
as que, conjuntamente, não excedam a 20% (vinte por cento) da
receita bruta anual, desde que os respectivos valores sejam
considerados para apuração da receita;

li - existência de mais de um estabelecimento dentro do Estado,
desde que a soma da receita bruta anual de todos os
estabelecimentos não exceda aos limites fixados nos arts. 20-A e 20-B
desta lei e que suas atividades, consideradas em conjunto, se
enquadrem nas normas previstas no regulamento.

Art. 20-D - O microprodutor rural e o produtor rural de pequeno
porte, definidos nos termos desta lei, observado o disposto em
regulamento, poderão optar por tratamento fiscal diferenciado, com
regime de apuração em substituição ao sistema normal de apuração
do imposto, da seguinte forma:

- o microprodutor rural que obtiver receita bruta anual igual ou
inferior a 48.980 (quarenta e oito mil novecentas e oitenta) Ufemgs
ficará isento do imposto relativo às operações que realizar;

II - o microprodutor rural que obtiver receita bruta anual superior à
indicada no inciso 1 deste artigo até o limite de 93.062 (noventa e três
mil e sessenta e duas) Lifemgs, 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.

III - o produtor rural de pequeno porte emitirá regularmente
documentos fiscais para acobertar as operações que realizar e
apurará o ICMS pelo sistema normal, ficando o valor do imposto a
recolher, em cada mês ou operação, conforme o caso, reduzido a
60% (sessenta por cento) do saldo devedor.

Art. 20-E - A isenção e as reduções do imposto previstas no art. 20-
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D para o produtor rural de pequeno porte e o microprodutor rural não
se aplicam:

- à saída de mercadoria adquirida com imposto pago por
substituição tributária;

ii - à saída de mercadoria que não se destine a consumidor final,
quando sujeita à substituição tributária ou abrigada por diferimento;

III - ao recolhimento do imposto devido por terceiro, a que o
contribuinte se encontre obrigado em virtude de substituição tributária;

IV - à obrigação de recolhimento do imposto resultante da aplicação
de diferencial de alíquotas na aquisição interestadual de bem ou
mercadoria para consumo ou imobilização, ou na utilização de serviço
iniciado em outra unidade da Federação e não vinculado à operação
subseqüente;

V - à mercadoria existente em estoque por ocasião da baixa de
inscrição.

Parágrafo único - O imposto incidente na operação referida no inciso
V do 'caput" deste artigo fica diferido quando o estoque for destinado
a contribuinte estabelecido no Estado, exceto quando se tratar de
contribuinte enquadrado no regime de que trata a Lei n° 15.219, de 7
de julho de 2004, ou no regime de que trata o art. 20-D.

Art. 20-F - As reduções do imposto previstas para o produtor rural de
pequeno porte e o microprodutor rural não implicam estorno
proporcional de créditos do ICMS.

Art. 20-G - E vedado o enquadramento no regime de que trata o art.
20-D do produtor rural:

- cujo titular ou sócio seja pessoa física ou jurídica domiciliada no
exterior;

II - que seja pessoa jurídica participante do capital de outra pessoa
jurídica;

III - cujo titular ou sócio participe com mais de 5% (cinco por cento)
do capital de outra empresa, salvo se a receita bruta anual global das
empresas interligadas situar-se dentro dos limites fixados nos arts. 20-
A e 20-8 desta lei, hipótese em que a classificação e a indicação da
faixa serão determinadas pela soma das receitas brutas;

IV - que possua estabelecimento fora do Estado;
V - que tenha adquirido ou que mantenha em estoque mercadoria



913

desacobertada por documento fiscal ou acobertada por documento
falso;

VI - que tenha adquirido ou que mantenha em estoque mercadoria
acobertada por documento inidôneo, salvo se o fato for
espontaneamente comunicado ao Fisco e comprovado o efetivo
recolhimento do imposto, antes da ação fiscal;

VII - que tenha praticado infração tributária qualificada em lei como
crime ou contravenção ou cometida mediante ato assim qualificado
em lei, e a que, mesmo sem essa qualificação, seja praticada com
dolo, fraude ou simulação, ou seja resultante de conluio;

VIII - que se dedique à importação de mercadorias estrangeiras,
ressalvada:

a - a entrada de bem destinado ao consumo ou ativo permanente do
estabelecimento;

b - a hipótese de importações eventuais, assim consideradas
aquelas cuja soma não exceda ao valor de 20% (vinte por cento) do
total das entradas no períodõ;

Parágrafo único - O disposto nos incisos II e III do "caput" deste
artigo não se aplica à participação do microprodutor rural ou do
pequeno produtor rural em cooperativa de produtores.

Art. 20-H - O regulamento definirá a forma e as condições da
apuração da receita bruta anual, do enquadramento, do
desenquadramento, do reenquadramento, da apuração e do
pagamento do imposto devido, as penalidades e os demais
procedimentos fiscais.

Art. 20-1 - O produtor rural de leite e derivados cuja receita bruta
anual for igual ou inferior a 195.920 (cento e noventa cinco mil
novecentas e vinte) Ufemgs poderá, nas operações com leite e
derivados, optar pela apuração do ICMS pelo sistema normal, ficando
reduzido o valor do imposto a recolher, por período de apuração ou
por operação, aos seguintes percentuais:

- 5% (cinco por cento), quando a receita bruta anual for igual ou
inferior a 48.980 (quarenta e oito mil novecentas e oitenta) Ufemgs;

II - 10% (dez por cento), quando a receita bruta anual for superior a
48.980 (quarenta e oito mil novecentas e oitenta) Ufemgs e igual ou
inferior a 93.062 (noventa e três mil e sessenta e duas) Ufemgs;

rÀ
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III - 20% (vinte por cento), quando a receita bruta anual for superior
a 93.062 (noventa e três mil e sessenta duas) Ufemgs e igual ou
inferior a 195.920 (cento e noventa cinco mil novecentas e vinte)
Ufemgs.

§ 1 °- Exercida a opção, o regime adotado será aplicado a todos os
estabelecimentos do contribuinte, vedada a sua alteração antes do
término do exercício.

§ 2 0 - A responsabilidade pelo recolhimento do imposto poderá ser
atribuída ao destinatário por substituição tributária.

§ 3 0 - Para a apuração da receita bruta anual, serão considerados
todos os estabelecimentos do produtor no Estado, e, para a fixação
dos percentuais de redução previstos neste artigo, será considerada a
receita bruta anual do exercício imediatamente anterior.

§ 4° Fica o produtor em início de atividade obrigado a declarar que
não ultrapassará os limites máximos de receita bruta previstos neste
artigo.

§ 5 0 - Verificado o início ou o encerramento de atividade no decorrer
do exercício, a receita bruta será apurada proporcionalmente aos
meses de efetivo funcionamento.

§ 6° - Os abatimentos sob a forma de crédito restringir-se-ão aos
bens e aos serviços relacionados com a atividade de produção de leite
e derivados.

Art. 20-J - O produtor rural que optar pela forma de apuração do
ICMS prevista no art. 20-1 poderá abater 5% (cinco por cento) do valor
do imposto devido no período, mediante depósito em benefício do
Fundo de Fomento e Desenvolvimento Socioeconômico do Estado de
Minas Gerais - Fundese -, criado pela Lei n°11.396, de 6 de janeiro
de 1994.

Parágrafo único - Para efeito do abatimento previsto neste artigo, o
depósito será efetuado dentro do prazo normal fixado para o
recolhimento do ICMS.

Art. 20-K - As reduções previstas no art. 20-1 desta lei aplicam-se
nos casos em que, do leite adquirido no regime de que trata esta
seção, resultem produtos acondicionados em embalagem própria para
consumo remetidos pelo próprio fabricante em operação sujeita à
incidência do ICMS, podendo o benefício ser estendido a outras
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hipóteses mediante regime especial concedido pela Secretaria de
Estado de Fazenda.

§ 1 ° - Quando se tratar de transferência de mercadoria para
estabelecimento pertencente ao mesmo titular, localizado em outro
Estado, os benefícios mencionados neste artigo somente se aplicam
quando a formação do valor da base de cálculo da transferência
houver sido objeto de registro na Secretaria de Estado de Fazenda.

§ 2 0 - O estabelecimento industrial que adquirir leite In natura" de
produtor rural optante pela forma de apuração do ICMS prevista no
art. 20-1 desta lei acrescentará ao valor da operação de aquisição o
correspondente a 2,5% (dois vírgula cinco por cento) desse valor, a
título de ressarcimento.

§ 3°-O valor acrescentado conforme o disposto no § 2 0 deste artigo
não integrará a base de cálculo do imposto e será expressamente
indicado no documento fiscal sob a designação "Incentivo à produção
e à industrialização do leite".

§ 4 0 - Na hipótese de o contribuinte adquirente do leite, inclusive
cooperativa de produtores rurais, promover saída subseqüente do leite
para industrialização em estabelecimento industrial localizado no
Estado, será destacado no documento fiscal o valor do imposto, que
será limitado ao valor dos créditos correspondentes à quantidade de
leite adquirida de produtor optante pelo regime de que trata esta
seção.

§ 5 0 - O fabricante a que se refere o "caput" deste artigo é
solidariamente responsável pela obrigação tributária referente ao
ICMS devido pelas saídas de leite promovidas pelo produtor rural.

Art. 20-L - Ficam convalidados, para efeito de fruição do tratamento
fiscal a que se reterem os arts. 20-1, 20-J e 20-K desta lei, os
procedimentos relativos à remessa, para fora do Estado, de leite
destinado à industrialização, ocorridos no período de 21 de dezembro
de 2001 a 31 de dezembro de 2005.

§ 1° - O disposto no "caput" deste artigo não autoriza a restituição
nem a compensação de importâncias já recolhidas.

§ 2 1 - A concessão do benefício de que trata este artigo fica
condicionada à desistência de ações judiciais a ele relativas existentes
na data de publicação desta lei, caso em que o contribuinte arcará

L	 -A
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com as custas e as despesas processuais.".
Art. 4 0 - Ficam acrescentados aos artigos a seguir relacionados da

Lei n°6.763, de 1975, os seguintes dispositivos:
"Art. 39 -( ... )
§ 6 0 - Consideram-se também inidôneos os documentos fiscais

emitidos em desacordo com as normas das agências nacionais
reguladoras.

Art. 55-(...)
§ 4° - Na hipótese de operação sujeita ao regime de substituição

tributária na qual a mercadoria possa ser perfeitamente identificável, a
multa fica limitada a duas vezes e meia o valor do imposto a recolher
ao Estado, admitidos os créditos comprovados, não podendo ser
inferior a 15% (quinze por cento) do valor da operação.

(...)
Art. 91 -

IX - da taxa prevista no subissem 2.19 da Tabela 'A' anexa a esta
Lei, a implantação de parcelamento de débito relativo ao Imposto
sobre a Propriedades de Veículos Automotores - IPVA.".

Art. 5 0 - O § 3 0 do art. 3° da Lei n° 14.937, de 23 de dezembro de
2003, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores - IPVA -, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art.3°-( ...)
§ 3°- Caso os bens aque se referem os incisos V e XVII venham a

retornar para credor alienante fiduciário ou para arrendador, estes
responderão pela quitação de créditos de IRVA cujo fato gerador
tenha ocorrido no exercício em que se verifique o retorno, observada a
proporcionalidade prevista no § 2 0 do art. 2°.".

Art. 6°-O § 2 0 do art. 16 da Lei n°15.956, de 29 de dezembro de
2005, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 16 - ( ... )
§ 2 0 - Para efeito do parcelamento de que trata o "caput", o Poder

Executivo estabelecerá medidas que visem a assegurar o recebimento
do crédito tributário.".

Art. 7 0 - O Poder Executivo, quando outra unidade da Federação

rs
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conceder benefício fiscal que cause prejuízo à competitividade de
empresas estabelecidas no Estado, poderá adotar medidas
necessárias à proteção da economia do Estado, reduzindo a carga
tributaria por meio de Regime Especial de Tributação de caráter
individual.

§ 1 ° - A Secretaria de Estado de Fazenda enviará à Assembléia
Legislativa expediente com a exposição de motivos para a concessão
de regime especial para o setor econômico prejudicado.

§ 2° - A Assembléia Legislativa, no prazo de noventa dias contados
da data do recebimento da exposição de motivos, deverá ratificar a
concessão do benefício, por meio de resolução.

§ 3 0 - O contribuinte deverá requerer, individualmente, à Secretaria
de Estado de Fazenda, a concessão do regime especial de que trata o
"caput" deste artigo, atendidas as condições previstas na legislação
tributária.

§ 4 0 - Decorrido o prazo previsto no § 2 0 deste artigo sem a
ratificação legislativa, o Regime Especial permanecerá em vigor até
que a Assembléia Legislativa se manifeste.

§ 5°-O Regime Especial concedido perderá sua eficácia:
- pela revogação do benefício fiscal que lhe deu causa;

II - com a sua rejeição pela Assembléia Legislativa, hipótese em que
não poderá ser concedido novo regime, ainda que remanescente a
situação que o tenha motivado;

III - pela cassação, mediante ato da Secretaria de Estado de
Fazenda, quando se mostrar prejudicial aos interesses da Fazenda
Pública.

§ 6° - A Secretaria de Estado de Fazenda enviará trimestralmente à
Assembléia Legislativa a relação dos contribuintes cujos regimes
especiais de tributação foram deferidos, na forma deste artigo.

Art. 6 1 - O produtor rural que efetivar, relativamente ao exercício de
2006, a declaração prevista no art. 19 da Lei n° 6.763, de 1975, na
forma e no prazo estipulados em regulamento, ficará dispensado do
pagamento de tributo ou penalidade decorrente da diferença apurada
no confronto dessa declaração com a declaração existente na
Secretaria de Estado de Fazenda.

Art. 9° - O disposto no § 1° do art. 20-1<, acrescentado à Lei n°

rÁ
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6.763, de 1975, nos termos do art. 3° desta lei, não se aplica às
transferências realizadas até 31 de agosto de 2006.

Art. 10 - Os efeitos do disposto no art. 20-1< e no § 6 0 do art. 39,
acrescentados à Lei n°6.763, de 1975, nos termos dos arts. 3 0 e 40
desta lei, respectivamente, retroagem ai °de janeiro de 2006.

Art. 11 - Os efeitos do disposto no inciso VIII do § 3 0 do art. 91,
acrescentado à Lei n°6.763, de 1975, nos termos do art. 4° desta lei,
retroagem a 15 de julho de 2006.

Art. 12- Ficam revogados a Lei n°10.992, de 29 de janeiro de 1992,
o inciso VI do § 3°do art. 91 da Lei n°6.763, de 1975, e o art. 7°da
Lei n°15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de julho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Doutor

Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N9

3.333/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°3.333/2006, de autoria dos Deputados Domingos
Sávio, Gil Pereira, Jayro Lessa, Sebastião Helvécio, Dilzon Meio, José
Henrique, Elisa Costa, Luiz Humberto Carneiro, Biel Rocha, Vanessa
Lucas, Sávio Souza Cruz, Antônio Júlio, Ivair Nogueira, Fábio Avelar e
Gustavo Corrêa, que altera a Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de
1975, que consolida a legislação tributária do Estado, foi aprovado no
2° turno, com a Emenda n°1 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.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N o 3.333/2006
Altera a Lei n°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. i - Ficam acrescentados à Lei n°6.763, de 26 de dezembro de

1975, os seguintes dispositivos:
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"Art. 113 - ( ... )
§ 5 - Os serviços previstos nas Tabelas B e M anexas a esta lei

dependem de requerimento formal do interessado ou de seu
representante legal, nos termos do regulamento.

Art. 114- (...)
§ 5 - Os eventos de qualquer natureza que envolvam reunião ou

aglomeração de pessoas, tais como congressos, seminários,
convenções, encontros, feiras, exposições, promoções culturais,
esportivas e de lazer em geral, ficam isentos das taxas previstas:

- nos subitens 1.2.1 e 1.2.2 da Tabela B anexa a esta lei, quando
realizados em edificações que não precisem ser adaptadas ou
modificadas para cada evento e tenham projeto de prevenção e
combate a incêndio e pânico aprovado e liberado pelo Corpo de
Bombeiros Militar de Minas Gerais;

li - nos subitens 1.2.3 e 1.2.4 da Tabela 8 anexa a esta lei.

Art. 115-C..)
§ 9 0 - Em caso de eventos de qualquer natureza que envolvam

reunião ou aglomeração de pessoas, tais como congressos,
seminários, convenções, encontros, feiras, exposições, promoções
culturais, esportivas e de lazer em geral, realizados em edificações
que tenham projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico
aprovado e liberado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais
e que precisem ser adaptadas ou modificadas para cada evento, as
taxas previstas nos subitens 1.2.1 e 1.2.2 da Tabela 8 anexa a esta lei
serão exigidas somente em relação à área especialmente adaptada
ou modificada, desprezando-se as não utilizadas.

§ 10 - Para o cálculo da taxa prevista no item 1.1 da Tabela M anexa
a esta lei, além da área interna, serão consideradas as seguintes
áreas externas sob influência direta do evento, sujeitas à aglomeração
de pessoas:

- locais de acesso para entrada ou saída do público;
II - áreas contíguas ao entorno do local do evento;
III - áreas de estacionamento do evento.".
Art. 2°-Os itens 1.3, 1.3.1 e 1.3.2 da Tabela B anexa à Lei n°6.763,
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de 1975, passam a vigorar com a seguinte discriminação:
- 1.3: "Outras situações em que o interesse particular do solicitante

predomine sobre o interesse público":
II - 1.3.1: "Vistoria técnica prévia em eventos de qualquer natureza

que envolvam reunião ou aglomeração de pessoas, inclusive
congressos, seminários, convenções, encontros, feiras, exposições,
promoções culturais, esportivas e de lazer em geral, com emprego
exclusivamente de Bombeiro Militar";

III - 1.3.2: "Vistoria técnica prévia em eventos de qualquer natureza
que envolvam reunião ou aglomeração de pessoas, inclusive
congressos, seminários, convenções, encontros, feiras, exposições,
promoções culturais, esportivas e de lazer em geral, com emprego de
Bombeiro Militar e de veículos operacionais, conforme o(s) tipo(s)
utilizado(s)

Art. 30 Os itens 1.2.1 e 1.2.2 da Tabela M anexa à Lei n°6.763, de
1975, passam a vigorar com a seguinte discriminação:

- 1.2.1: "Vistoria técnica prévia em eventos de qualquer natureza
que envolvam reunião ou aglomeração de pessoas, inclusive
congressos, seminários, convenções, encontros, feiras, exposições,
promoções culturais, esportivas e de lazer em geral, com emprego
exclusivamente de Policial Militar";

li - 1.2.2: "Vistoria técnica prévia em eventos de qualquer natureza
que envolvam reunião ou aglomeração de pessoas, inclusive
congressos, seminários, convenções, encontros, feiras, exposições,
promoções culturais, esportivas e de lazer em geral, com emprego de
Policial Militar e de veículos operacionais, conforme o(s) tipo(s)
utilizado(s):".

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de julho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Doutor

Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

3.350/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.350/2006, de autoria do Governador do
Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar de
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R$101.302.000,00 ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor do
Ministério Público estadual, foi aprovado em turno único, 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 0 d 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 NO3.350/2006
Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do

Estado, em favor do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito

suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Ministério
Público do Estado de Minas Gerais, no valor de R$102.552.000,00
(cento e dois milhões quinhentos e cinqüenta e dois mil reais), para
atender a:

- despesas com pessoal e encargos sociais e proventos de
pensionistas decorrentes da aplicação da Lei n°16.079, de 26 de abril
de 2006, no valor de R$83.700.000,00 (oitenta e três milhões e
setecentos mil reais);

II - despesas com pessoal e encargos sociais decorrentes de
ingresso de novos promotores, no valor de R$15.202.000,00 (quinze
milhões duzentos e dois mil reais);

III - despesas com construção e aquisição de imóveis para
instalação de Promotorias de Justiça, no valor de R$3.650.000,00
(três milhões seiscentos e cinqüenta mil reais).

Art. 2 0 - Para atender ao disposto no art. 1 °serão utilizados recursos
provenientes:

- do excesso de arrecadação previsto para o corrente exercício, no
valor de R$86.399.495,00 (oitenta e seis milhões trezentos e noventa
e nove mil quatrocentos e noventa e cinco reais);

II - do Convênio n° 7/2006 - MP, celebrado em 9 de fevereiro de
2006 entre o Município de Lavras e o Ministério Público, para a
construção da sede do Ministério Público naquela Comarca, no valor
de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais);
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III -do Convénio n°23/2006 - MP, celebrado em 25 de abril de 2006
entre o Município de Uberlândia e o Ministério Público, para a
construção da sede do Ministério Público naquela Comarca, no valor
de R$1.250.000,00 (um milhão duzentos e cinqüenta mil reais);

IV - do excesso de arrecadação da receita de contribuição patronal
para o Fundo Financeiro de Previdência - Funfip - previsto para o
corrente exercício, no valor de R$12.440.580,00 (doze milhões
quatrocentos e quarenta mil quinhentos e oitenta reais);

V - do excesso de arrecadação da receita de contribuição do
servidor para o Funfip previsto para o corrente exercício, no valor de
R$2.061.925,00 (dois milhões sessenta e um mil novecentos e vinte e
cinco reais).

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

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de julho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Maria Olívia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.351/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.351/2006, de autoria do Governador do

Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar de
R$289.223.769,00 ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor do
Tribunal de Justiça, 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°3.351/2006
Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do

Estado, em favor do Tribunal de Justiça.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito

suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Tribunal de
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Justiça, no valor de R$289.223.769,00 (duzentos e oitenta e nove
milhões duzentos e vinte e três mil setecentos e sessenta e nove
reais), para atender a:

- despesas com pessoal e encargos sociais decorrentes da
aplicação das Leis n° 15.955, de 28 de dezembro de 2005, e n°
16.114, de 18 de maio de 2006, no valor de R$201.038.883,00
(duzentos e um milhões trinta e oito mil oitocentos e oitenta e três
reais);

II - despesas com proventos de pensionistas, no valor de
R$7.000.000,00 (sete milhões de reais):

III - despesas contratuais oriundas da abertura de novas varas e
comarcas, no valor de R$26.166.797,00 (vinte e seis milhões cento e
sessenta e seis mil setecentos e noventa e sete reais);

IV - despesas com construção de novas unidades prediais em
comarcas do Estado, no valor de R$46.402.294,00 (quarenta e seis
milhões quatrocentos e dois mil duzentos e noventa e quatro reais);

V - despesas com aquisição de material permanente, no valor de
R$8.615.795,00 (oito milhões seiscentos e quinze mil setecentos e
noventa e cinco reais).

Art. 2 0 - Para atender ao disposto no art. 1 01 serão utilizados
recursos provenientes:

- da anulação de recursos mediante veto na Lei Orçamentária de
2006 os quais, em decorrência do disposto no § 30 do art. 160 da
Constituição do Estado, foram alocados na dotação orçamentária
Reserva de Contingência, no valor de R$8.700.000,00 (oito milhões e
setecentos mil reais);

II - do excesso de arrecadação previsto para o corrente exercício, no
valor de R$196.758.410,00 (cento e noventa e seis milhões
setecentos e cinqüenta e oito mil quatrocentos e dez reais);

III - do Contrato CT.1112006, celebrado em 19 de janeiro de 2006
entre o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e o Banco do
Brasil S.A., para administração das contas de "Depósitos Judiciais
com Remuneração" em todas as comarcas do Estado, no valor de
R$4.858.000,00 (quatro milhões oitocentos e cinqüenta e oito mil
reais);

IV - do saldo financeiro do exercício de 2005 da Taxa de
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Fiscalização Judiciária, no valor de R$7.009 . 399 , 00 (sete milhões
nove mil trezentos e noventa e nove reais);

V - do excesso de arrecadação da Taxa de Fiscalização Judiciária
previsto para o corrente exercício, no valor de R$27.233.631,00 (vinte
e sete milhões duzentos e trinta e três mil seiscentos e trinta e um
reais);

VI - dos rendimentos de aplicação financeira da Taxa de
Fiscalização Judiciária previstos para o corrente exercício, no valor de
R$4.305.364,00 (quatro milhões trezentos e cinco mil trezentos e
sessenta e quatro reais);

VII - do excesso de arrecadação da receita de contribuição do
servidor para o Fundo Financeiro de Previdência - Funfip - previsto
para o corrente exercício, no valor de R$15.500.000,00 (quinze
milhões e quinhentos mil reais);

VIII - do saldo financeiro do exercício de 2005 de Recursos
Diretamente Arrecadados, no valor de R$2 4.858 .965,00 (vinte e
quatro milhões oitocentos e cinqüenta e oito mil novecentos e
sessenta e cinco reais).

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

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de julho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Maria Olívia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.352/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.352/2006, de autoria do Governador do

Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar de
R$63.965.482,00 ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor da
Assembléia Legislativa, foi aprovado em turno único, 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 0 d 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°3.352/2006

Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do
Estado, em favor da Assembléia Legislativa.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito

suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor da Assembléia
Legislativa, no valor de R$71.965 .482 ,00 (setenta e um milhões
novecentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e dois reais),
para atender a:

- despesas com pessoal e encargos sociais, no valor de
R$63.965.482,00 (sessenta e três milhões novecentos e sessenta e
cinco mil quatrocentos e oitenta e dois reais);

II - despesas de investimento, no valor de R$4.000.000,00 (quatro
milhões de reais);

III - outras despesas correntes, no valor de R$4.000.000,00 (quatro
milhões de reais).

Art. 2 0 - Para atender ao disposto no art. 1 O serão utilizados os
recursos previstos no § 1 0 d art. 43 da Lei Federal n°4.320, de 17 de
março de 1964.

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

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de julho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Maria Olívia.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 20 DE JULHO DE 2006

ATAS
ATA DA 56ê REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 19 LEGISLATURA, EM 18/7/2006
Presidência dos Deputados Mauri Torres, Rêmolo Aloise, Domingos

Sávio, Welinton Prado, Edson Rezende e Laudelino Augusto
Sumário: Comparecimento - Abertura - l a Parte: 1 Fase

(Expediente): Ata; discursos dos Deputados Laudelino Augusto e
Antônio Genaro; aprovação - Correspondência: Mensagem &
638/2006 (encaminha o Expediente que autoriza o Poder Executivo a
alienar à Empresa Cerâmica dos Montes Ltda. o imóvel que
especifica), do Governador do Estado - Ofícios - 2 Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n 9s 3.509
a 3.517/2006 - Requerimentos n 2s 6.772 a 6.780/2006 -
Requerimento do Deputado Miguel Martini - Proposições Não
Recebidas: Requerimento do Deputado Carlos Gomes - 2 Parte
(Ordem do Dia): 1 Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da
Presidência - Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de
Redação Final da Proposta de Emenda à Constituição n 2 89/2005, do
Projeto de Resolução n2 3.155/2006, do Projeto de Lei Complementar
n 2 7112005 e dos Projetos de Lei n 2s 871, 1.152 e 1.330/2003, 1.836,
1.940 e 1.941/2004 e 2.363, 2.399 e 2.912/2005, 2.915, 2.949, 3.068,
3.139, 3.188, 3.253 e 3.280, 3.333, 3.350, 3.351, 3.352 e 3.391/2006 e
3.055/2006; aprovação - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei
n 2 3.293/2006; encerramento da discussão; discurso do Deputado
Sebastião Helvécio; aprovação - Palavras do Sr. Presidente;
homenagem póstuma - Declarações de voto - Questão de ordem -
Declaração de voto - Questões de ordem - Encerramento - Ordem do
Dia.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Fábio Avelar -

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Adelmo Carneiro Leão -
Alberto Pinto Coelho - André Quintão - Antônio Genaro - Antônio
Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bilac Pinto Carlos Gomes -
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Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Fabiano - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Ângelo -
Edson Rezende - Elisa Costa - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gustavo
Corrêa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - João
Leite - José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo
Moreira - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro -
Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Marlos Fernandes - Miguel Martini -
Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira -
Ricardo Duarte - Roberto Ramos - Sargento Rodrigues - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 14h1min., 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. 2-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

VParte
1 Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Doutor Viana, 22-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 Laudelino Augusto.
O Deputado Laudelino Augusto - Sr. Presidente, pela manhã,

quando houve a votação da LDO, solicitei que constasse em ata o
meu voto contrário, e não pude ouvir se, de fato, constou. Argumentei
que era um voto simbólico, uma vez que o atropelo e outros motivos
impediram que fossem acolhidas duzentas e tantas emendas do
chamado bloco de Oposição, nome que não aceitamos, pois o nosso
bloco quer o bem de Minas Gerais - sempre quis e vai querer.

Para que não houvesse unanimidade, mesmo sabendo que o projeto
passaria, dei o meu voto simbólico. Isso é importante. Assim, damos
uma resposta às pessoas que participaram das diversas audiências,
seminários e fóruns e das reuniões da Comissão de Participação
Popular e deram sugestões para a LDO, que não foram acolhidas nem
valorizadas. A Secretaria de Estado nem sequer participou da reunião.
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Em nome dessas pessoas que, como nós, ficaram aborrecidas, pois a
democracia participativa perde com isso, votamos contrariamente e
gostaríamos que o nosso voto constasse na ata. Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Antônio
Genaro.

O Deputado Antônio Genaro - Se estiver fora de ordem, o senhor,
por favor, corrija-me ou casse a minha palavra.

Na reunião da manhã, o Deputado Laudelino Augusto fez
veementemente a seguinte menção: "Afinal de contas, ganhamos para
estar aqui e trabalhar!". Quero dizer ao Deputado que também é
trabalho do parlamentar estar nas bases, na cidade onde mora, no
gabinete e visitar os seus eleitores para saber o que acontece. Não
necessariamente, por estar ausente aqui, o Deputado está sem
trabalhar.

Trabalho o tempo todo, o que não significa que fico aqui 100% do
meu tempo, pois posso fazê-lo em 20% dele. Estou dizendo isso
porque estou cansado de ouvir dizer que trabalhar é estar aqui.
Realmente é estar aqui e votar, mas também é estar na cidade e
verificar como vão seus eleitores, sua cidade, seu bairro. Estou
cansado de ouvir essa conversa de que só trabalha quem está aqui.

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece ao Deputado Laudelino
Augusto que constou em ata o seu voto e solicita ao Sr. Secretário
que leia o trecho onde se destacou o voto contrário de V. Exa.

O Sr. Secretário (Deputado Doutor Viana) - (- Lê:)
"Nesse passo, é submetido à votação e aprovado o projeto salvo

emendas, subemendas e destaques, quando suscita questão de
ordem o Deputado Laudelino Augusto". Não é descrita toda a sua fala,
mas foi citada a sua questão de ordem.

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece ao Deputado Laudelino
Augusto que, na ata que será publicada em minúcias, está explícito o
voto contrário de V. Exa. Não havendo retificação a ser feita na ata,
dou-a por aprovada.

Correspondência
- O Deputado João Leite, 1-Secretário "ad hoc", lê a seguinte

correspondência:
MENSAGEM N 9 638/2006
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Belo Horizonte, 14 de julho de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho à apreciação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, no

uso da competência que me confere o inciso V do art. 90 da
Constituição do Estado, o expediente que autoriza o Poder Executivo
a alienar à Empresa Cerâmica dos Montes Lida. o imóvel que
especifica.

Atendendo à determinação constitucional e por considerar
pertinentes as razões aduzidas pelo Instituto de Terras do Estado de
Minas Gerais - ]TER, submeto aos Nobres Deputados, o expediente
em anexo.

Atenciosamente,
Hugo Bengtsson Júnior, Presidente do Tribunal de Justiça, no

exercício do cargo de Governador do Estado."
Belo Horizonte, 3 de julho de 2006.
Senhor Procurador,
O Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - ITER, cumprindo

o artigo 10, § l, da Lei n g 11.020, de 08/0111993, e Lei n9 13.468, de
17101/2000, que criou o ITER, vem solicitar de V. Exa. que encaminhe
Mensagem a Egrégia Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, pedindo aprovação para a concessão de terra devoluta a
Empresa Cerâmica dos Montes LTDA., Fazenda Capão, Município de
Santo Antônio do Retiro, com área de 266,2244ha, para que, após
cumpridos todos os procedimentos legais exigidos, possa a
Assembléia do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 62, inciso
XXXIV, da Constituição Estadual, com a redação da Emenda
Constitucional n 2 34, de 08 de julho de 1998, aprovar a alienação da
terra devoluta citada através de Resolução, para que, em
conseqüência, seja expedido o título por esse Instituto.

Atenciosamente,
Divaldo Meireles de Meio, Diretor Fundiário.
Exmo. Sr. Procurador
Dr. Aloísio Rodrigues Tanure
DD. Consultor-Chefe - ATL
Assessoria Técnica Legislativa
Advocacia-Geral do Estado

Wk
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Belo Horizonte - MC
- 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.
OFICIOS

Do Sr. Silval Barbosa, Presidente da Assembléia Legislativa de Mato
Grosso, encaminhando a Resolução n Q 545, pela apresentação de
proposta de emenda à Constituição para melhor repartição tributária
aos Municípios.

Do Sr. Wellington Salgado, Senador, prestando informações
relativas ao Requerimento n 2 6.470/2006, da Deputada Ana Maria
Resende.

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento (2), prestando
informações relativas ao Requerimento n 2 6.622/2006, do Deputado
Fahim Sawan, e encaminhando a estimativa das receitas relativas à
Pasta para o exercício de 2007, bem como o demonstrativo da receita
corrente líquida.

Do Sr. lbrahim Abi-Ackel, Secretário de Defesa Social, prestando
informações relativas ao Requerimento n 2 6.692/2006, da Comissão
de Segurança Pública.

Do Sr. José Antônio Prates, Prefeito Municipal de Salinas,
encaminhando relatório das realizações da administração no período
de um ano e meio de governo.

Do Sr. Márcio Nunes, Diretor-Presidente da Copasa-MG, prestando
informações relativas ao Requerimento n 2 6.531/2006, da Comissão
de Direitos Humanos.

Do Sr. José Antônio dos Reis, Reitor da Uemg, agradecendo o apoio
recebido durante seu mandato, que ora se encerra. (- A Comissão de
Educação.)

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,
encaminhando pareceres em atenção a pedidos de diligência da
Comissão de Justiça referentes a projetos em tramitação. (- Anexe-se
aos Projetos de Lei n 2s 3.383, 3.398, 3.412, 3.413, 3.433 e
3.436/2006.)

Do Sr. Herbert Borges Paes de Barros, Subsecretário de Promoção
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e Defesa dos Direitos Humanos Substituto, da Secretaria Especial dos
Direitos Humanos, da Presidência da República, comunicando a
assinatura de termo aditivo a convênio entre esse órgão e a Secretaria
de Desenvolvimento Social e Esportes. (- A 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. Aguinaldo Mascarenhas Diniz, Chefe de Gabinete da
Secretaria de Transportes (5), encaminhando cópia de convênios
celebrados com Municípios do Estado. (- A 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. José Luiz Motta de Avellar Azeredo, Assessor Especial do
Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, prestando
informações relativas ao Requerimento & 6.64012006, da Comissão
de Turismo.

Do Sr. Daniel Silva Balaban, Presidente do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, informando da liberação de recursos
para a Secretaria de Educação. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.
100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do BDMG, informando da posição atualizada dos recursos do
Programa de Modernização Institucional e Ampliação da Infra-
Estrutura do Estado de Minas Gerais - Novo Somma. (- A 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. Manoel Tolomei Moletta, Secretáriõ da Comissão Jurídica
Interamericana da OEA, prestando informações relativas ao
Requerimento n 2 6.666/2006, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Lourival Magalhães, Secretário Particular do Governador da
Bahia, acusando o recebimento do Ofício n 2 1 .409/2006/SGM com
cópia do manifesto Grito das Mulheres e Homens Vazanteiros.

Do Sr. Roberto Simões, Presidente da Faemg, encaminhando cópia
do documento "Inclusão das Regiões do Triângulo, Alto Paranaíba e
Noroeste de Minas Gerais na Área de Abrangência do Fundo
Constitucional do Centro Oeste". (- A Comissão de Política
Agropecuária.)
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Do Sr. Adolfo Garrido, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores
do DER-MG, encaminhando a Carta de Aracaju, elaborada durante o
III Encontro Anual da Fasderbra. (- A Comissão de Transporte.)

Da Sra. Nadja Havt Bindá, Coordenadora-Geral de Identificação e
Delimitação da Funai (2), prestando informações relativas ao
requerimento da Comissão de Participação Popular encaminhado por
meio do Ofício n2 1 .023/2006/SGM e ao Requerimento n 2 6.499/2006,
da Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Marilson Santana, Diretor do Departamento de Política da
Educação Superior Substituto, prestando informações sobre o
Requerimento n 9 6.586/2006, da Deputada Ana Maria Resende.

Do Sr. Fernando Rodrigues de Bairros, Presidente da Associação
dos Fabricantes de Refrigerantes do Brasil, encaminhando síntese do
estudo "Radiografia da Tributação sobre Refrigerantes", realizada pelo
Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira.)

Da Diretoria e dos Conselheiros da Associação Comercial da Ceasa,
tecendo considerações sobre grave situação por que passa a
comunidade ceasense. (- A Comissão de Política Agropecuária.)

Do Pe. Geraldo Magela Teixeira, Reitor da UNA, comunicando que
essa instituição associou-se ao Centro Universitário Monte Serrat -
Unimonte -, localizado no Município de Santos (SP), com vistas à
realização de projeto nacional na área de educação. (- A Comissão de
Educação.)

2 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 N Q 3.509/2006
Declara de utilidade pública a Associação Projeto Videiras, com

sede no Município de Ipatinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 2 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Projeto

Videiras, com sede no Município de Ipatinga.

La'
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Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de julho de 2006.
Leonardo Quintão
Justificação: A Associação Projeto Videiras tem como objetivo a

promoção de assistência social aos menos favorecidos e a promoção
da cultura e de atividades esportivas e espirituais.

Pretende estimular a geração de empregos, realizando cursos em
diversas áreas, inclusive de alfabetização, dirigidos a crianças,
adolescentes e idosos. Dedica-se também à defesa do meio
ambiente.

Por estas razões, contamos com o apoio de nossos pares à
aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N 9 3.510/2006
Declara de utilidade pública o Projeto Assistencial Beneficente

Crescer - Passbenc -, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarado de utilidade pública o Projeto Assistencial

Beneficente Crescer - Passbenc -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de julho de 2006.
Leonardo Quintão
Justificação: O Projeto Assistencial Beneficente Crescer tem por

objetivo a promoção de assistência social e a promoção da cultura, da
defesa, da conservação do patrimônio histórico e artístico e do
voluntariado. Objetiva também promover o desenvolvimento
econômico e social, a agricultura e o combate à pobreza, os direitos
estabelecidos, a construção de novos direitos e a assessoria jurídica
gratuita de interesse suplementar.

Por estas razões, contamos com o apoio de nossos pares à
aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
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cio o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI N 2 3.511/2006

Declara de utilidade pública a Associação Companheiros Solidários -
Ascomsol -, com sede no Município de Miraí.

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

Companheiros Solidários, com sede no Município de Miraí.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de julho de 2006.
Leonardo Quintão
Justificação: A Associação Companheiros Solidários tem por

objetivo promover assistência social beneficente e promoção do
desenvolvimento sustentável e propiciar à criança e ao adolescente
reforço escolar, alimentação, saúde e hábitos de higiene. Objetiva
ainda atuar de acordo com os princípios da legalidade,
impessoalidade e moralidade e não fazer discriminação de raça, cor,
gênero ou religião. Tem também por finalidade a promoção da ética,
da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de
outros valores universais.

Por estas razões, contamos com o apoio de nossos pares à
aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N Q 3.512/2006
Declara de utilidade pública a Associação das Damas Beneficentes

Cláudio das Neves, com sede no Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação das Damas

Beneficentes Cláudio das Neves, com sede no Município de
Uberlândia.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de julho de 2006.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: A Associação das Damas Beneficentes Cláudio das

Neves, de Uberlândia, constituída em 1983, tem como objetivos
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primordiais o aperfeiçoamento moral e intelectual da comunidade, o
zelo por seu bem-estar e o estreitamento dos laços sociais.

Dessa maneira, presta assistência aos menos favorecidos,
oferecendo-lhes apoio moral e material; realiza convênios com
entidades públicas e privadas, visando ampliar suas iniciativas;
incentiva a educação e a cultura.

Em vista disso, esperamos a anuência dos nobres colegas à outorga
do pretendido título declaratório.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N 9 3.513/2006
Declara de utilidade pública o Consórcio dos Municípios do Lago de

Três Marias - Comlago -, com sede no Município de Três Marias.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Consórcio dos

Municípios do Lago de Três Marias - Comlago -, com sede no
Município de Três Marias.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de julho de 2006.
Mauri Torres
Justificação: O Consórcio dos Municípios do Lago de Três Marias -

Comlago -, com sede no Município de Três Marias, é entidade civil
sem fins lucrativos que visa, entre outros objetivos, a promoção do
desenvolvimento sustentável da região da represa de Três Marias,
bem como de seus recursos hídricos e ambientais. Para isso, fomenta
o desenvolvimento econômico, turístico e social da região e promove
ações de recuperação e preservação do meio ambiente. Executa
programas e projetos com a finalidade de melhorar e controlar as
condições de saneamento e o uso das águas das bacias hidrográficas
da região. Com duração indeterminada, a entidade encontra-se em
pleno e regular funcionamento há mais de um ano, sendo sua
administração composta por pessoas que não recebem remuneração
pela sua atuação. Por isso, contamos com o apoio dos nobres pares
para a aprovação do projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
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preliminar, e de Meio Ambiente, para deliberação, nos termos do art.
188, c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N 2 3.514/2006
Declara de utilidade pública a Associação Vidas - Mulher - AVM -,

com sede no Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 2 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Vidas -

Mulher - AVM -, com sede no Município de Contagem.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de julho de 2006.
Vanessa Lucas
Justificação: A Associação Vidas - Mulher é uma instituição voltada

para a defesa dos direitos e interesses da mulher, procurando
consolidar seu papel na sociedade e assegurar-lhe acesso a
oportunidades iguais.

Busca, pois, a sua inclusão nos espa,ços políticos, econômicos e
culturais com foco na melhoria do Indice de Desenvolvimento
Humano.

Tem especial atenção com a infância, a juventude, a terceira idade e
a família, criando condições para o perfeito atendimento das
demandas.

Por esse trabalho de importância social, esperamos a anuência dos
nobres colegas ao título declaratório que lhe está sendo proposto.

- 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 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N 9 3.515/2006
Declara de utilidade pública a entidade Ação - Esporte, Cultura e

Capacitação, com sede no Município de Uberaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ar!. 1 - Fica declarada de utilidade pública a entidade Ação -

Esporte, Cultura e Capacitação, com sede no Município de Uberaba.
Ar!. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de julho de 2006.
Zé Maia
Justificação: A referida entidade tem como objetivo principal e
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permanente a defesa dos interesses das crianças e jovens. Assim,
promove o intercâmbio social, cultural e esportivo entre eles e outros
grupos ou entidades: e estimula a formação científica, cultural, moral,
cívica e tísica da juventude universitária e de nível médio, bem como
das crianças do ensino fundamental.

Pratica a assistência social, pois assiste as famílias carentes e
combate a pobreza. Além do mais, participa de ações que incentivam
o desenvolvimento econômico e social, orienta quanto à conservação
do meio ambiente e promove o desenvolvimento sustentável.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à
aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N 2 3.516/2006
Declara de utilidade pública o Instituto Cultural Pró-Menor - ICE, com

sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 12 - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Cultural Pró-

Menor - ICE, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de julho de 2006.
Carlos Comes
Justificação: O Instituto Cultural Pró-Menor - ICE, pessoa jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos, tem como finalidades o
desenvolvimento de trabalhos para promoção da educação, da defesa
e da conservação do patrimônio histórico e artístico, cursos técnicos
de capacitação profissional e científico-educacional.

Em funcionamento contínuo regular há mais de um ano e com uma
diretoria composta por pessoas idôneas que não recebem
remuneração, presta serviços à comunidade da região Norte de Belo
Horizonte na área educacional.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à
aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188,
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c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI N 2 3.517/2006

Declara de utilidade pública o Grupo Criança em Busca de uma
Nova Vida, com sede no Município de Vespasiano.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Criança em

Busca de uma Nova Vida, com sede no Município de Vespasiano.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de julho de 2006.
Roberto Ramos
Justificação: O Grupo Criança em Busca de uma Nova Vida é uma

entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 23/10/91, que vem
prestando serviços e atendimento gratuitos e permanentes para
crianças, adolescentes e famílias em situação de risco social e
econômico, sem discriminação de raça, condição social, credo
religioso, partido político, gênero, nacionalidade, identidade sexual ou
estado civil. Trata-se de um espaço acolhedor, onde eles podem
desenvolver suas qualidades morais, intelectuais, físicas e artísticas.

- 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 1, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N 9 6.772/2006, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja

enviado ao Presidente da Feam e ao Diretor-Geral do IEF pedido de
informações sobre a retirada de mata nativa próxima ao Parque
Nacional do Caparaó para a construção de aterro sanitário. (- A Mesa
da Assembléia.)

N 2 6.773/2006, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à Escola Estadual Maurílio de
Jesus Peixoto pelo transcurso de seus 80 anos de fundação. (- A
Comissão de Educação.)

N 2 6.774/2006, da Comissão de Defesa do Consumidor, solicitando
seja enviado ao Promotor de Justiça de Defesa do Consumidor pedido
de informações sobre o processo de investigação relatado no Ofício n2
268/05,GPJ, dessa Promotoria. (- A Mesa da Assembléia.)

N 9 6.77512006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja

rÁ
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formulado apelo ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte com vistas à
anulação do ato de afastamento da Sra. Maria Ângela Moreira Reis.

N 2 6.776/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Promotor de Justiça da Infância e da Juventude
com vistas a que se verifique se houve ofensa ao Estatuto da Criança
e do Adolescente nos fatos envolvendo alunos na Escola Municipal
Prefeito Aminthas de Barros.

N 2 6.777/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando sejam
encaminhadas ao Juiz da 52 Vara da Fazenda Municipal cópia das
notas taquigráficas da 19 1 Reunião Ordinária da mencionada
Comissão, para providências.

N 9 6.778/2006, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando
seja formulado apelo ao Presidente da Câmara dos Deputados com
vistas a que seja agilizada a aprovação da Proposta de Emenda à
Constituição ng 53/99.

N 2 6.779/2006, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando
seja formulado apelo ao Ministro do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome com vistas a que sejam mobilizados os Prefeitos
Municipais do território do Consad Urucuia Grande Sertão, com o
objetivo que menciona.

N 2 6.78012006, da Comissão de Educação, solicitando seja
formulado apelo ao Prefeito Municipal de Santa Luzia com vistas à
instalação das últimas séries do ensino fundamental na Escola
Municipal Ana Zélia de Moraes Lara.

Do Deputado Miguel Martini, solicitando realização de ciclo de
debates sobre o sistema ferroviário de Minas Gerais. (- A Mesa da
Assembléia.)

Proposições Não Recebidas
- A Mesa, nos termos do inciso IV do art. 173, c/c o inciso 1 do art.

284, do Regimento Interno, deixa de receber a seguinte proposição:
REQUERIMENTO

Do Deputado Carlos Gomes, solicitando seja formulada
manifestação de congratulações com o Sindicato da Indústria da
Construção Pesada no Estado de Minas Gerais - Sicepot - MG -, pela
posse da nova diretoria. (- Proposição não recebida, nos termos do
inciso IV do art. 173, c/c o inciso Ido art. 284, do Regimento Interno.)
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2 Parte (Ordem do Dia)
1 2 Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos , a Presidência

passa à 2 2 Parte da reunião, com a 11 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 n9 9, os
Requerimentos ns 6.775, 6.776 e 6.777/2006, da Comissão de
Direitos Humanos, 6.778 e 6.779/2006, da Comissão de Política
Agropecuária, e 6.780/2006, de autoria da Comissão de Educação.
Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final da Proposta de
Emenda à Constituição n2 89/2005, do Deputado Edson Rezende e
outros, que acrescenta parágrafos ao art. 129 e altera a redação do
"caput" do art. 162 da Constituição do Estado; do Projeto de
Resolução n 2 3.155/2006, da Comissão de Política Agropecuária e
Agroindustrial, que aprova, em conformidade com o disposto no art.
62, XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação das terras
devolutas que especifica (A promulgação.); do Projeto de Lei
Complementar & 71/2005, do Tribunal de Contas do Estado, que
modifica a Lei Complementar n9 33, de 28/6/94, que dispõe sobre a
organização do Tribunal de Contas e dá outras providências; e dos
Projetos de Lei ns 871/2003, do Deputado Weliton Prado, que institui
a política estadual de descentralização de emissão de carteira de
identidade; 1.152/2003, do Deputado Biel Rocha, que cria o
Calendário Turístico de Minas Gerais; o Questionário de Qualificação
de Evento - COE -; o Certificado de Registro de Evento - CRE -; e dá
outras providências; 1.330/2003, do Deputado Gil Pereira, que dispõe
sobre o monitoramento e identificação de visitantes de sentenciados e
presos provisórios nas unidades prisionais e cadeias públicas do
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Estado e dá outras providências; 1 .836/2004, do Deputado Sargento
Rodrigues, que autoriza o Poder Executivo a doar à Companhia de
Habitação do Estado de Minas Gerais - Cohab-MG - os imóveis que
especifica; 1 .940/2004, do Deputado Padre João, que dispõe sobre a
gratuidade na emissão de documento de identidade civil àqueles que,
em decorrência de haverem se alfabetizado, solicitarem essa
documentação ou a segunda via; 1.941/2004, da Deputada Ana Maria
Resende, que dispõe sobre a obrigatoriedade de cinemas, teatros e
"shoppings" do Estado de Minas Gerais terem luz de emergência e
gerador de energia elétrica; 2.363/2005, da Deputada Lúcia Pacífico,
que dispõe sobre informações e documentos a serem fornecidos por
operadora de plano de saúde ou de seguro-saúde; 2.399/2005, do
Deputado João Leite, que dispõe sobre a concessão de incentivos
fiscais a projetos desportivos no Estado e dá outras providências;
2.912/2005, do Deputado Paulo Piau, que autoriza o Poder Executivo
a doar ao Município de Sacramento o imóvel que especifica;
2.91512006, do Governador do Estado, que fixa o efetivo do Corpo de
Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG - e dá outras
providências; 2.949/2006, do Governador do Estado, que concede
pensão especial a Jorge Carone Filho e dá outras providências;
3.068/2006, do Governador do Estado, que altera a Lei Delegada n
53, de 29/1/2003, que dispõe sobre a Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 3.139/2006, do Governador do
Estado, que altera a redação do inciso VII do art. 3 9 da Lei n 2 15.910,
de 21/12/2005, que dispõe sobre o Fundo de Recuperação, Proteção
e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado
de Minas Gerais - Fhidro -; 3.188/2006, do Governador do Estado, que
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Senhora dos
Remédios o imóvel que especifica; 3.253/2006, do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São
Francisco de Paula o imóvel que especifica; 3.280/2006, do Deputado
Dilzon Meto, que altera a Lei n 2 6.763, de 26112/75, que consolida a
legislação tributária do Estado; 3.333/2006, dos Deputados Domingos
Sávio, Gil Pereira, Jayro Lessa, Sebastião Helvécio, Dilzon Meio, José
Henrique, Elisa Costa, Luiz Humberto Carneiro, Biel Rocha, Vanessa
Lucas, Sávio Souza Cruz, Antônio Júlio, Ivair Nogueira, Fábio Avelar e
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Gustavo Corrêa, que altera a Lei flQ 6.763, de 26/12/75, que consolida
a legislação tributária do Estado; 3.350/2006, do Governador do
Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar de
R$101.302.000,00 ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor do
Ministério Público Estadual; 3.351/2006, do Governador do Estado,
que autoriza a abertura de crédito suplementar de R$289.223.769,00
ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Tribunal de Justiça;
3.352/2006, do Governador do Estado, que autoriza a abertura de
crédito suplementar de R$63.965.482,00 ao Orçamento Fiscal do
Estado, em favor da Assembléia Legislativa; e 3.391/2006, do
Governador do Estado, que cria o Fundo para Universalização do
Acesso a Serviços de Telecomunicação em Minas Gerais
Fundomic -, para execução do Programa Minas Comunica. (A
sanção.)

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Parecer de Redação
Final do Projeto de Lei n 2 3.055/2006, do Deputado Mauri Torres, que
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Miraí o imóvel que
especifica. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A sanção.

O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Parecer de Redação
Final do Projeto de Lei n 9 3.293/2006, do Governador do Estado, que
dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para
o exercício financeiro de 2007 e dá outras providências. Em
discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado
Sebastião Helvécio.

O Deputado Sebastião Helvécio - Sr. Presidente, creio ser de muita
importância, no encaminhamento do Parecer de Redação Final do
Projeto de Lei n 2 3.293/2006, começar enaltecendo o trabalho do
relator Dilzon Meio, que foi dos mais profícuos na Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, analisando as emendas não
apenas dos parlamentares, mas também oriundas da Comissão de
Participação Popular. Com grande alegria, percebemos que a Lei de
Diretrizes Orçamentárias, até pouco tempo entendida como uma lei
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técnica, ganha participação mais efetiva a cada dia. Seja pelo número
de emendas parlamentares, seja pela relação muito importante que
existe, em Minas Gerais, entre a LDO, o PPAG e o próprio Orçamento
do Estado.

No projeto de lei deste ano, fizemos avanços consideráveis.
Agradeço ao relator o acolhimento de uma emenda de nossa autoria,
procurando estimular, nos investimentos da Fapemig, a inovação
tecnológica e a presença regional das universidades, com a idéia de
que essa diretriz possa consolidar o projeto do desenvolvimento
tecnológico e científico de Minas Gerais, fazendo do nosso Estado um
núcleo do saber e da disseminação deste, a favor do povo de Minas
Gerais.

Quero destacar outro aspecto muito importante na nossa diretriz
orçamentária: o reconhecimento das áreas especiais de interesse
social, em que se utiliza como elemento de planejamento o IDH
municipal, elaborado pela fundação João Pinheiro. Certamente essa
ação faz com que todos os envolvidos nas políticas públicas de Minas
Gerais possam aprimorar a aplicação do recurso público,
principalmente quando houver convênio entre o governo do Estado de
Minas Gerais e os seus 853 Municípios.

Em último lugar, quero ressaltar a grande participação dos
parlamentares desta Casa. Nós, da Comissão de Fiscalização
Financeira, ficamos muito felizes ao verificar que praticamente os 77
Deputados de Minas Gerais estiveram presentes, ou por meio da
formulação de emendas ou da participação na relatoria final, para que
Minas pudesse viver esse grande momento. Hoje, 18 de julho,
iniciamos o período do recesso legislativo, exatamente em dia com
todas as nossas obrigações parlamentares.

Portanto compartilho com todos os Deputados e, particularmente,
com o povo mineiro este momento de alegria. Obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, o parecer. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A sanção.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência registra, com pesar, o falecimento da D. Júlia do

Prado, mãe do Deputado Weliton Prado, ocorrido no domingo, em
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Uberlândia. Deixo o registro para os anais desta Casa. Peço 1 minuto
de silêncio em homenagem à mãe do Deputado Weliton Prado.

- Procede-se à homenagem póstuma.
Declarações de Voto

A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, primeiramente, em nome
do Bloco PT-PCdoB, manifesto ao Deputado Weliton Prado e a sua
família nossa solidariedade pelo falecimento de O. Júlia. Portanto
deixo ao nosso querido companheiro e amigo Deputado Weliton Prado
o nosso abraço, carinho, afeto e o reconhecimento da grande mãe
que foi para toda sua família.

Quero registrar algumas considerações, já que estou na segunda
fase da nossa exposição em relação à LDO. Na primeira fase,
justificamos alguns problemas que vislumbramos na LDO para o
próximo ano. Um deles foi bem defendido pelo Deputado Adelmo
Carneiro Leão, que se refere aos problemas da saúde, ao
compromisso que o governo de Minas precisa ter com o percentual
constitucional de 12% destinado à saúde. O outro se relaciona à
diretriz que precisa apontar, no ano que vem, em 2007, uma forma de
avaliar melhor os servidores de Minas Gerais, que possa dar-lhes um
reajuste mais digno com seu trabalho.

Quero dizer também que votei favoravelmente, como a maioria do
nosso bloco, à [DO, pelo relator e pelo trabalho realizado pela
Comissão de Fiscalização, pois apresentamos algumas emendas que
foram acolhidas pelo relator Dilzon Meio. Registro que, entre as 12
emendas apresentadas, 4 são significativas para Minas Gerais e para
toda uma região.

A primeira emenda acolhida foi a relativa à implantação dos centros
de referência de apoio à mulher vítima de violência, um trabalho
histórico na luta a favor da mulher. E importante termos os centros em
Minas Gerais para apoiar o combate à violência, até porque hoje
grande parte das mulheres, a cada quatro segundos, sofrem algum
tipo de violência psicológica, sexual ou física. Enfim, ampliar recursos
para a implantação dos centros de referência e casas-abrigos, para
mulheres vitimizadas pela violência. De fato, é um passo importante
para Minas Gerais, que soma recursos que poderão vir também da
Secretaria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres.
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Outra emenda também muito importante para Minas - Norte, Vales
do Jequitinhonha e Mucuri e Leste - é o fomento a iniciativas da
produção de biodiesel para fortalecimento da agricultura familiar,
projeto importante de inclusão social, de geração de trabalho e renda,
especialmente para o campo, para os pequenos agricultores, para
diversificar a sua produção, valorizar a produção, aumentar renda e
produzir desenvolvimento regional, originando, com o biodiesel, uma
energia limpa. E importante que, no Orçamento, acrescente-se isso.
Deputado Laudelino Augusto, parte dessa emenda também pode
ajudar nas suas emendas aqui apresentadas. A emenda que tem o
objetivo de fomentar as iniciativas de produção de biodiesel nessas
regiões foi acolhida.

Também há o saneamento e a revitalização da bacia hidrográfica do
Rio Doce, um rio federal e um dos mais estudados no País, mas que
hoje é um dos mais poluídos do Estado de Minas Gerais, e ainda não
há um projeto global de revitalização da sua bacia, a exemplo do que
temos para a bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Além do
saneamento, que significa melhorar a qualidade da água e despoluir
todos os afluentes do Rio Doce, os córregos, os rios, também
propomos a revitalização da bacia hidrográfica do Rio Doce. Esse é
um projeto da Cipe Rio Doce, da bancada de Deputados que hoje
fazem parte não somente da ICipe, mas dos Municípios por onde
passa o Rio Doce e seus afluentes. Então, o acolhimento dessa
emenda é importante para que, juntamente com o Fhidro, possamos
ter recursos destinados ao saneamento, ou seja, as estações de
tratamento de esgoto, a despoluição e revitalização da Bacia
Hidrográfica do Rio Doce, com a recuperação de nascentes, matas de
topos de morro, matas ciliares, contenção de enchentes e outras
iniciativas importantes para os 231 Municípios que fazem parte da
Bacia Hidrográfica do Rio Doce, sendo 201 em Minas Gerais.

Por fim, uma outra emenda extremamente importante para o Leste
mineiro, que já faz parte do orçamento deste ano, e que
trabalharemos para que mais recursos sejam destinados para 2007, é
a que visa dar apoio à implantação do "campus" universitário público,
uma universidade pública federal para o Vale do Rio Doce. Neste ano,
o primeiro passo já foi dado, com a presença, em Governador
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Valadares e em outros Municípios, do pólo a distância da UFMG e da
Universidade Aberta do Brasil. Teremos, para o próximo ano, com
dois cursos no segundo semestre e cinco em 2007, sete cursos de
nível superior gratuitos na região de Governador Valadares e no Leste
mineiro.

Já está em andamento, pela UFMG e pelo MEC, a implantação
definitiva de um "campus" universitário, uma extensão da UFMG em
Governador Valadares e na região de Caratinga, no Leste de Minas. O
acolhimento dessa emenda é fundamental para a ampliação das
extensões das universidades federais no interior de Minas, a exemplo
do que está sendo feito pelo governo federal e pelo MEC, com a
criação de três federais em Minas Gerais, especialmente uma na
região do Mucuri e do Jequitinhonha e várias extensões; uma delas, a
extensão da UFMG também para os Municípios. Luta o Deputado
Ricardo Archer pela extensão da Universidade de Uberlândia para o
Pontal do ltuiutaba. Ou seja, estamos trabalhando para que também a
região do Leste, a única região de Minas que não tem uma
universidade, um ensino superior gratuito, possa ter, com a
participação do Estado, com a Secretaria de Estado de Educação, e
com recursos do governo federal. Neste ano o Orçamento prevê um
recurso de R$1.500.000,00, e pretendemos ampliar esses recursos
quando chegar o orçamento para 2007 para a implantação do
"campus" universitário. Trata-se do embrião da futura Universidade do
Vale do Rio Doce.

São emendas importantes. Beneficiam toda uma região do Estado,
mas também contribuem para democratizar o acesso dos estudantes,
dos filhos de trabalhadores, daqueles mais pobres, à universidade
pública, e também fomentar a pesquisa, os programas de
desenvolvimento regionál sustentável, a fim de alavancar o
crescimento regional e o desenvolvimento de várias regiões do
Estado.

Registro que foram emendas importantes, acolhidas pelo relator
Dilzon Meio e também pela Comissão de Fiscalização Financeira, a
exemplo de outras emendas acolhidas na LDO.

Reafirmamos, portanto, o nosso voto favorável a essas emendas e a
todas que foram acolhidas. Esperamos que, cada vez mais, esta
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Assembléia, esta Casa Legislativa, aperfeiçoe as leis para Minas
Gerais e que, de fato, sejam políticas públicas que retratem as
necessidades de nosso Estado, da nossa população e de nossa
gente.

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Com a palavra, para
declaração de voto, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, cidadãos que nos acompanham aqui e pela TV
Assembléia, é o momento de declararmos um voto, mas também de
fazer uma reflexão extremamente positiva.

A LDO que acabamos de aprovar teve naturalmente o nosso voto
favorável e, antes de tudo, a nossa participação e a dos demais
colegas, de uma maneira muito especial, na Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, dando seqüência às
reflexões feitas pela Deputada Elisa Costa, que participa conosco
nessa Comissão. Ali, tivemos a feliz oportunidade de debater e, ao
lado do relator, Deputado Dilzon Meio, que fez um excelente trabalho,
também de aprimorar e acrescentarmos através de emendas aquelas
que são as necessidade de nosso povo e em especial daquelas
regiões que representamos.

A Deputada Elisa fazia menção ao saneamento que é uma
preocupação. Continuamos insistindo na garantia de recursos para a
Bacia do Rio Pará, Rio Itapecerica, para as microbacias daquele
importante afluente do Rio São Francisco, preocupados, que estamos
com as questões das águas e de seu entorno.

Incluímos uma emenda que foi acolhida pelo relator e que passa a
fazer parte da LDO, o que nos dará condições de incluir no Orçamento
do Estado recursos, que se transformem efetivamente em
investimentos, e para que o governo do Estado defina os recursos no
orçamento para elaborar e executar projetos que possam fazer um
planejamento do uso e da água nas maiores lâminas do Estado. Ou
seja, para que o governo elabore projetos para o entorno da represa
de Três Marias, por exemplo, onde temos um potencial de turismo, de
irrigação, de pesca, nas cidades de Morada Nova, Paineiras,
Biquinhas, Três Marias e tantas outras.

Infelizmente, por falta de um planejamento, vemos terras férteis, de
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topografia maravilhosa, começar a ser ocupada pela monocultura do
Eucalipto, chegando a milhares e milhares de hectares, com alguns
problemas.

Por exemplo, vão se adquirindo áreas enormes de terra e cercando
as margens das represas, dificultando o acesso. Fala-se muito em
áreas de grande potencial turístico, mas tiram o acesso às margens
da água. Não tem como o turista, aquele que quer pescar, praticar um
esporte náutico, o pequeno produtor que quer fazer irrigação de
fruticultura, chegar até a margem. E o eucalipto vai tomando conta de
tudo.

O eucalipto está tomando conta de tudo, na beira do lago, em uma
área plena. Não sou contra o plantio dessa cultura, sei que ela é
necessária para a reposição florestal, bem como para manter em
funcionamento as indústrias. Todavia, isso deve ser feito em uma área
planejada, e não em uma área que tem potencial para a irrigação e
para o turismo, apenas porque o grande capital comprou a terra.

Estabelecemos que o governo deverá fazer a elaboração de um
plano diretor para o uso do solo e da água, de forma democrática e
racional. Cito Três Marias, mas é claro que podemos incluir também
Furnas, que está bem perto de Divinópolis, Capitólio, Pimenta,
Formiga, Piumhi, Guapé, enfim, todas as cidades que estão no
entorno de Furnas, além de outras. O Deputado Rêmolo Aloise
conhece-as bem, pois sempre trabalhou na região.

Sabemos que, se não houver planejamento, um projeto adequado,
ainda que haja potencial turístico, de piscicultura e de irrigação,
correremos o risco de ficar somente na intenção. Desse modo,
quando acordarmos, as áreas terão se transformado em monocultura.
Nesse caso, uma minoria utilizará algo que poderia beneficiar milhares
de trabalhadores, gerando emprego, renda e benefício para todos,
principalmente com a preocupação de preservar a natureza.

Próximo a Divinópolis, há o lago da barragem de Carmo do Cajuru.
Na verdade, ele alcança os Municípios de Divinópolis, Cláudio,
Carmópolis de Minas e de Carmo do Cajuru. Certamente, com um
planejamento adequado, é possível gerar benefícios, renda, bem
como preservar a natureza local de forma mais eficiente. Isso
naturalmente serve para lagos que estão surgindo, como o de lrapé e
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tantos outros que precisam disso. Podemos lembrar, ainda, a represa
do Funil, na região de Bom Sucesso, Carrancas.

Deputado Rêmolo Aloise, em Minas Gerais há grande potencial
hidráulico. Portanto, com planejamento, com recursos para elaborar
os projetos, poderemos incentivar a irrigação, a piscicultura, o turismo
e, acima de tudo, preservar as águas, a natureza. Incluímos esse
aspecto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Na Comissão de Fiscalização Financeira, apoiamos outra
preocupação. Trata-se da valorização da Uemg. Desde o início do
nosso mandato, lutamos por isso. Para alguns, a Uemg pode parecer
um sonho; porém, para mim, mais que um sonho, a referida
universidade é uma realidade. Todavia, temos de transformar essa
realidade, a fim de que ela se torne acessível a todos. Assim,
oferecerá ensino de qualidade e condições para que as pessoas mais
pobres façam um curso superior. Recebi a informação da Secretaria
de Ciência e Tecnologia de que os recursos postos no Orçamento, no
ano passado, para o ano de 2006, chegarão aos "campi" universitários
para ajudar os alunos mais carentes a pagarem sua mensalidade.
Para tanto, será feito um processo de seleção por carência. O aluno
que está sendo obrigado a trancar a matrícula em Divinópolis, em
Cláudio, em Abaeté, em Passos, em Diamantina, enfim, em várias
cidades onde há Uemg, podem, agora, contar pelo menos com essa
possibilidade. Lutaremos para que não seja apenas uma
possibilidade, mas uma realidade, de modo que haja recursos
públicos do Estado nos "campi" da Uemg situados no interior, nas
unidades chamadas agregadas ou associadas da Uemg, a exemplo
da Funed, em Divinópolis.

Portanto lutamos, mais uma vez, para que a Lei de Diretrizes
Orçamentárias defina mais recursos para a Uemg. No momento da
aprovação do Orçamento, no segundo semestre, estaremos lá,
defendendo um volume maior de recursos, tendo em vista a
democratização. Sei o que é isso. Desde o primário até o ensino
superior, na UFMG, estudei em escola pública. Está cada vez mais
difícil para o cidadão do interior fazer um curso superior. Muitas vezes,
não há sequer como esses cidadãos se deslocarem até a Capital. Por
essa e outras razões, com o apoio do governo, temos de levar os
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cursos ao interior. Essa é nossa preocupação.
Concluindo, Deputado Rêmolo Aloise, acredito que podemos ter a

certeza de que cumprimos com o nosso dever. Aprovamos a Lei de
Diretrizes Orçamentárias e o fizemos depois de melhorá-la, já que
foram apresentadas emendas, e os Deputados desta Casa
participaram, de forma democrática e atuante, do processo.
Aprovamos ainda outras leis importantes.

Para a minha alegria, aprovamos a lei que assegura uma redução
nas taxas de segurança pública e de Bombeiros, fato que viabiliza a
realização de eventos no interior, o fortalecimento da cultura. Além
disso, facilita a vida dos sindicatos rurais e das entidades que
promovem as festas no interior.

Houve também a aprovação de diversas matérias importantes.
Deixo registrado o meu voto favorável, o meu agradecimento.

Questão de Ordem
O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente e Srs. Deputados, tenho

algumas notícias a registrar. Hoje, pela manhã, votamos um projeto de
lei que proporciona melhoria substancial nos salários dos Defensores
Públicos. No momento da votação, não quis manifestar-me porque
muitos colegas já o estavam fazendo. Para agilizar os trabalhos,
deixei a minha fala para este momento. Parabenizo os Defensores
Públicos pela luta, pela persistência e pela busca de condição mais
digna de trabalho, valorizando e melhorando sua auto-estima por meio
de um aumento a ser concedido pelo governo. Assim, a categoria terá
melhores condições de trabalho e de sobrevivência e prestará ao povo
do nosso Estado, principalmente aos mais necessitados, serviço de
melhor qualidade. Votei a favor e sempre torci para que eles
continuem avançando até galgarem o ideal no que diz respeito à
valorização e para que sejam equiparados a outras categorias.

Em segundo lugar, comunico-lhes que foi aberta a licitação - e já
houve a concorrência - para a duplicação da BR-040, de Sete Lagoas
ao início do trevo de Curvelo. Segundo informações, será estendida
ao trevo de Pompéu e Angueretá. Será um prolongamento de quase
14km, o que facilitará muito o tráfego no trecho de Sete Lagoas ao
trevão de Curvelo. Esse asfalto está extremamente estragado e não
valeria a pena somente melhorá-lo um pouco. Com  essa duplicação, o
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trecho proporcionará mais conforto e segurança a todos os que
trafegam pela BR-040 em direção à Brasília, ao Norte de Minas ou a
Bahia.

Outro fato que me deixa feliz é a correção de uma injustiça. No dia
10 de maio, o governo federal sancionou a Lei n g 11.301, do Senado
Federal, que reduz em cinco anos a aposentadoria dos Diretores e
Diretoras de escola. Todo professor eleito Diretor de escola era
penalizado por vários motivos. Primeiro, se tivesse duas funções, o
Estado não lhe pagava a aposentadoria no segundo cargo. Mas hoje o
Estado voltou atrás ao assumir o papel de patrão na segunda função,
até porque, se o professor não tivesse duas funções, aquela função
seria dada a outro, que receberia totalmente a pensão que antes lhe
era negada. Portanto o Estado corrigiu essa situação.

O governo federal reduziu em cinco anos a aposentadoria dos
Diretores, cinco anos na idade e cinco anos no tempo de serviço.
Antes vigoravam 30 anos para a mulher e 35 anos para o homem,
mas agora vigoram 25 anos para a mulher e 30 anos para o homem.
Isso é muito importante. Agora, apresentamos na Comissão de
Educação, enviamos às Secretarias de Planejamento e Gestão e de
Educação e de Cultura e ao governo do Estado, para que a
implementação dessa lei fosse agilizada. Muitos que precisam gozar
dos benefícios aguardam a regulamentação e as informações que a
Seplag solicitou à Advocacia-Geral do Estado - AGE. Estamos
acompanhando o assunto e fornecendo informações aos professores,
aos Diretores e àqueles que tinham função anteriormente e agora
pertencem ao quadro do magistério e passam a gozar desse
benefício. Estamos cobrando insistentemente do governo do Estado a
implementação dessa lei.

Antes de terminar, gostaria de ressaltar a alegria dos Municípios da
Amev, região central de Minas, que, com outros 10 Municípios da
região do Vale do São Mateus, passaram a ter direito a benefícios do
Programa de Combate à Pobreza Rural - PCPR -, por meio de projeto
de lei de nossa autoria, votado nesta Casa em dois turnos. Sabemos
que o Governador regulamentará a lei ainda nesta semana. Assim,
todos esses Municípios e a zona rural do Estado serão beneficiados
com recursos do convênio assinado entre o Governador Aécio Neves
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e o Bird. Ficamos felizes com essa conquista.
Encerro minha fala depois de cumprir o nosso dever de votar a LDO.

Continuaremos a trabalhar nas nossas bases e em nossos gabinetes,
porque realmente temos muito serviço a prestar ao povo que nos
conduziu aqui para representá-lo nesta Assembléia. Parabenizo a
direção da Casa e os colegas Deputados pela maneira ágil como
trabalhamos hoje, limpando a pauta deste primeiro semestre.

Eram essas as minhas considerações nesta tarde de hoje, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente (Deputado Domingos Sávio) - Com a palavra, para
declaração de voto, o Deputado Weliton Prado.

Declaração de Voto
O Deputado Weliton Prado - A Lei de Diretrizes Orçamentárias

estima uma receita de R$29.000.000.000,00, o que configura
crescimento significativo. O Orçamento de 2006 foi de
R$27.000 . 000 .000 , 00. Do total de receitas previstas para o ano que
vem, cerca de R$20.000.000.000,00 referem-se a tributos, com
previsão de crescimento de 10,7% em relação ao ano anterior. A
arrecadação projetada de ICMS é de R$17.000.000.000,00, com
previsão de aumento de 9,8%.

Preocupamo-nos principalmente com o IPVA. Trabalhamos muito
contra o aumento desse imposto para os veículos utilitários e da taxa
de licenciamento. Foi com muita luta que a nossa emenda, em
conjunto com o PMDB, foi aprovada. Ela tratava do parcelamento do
IPVA em até 12 vezes e das multas de trânsito, medida que
beneficiará mais de 1 milhão de proprietários de veículos em todo o
Estado. Já começou no dia 15; a luta foi muita grande; houve ações
na Justiça; o projeto foi aprovado com a emenda e sancionado em
dezembro. Era para entrar em vigor em janeiro, mas já se foram os
meses de fevereiro, março e abril. Agora, o Governador, após ação do
Ministério Público, assinou o decreto de parcelamento do IPVA e das
multas de trânsito, fazendo cumprir a nossa lei. Qual é a nossa
preocupação quanto ao que está projetado para 2007? A arrecadação
do IPVA projeta um aumento de 17,9%, com valores de mais de
R$1.380.000.000,00. Pergunto: A frota de veículos crescerá de forma
substancial ou os valores de veículos serão reajustados acima da
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inflação no próximo ano, após as eleições? Essa é uma das nossas
preocupações. Como a frota crescerá de um ano para outro de
maneira significativa? Não acredito nisso. Com as eleições, já há um
grande aumento no valor do IPVA.

Outro questionamento se refere à promessa aos servidores de que
haveria um reajuste, vinculando-o ao crescimento da receita.
Provamos aqui que há um aumento exorbitante dos tributos,
principalmente do ICMS. Os salários dos servidores não estão
acompanhando da mesma forma. Portanto essa promessa não foi
cumprida.

Houve um forte crescimento da receita. Para se ter uma idéia, a
despesa com pessoal e encargos sociais projeta para 2007 valores de
R$12.000.000.000,00 contra R$11.816.000.000,00 previstos no
Orçamento de 2006, ao contrário do forte crescimento da receita.
Verifica-se que as despesas com o pagamento do funcionalismo
estadual crescerão apenas 5,6% referente a uma inflação prevista de
4,5%. Podemos verificar - não o que acontecerá, pois nem sabemos
se isso ocorrerá - que, na Lei de Diretrizes Orçamentárias,
praticamente já está previsto que não haverá aumento para os
servidores; seguir-se-á somente a inflação. A projeção dessa despesa
foi realizada com base na folha de pagamento de abril de 2006. Com
relação a esses valores foi estimado um crescimento vegetativo de
0,15% ao mês, os recursos destinados à implementação das novas
tabelas de vencimento e de planos de carreira específicos e
necessários para o preenchimento de cargos em concursos públicos.
Com todos esses fatores previstos, a rubrica de pessoal aumentou em
menos de 2/3 do crescimento do ICMS. Pode-se desconfiar que,
mesmo com o IPCA de apenas 4,5%, os tão anunciados aumentos e a
tão divulgada implementação das tabelas de vencimento não
recuperarão em 2007 os vencimentos dos servidores do Estado. Essa
é uma grande preocupação nossa na LDO. Infelizmente não foi
contemplado, como bem disseram outros Deputados do bloco.

Outra questão seriíssima é a saúde, ou seja, o cumprimento da
Emenda n 2 29: aplicação dos 12% do que é arrecadado na saúde.
Esse déficit na área da saúde chegará a aproximadamente
R$1.000.000.000,00 por ano; aliás, nos quatros anos poderá chegar a
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aproximadamente R$4.000.000.000,00. Infelizmente mantém-se e, de
certa forma, continua-se a mascarar a prestação de contas -
somando-se os gastas da Copasa e do Ipsemg -, para mostrar que se
estão gastando 2%. Sabemos que esses gastos com a Copasa e o
lpsemg não é realidade. O Estado tem uma dívida muito grande com
esse Instituto. Infelizmente os servidores do Estado pagam, mas não
têm direito ao atendimento médico. Aliás, além de cortarem vários
convênios, ficam maquiando, como se o lpsemg estivesse gastando
com a saúde.

Outro ponta muito importante que devemos sinalizar se refere à
merenda escola. E preciso garantir que ela chegue aos alunos de
ensino médio, principalmente aos carentes de ensino noturno. No
Orçamento do ano passado, foram garantidos R$500.000,000. Esse
valor era muito baixo, mas poderia atender aos estudantes das
escolas da periferia das cidades com IDH mais baixo. Foi aprovado,
mas infelizmente não houve aplicação de nenhum centavo desse
recurso - a aplicação foi zero. O mesmo ocorreu com a publicidade e a
propaganda, em que estavam previstos R$10.000.000,00, mas houve
uma suplementação de mais de H$60.000.000,00. Deixo esses dois
questionamentos: o nosso receio de, depois das eleições, haver
aumento expressivo do IRVA diante das projeções, e a não-previsão
de recursos para garantir a valorização dos servidores públicos. Muito
obrigado.

Questões de Ordem
O Deputado Laudelino Augusto - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, solicitei a palavra pela ordem para fazer apenas uma
consideração, pois já tive oportunidade de falar sobre a importância do
trabalho realizado, inclusive da LDO. Não preciso repetir, portanto, o
que já foi dito.

Preciso fazer uma consideração acerca de um projeto, por dever de
consciência e para informar a população, os que nos acompanham e
os que mantêm a estrutura da Assembléia.

Cumprimos o nosso dever ao votar os projetos e ao encerrar o
primeiro semestre das nossas atividades, dando início, em seguida,
ao recesso parlamentar, que se estenderá até o dia 31 de julho. No
entanto, há um projeto que gostaria de ter votado, pois a população do
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Sul de Minas está precisando dele, principalmente a das estâncias
hidrominerais.

No dia 27 de junho fez um ano que a Superágua encerrou as
atividades em Lambari, Cambuquira, Caxambu e Araxá. Quase 200
pais e mães de família ficaram sem emprego. De imediato,
começamos a acompanhar o processo para garantir os direitos
trabalhistas. Envidamos esforços para que os trabalhadores fossem
recontratados, para que o maquinário não ficasse perdido, sem
manutenção, e para que as águas minerais Lambari, Cambuquira e
Caxambu permanecessem no mercado. Não que isso seja o mais
importante. A população e as organizações não governamentais
sempre dizem que o importante é levar o turista às estâncias
hidrominerais, cujas águas, aliás, têm valor curativo. Já conseguimos,
graças a Deus, com esforço, parcerias e a participação da sociedade,
das administrações estadual e municipais, com o empenho dos
Deputados, que o SUS pagasse o tratamento com as águas minerais -
a crenoterapia, que utiliza o valor curativo das águas. Assim,
esperamos que o turista venha de todo o País, de todo o mundo, para
fomentar o desenvolvimento sustentável. O envasamento das águas
serve para gerar emprego e renda a muitas famílias, como já vem
ocorrendo há mais de 100 anos, e para divulgar esses Municípios.
Quando se vê uma garrafinha com o rótulo de Caxambu, Lambari,
Cambuquira e Araxá, há a divulgação das cidades. Estou citando
estas quatro pelo fato de estarem sofrendo as conseqüências do
fechamento da Superágua. Há também as águas de São Lourenço,
Passa-Quatro, Aguas de Contendas, Conceição do Rio Verde, Poços
de Caldas, Monte Sião, Jacutinga e tantas outras, que possuem essa
riqueza maravilhosa. Agora, são estas quatro que estão na
expectativa do retorno de envasamento.

Foi feita a licitação, e nenhuma empresa se habilitou. Então, o
governo propôs que a Copasa assumisse, Isso ocorreu no dia 22 de
março. De lá para cá, estamos na expectativa da resolução do
problema.

A Copasa, com o Ministério Público, fez os entendimentos para que
se recontratassem os trabalhadores da Superágua durante um ano,
sem concurso público num primeiro momento, em razão de estarmos
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em ano eleitoral, com um TAC, a fim de fazerem a manutenção e
começarem o trabalho. Começariam no dia 30 junho, mas isso não
ocorreu, porque não foi possível a votação aqui, na Assembléia,
primeiramente por falta de quórum, pois foi difícil mantê-lo até para
outras votações, e apenas o conseguimos nos últimos dias. Outro
motivo foi o fato de o governo ter mandado o projeto visando à criação
da subsidiária para as águas minerais conjuntamente com a criação
de outras três. A população do Sul de Minas tem mandado cartas,
feito gestões junto ao governo, objetivando desmembrar o projeto.
Apresentamos emendas objetivando esse desmembramento, a fim de
que votássemos o projeto.

Gostaria de tê-lo votado antes de começar o recesso. Fizemos
esforços para que fosse criada a subsidiária das águas minerais, para
que se pudesse comercializá-las. Isso, somente depois que a Copasa
der as respostas que está devendo. Espero que ela já tenha enviado
alguns esclarecimentos para o fórum das ONGs, no Circuito das
Aguas. Também haverá a subsidiária que cuidará do projeto de
irrigação do Jaíba, que é tão importante, e a outra, que cuidará das
áreas onde há déficit operacional. Os Deputados precisam entender
melhor porque escolhem localidades onde há déficit para se criar uma
subsidiária, e, onde há lucro, continua a Copasa. Precisamos
entender, pois é uma responsabilidade nossa, e a questão ainda não
está suficientemente explicada. Ainda mais hoje, com as tais leis de
mercado.

A Copasa está enviando 25% do seu lucro, que é grande, para
empresas de outros países. Ficamos preocupados e necessitamos
entender bem isso. A Comissão de Meio Ambiente e Recursos
Naturais já está programando uma audiência pública, em agosto, com
o objetivo de conhecer o plano-piloto. Há um plano-piloto no
Jequitinhonha para a diminuição dos custos. E importante diminuir as
tarifas de água e esgoto. Contudo, não é preciso criar uma subsidiária;
a própria Copasa pode fazer a diminuição de custos em todos os
locais de Minas, e não, só nos vales onde o IDH é mais baixo. Essa é
uma questão polêmica que ficará para ser discutida no mês de agosto.

Ficamos devendo esse projeto - quando digo nós, refiro-me ao
Estado, pois nós, Deputados, queríamos votar. Tanto é que nosso
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Bloco fez um substitutivo, e, em nosso mandato pró-cidadania,
fizemos outro, subdividindo-o em dois projetos: o primeiro, criando a
subsidiária das águas minerais, e o segundo, as demais subsidiárias.
Esse foi o nosso esforço e continuará sendo. Solicitamos à população
que entre em contato e peça ao governo do Estado que faça esse
desmembramento, para que votemos urgentemente, na primeira
semana de agosto, criando com isso emprego, renda e garantia da
divulgação de nossas águas minerais e melhorando assim a situação
de vida do povo do Sul de Minas.

Desejo um bom descanso. Um bom trabalho para todos e
felicidades.

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - Com a palavra, pela
ordem, o Deputado Edson Rezende.

O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
público presente, telespectadores, neste ano, a Frente Parlamentar de
Segurança Pública realizou um seminário de segurança pública. Na
sexta-feira passada, realizamos o último seminário regional, em
Montes Claros; os outros foram realizados em Uberlândia, Contagem,
Juiz de Fora, Pouso Alegre e Governador Valadares. Foi uma riqueza
o seminário de Montes Claros. Definimos os temas,
democraticamente, com as entidades que participam tanto da
sociedade civil organizada quanto das instituições militares, da
Secretaria de Defesa Social, enfim, uma série de organizações não-
governamentais. Esse programa teve quatro pontos fundamentais. O
primeiro dispõe sobre as ações preventivas e o envolvimento da
comunidade.

O segundo, sobre o sistema de justiça criminal, ou seja, a
necessidade de ação articulada entre a Polícia Civil, a Polícia Militar,
que já vem sendo feita, mas também da Defensoria Pública, do
Ministério Público e do Poder Judiciário, a necessidade de
compartilhar informações e de trabalhar juntos, otimizando essas
instituições e melhorando sua condição de trabalho e, portanto, o
combate à criminalidade. Na Itália, essa ação conjunta com a
operação Mãos Limpas teve um resultado importante contra a máfia.
Isso não é novidade, sabemos da importância dessas instituições
estarem trabalhando juntas para que os esforços, somados, tenham
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um resultado melhorado na ponta, ou seja, no combate à
criminalidade.

Um terceiro tema é a questão dos recursos humanos, a necessidade
de investimento na valorização e capacitação dos agentes - não
somente da sua remuneração, mas da sua capacitação profissional,
porque, na ponta, são eles que estarão fazendo o combate à
criminalidade nessa articulação conjunta. E, por fim, a questão do
financiamento. Tudo que acabei de falar está mencionado nesse
programa que foi discutido em seis regiões. Porém, nada disso que
programamos, projetamos e discutimos será realizado se não houver
a garantia do financiamento.

Aqui queremos citar a necessidade da constituição de um fundo de
segurança pública. E um projeto que já existe nesta Casa, de autoria
do Deputado Sargento Rodrigues, que entendemos ser fundamental.
Para esse fundo, os recursos, por exemplo, da taxa de segurança
pública, que perfizeram no ano passado um total de
R$360.000.000,00, se destinados ao fundo de segurança pública,
cobririam os investimentos feitos no ano passado, de cerca de
R$152.000.000,00, e ainda sobraria muito. Não se pode dizer que em
Minas não há recursos para investimento em segurança pública,
porque só a taxa de segurança pública já constituiu cerca de
R$360.000.000,00. Se o governo gastou R$152.000.000,00, gastou
menos da metade dos recursos garantidos pelo recolhimento da taxa
de segurança pública. O financiamento é fundamental para ampliar e
avançar, inclusive para evitar esses convênios feitos com as
Prefeituras. Ontem mesmo conversava com alguns agentes da Polícia
Civil e especialmente da Polícia Militar sobre essa questão. Todas as
vezes que um policial autua ou prende uma pessoa ligada ao Prefeito
pode saber que imediatamente alguém do poder público municipal vai
intervir e pedir para soltar, não multar. Enfim, qual é a condição de
isenção que esses Policiais Militares têm em um Município que banca
a água, a luz, o aluguel, o combustível e as peças para os carros? A
polícia não pode ficar dependente do poder público municipal. Esse é
um dos pontos fundamentais da questão do financiamento.

Entendemos, Sr. Presidente, que existe uma questão que temos que
mencionar com muita clareza, que é a questão das ações preventivas.
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Quero citar uma questão surgida das ricas discussões realizadas
nessa regiões, das experiências trocadas entre várias esferas do
poder público do Estado - Polícia Civil, Polícia Militar, Defensoria
Pública e sociedade civil organizada -, que é a questão da educação
como forma de prevenção. Essa é uma questão que já vem sendo
discutida há muito tempo. Entendemos que temos que ter educação
integral, com a criança, o adolescente, o jovem na escola em horário
integral, não só para estudar, mas para participar da leitura de livros,
da biblioteca, do esporte, da cultura, do lazer, da música, da dança,
enfim, para que a criança, na sua completude, possa realmente
transformar sua vida buscando aprimorar seus conhecimentos. Essa
escola integral tem que começar a partir das áreas de risco. Essa é a
questão maior. As áreas de risco hoje são as áreas onde as crianças
e os adolescentes não têm para onde ir. Terminadas as aulas, de
manhã ou à tarde, essas crianças e esses adolescentes estarão nas
ruas, onde também estão os traficantes e o tráfico, que vão levá-los
para o crime. Então, é necessário colocarmos como um dos pilares,
neste seminário de segurança pública, a questão da educação. Este é
o espaço para discutirmos a educação; não uma educação qualquer,
mas uma outra, em outro formato, uma educação integral, a começar
pelas áreas de risco, para levarmos nossas crianças e adolescentes
para dentro da escola, dando-lhes educação de qualidade,
preservando-as da aproximação dos traficantes e construindo-lhes um
futuro.

E preciso inverter a questão da prioridade. Ao vermos que as
melhores escolas estão no centro da cidade, facilitando o acesso da
classe média, e as de menor qualidade estão nas periferias,
percebemos que está havendo uma inversão, e vem a seguinte
pergunta: Quem precisa mais? Os que mais precisam são os jovens e
as crianças abandonadas da periferia da cidade, portanto lá as
escolas precisam ter qualidade para atraí-los, ou seja, devem oferecer
educação de qualidade, inspiradora, criativa.

No seminário de segurança pública, temos avançado na discussão
dessas questões preventivas. Sabemos que o cenário e a geografia
da violência estão na periferia, onde está a população pobre. Ali, hoje,
morre a maioria das crianças e jovens do País. Então, nesse local
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precisa haver uma ação efetiva do Estado.
Sr. Presidente, o seminário de segurança pública tem sido um

espaço fundamental para discutirmos a questão da educação integral
como forma de mudarmos o cenário. Precisamos de estratégias de
inclusão para esses jovens e adolescentes.

Se o PCC nos aponta um caminho perigoso, em Minas, o seminário
nos aponta ações preventivas. E essa não é uma questão partidária. A
segurança pública e o combate à violência são questões
suprapartidárias, de todos nós. Precisamos não somente de uma
polícia bem capacitada e remunerada, mas também de professores
bem remunerados e de escolas com infra-estrutura adequada para
acolher essas crianças e adolescentes, com biblioteca, espaço para
esporte e lazer, etc.

Deputado Laudelino Augusto, se conseguirmos, na pauta de
governo, a priorização da educação integral, a começar pelas áreas
de risco, estaremos fazendo a revolução no sentido de prevenção da
criminalidade. E essas questões de segurança não se combatem de
uma hora para outra, combatem-se com ações estruturantes, ações
conjuntas entre sociedade, Estado e nós, parlamentares.

Parabenizo a todos que estiveram nessas seis regiões, discutindo a
questão da segurança pública, pois a solução passa pelo debate.
Senhores e senhoras que participaram desses seis seminários em
Minas Gerais, a sua contribuição tem sido muito importante.
Acompanhei quase todos e vi como a troca de experiências tem sido
enriquecedora para construirmos um projeto para Minas, que depende
da participação de todos.

Parabéns a vocês. Nós os aguardamos nos dias 21, 22 e 23 de
agosto, para o seminário final, nesta Casa, a fim de juntarmos todas
as experiências dessas seis regiões do Estado e construirmos um
relatório e uma proposta para Minas Gerais.

Sr. Presidente, estamos com um projeto nesta Casa para tirar a
cobrança por dentro. Essa maldita cobrança, a bitributação, nasceu
em 1967 e tem sido mantida pelos governos, e ela consiste em se
colocar um imposto na base de cálculo de um imposto. Assim, tributa-
se duas vezes.

Essa cobrança por dentro é uma cobrança escondida, que fere a
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transparência, o bom senso e o direito do consumidor. Estamos
lutando pela questão da energia elétrica em Minas, que se tornou um
problema no orçamento familiar e está introduzindo um drama na vida
das famílias mineiras, que precisam escolher entre pagar a energia
elétrica e comprar comida. Qualquer família com quatro pessoas que
tomam banho todos os dias, possuem uma geladeira, um ferro elétrico
e uma televisão gastará entre R$70,00 e R$100,00. O pior é que a
tarifa de energia elétrica residencial é maior que a da grande indústria.
Essa é uma situação inaceitável. Os consumidores residenciais
pagam mais do que as grandes indústrias e siderúrgicas. Os
consumidores residenciais estão subsidiando as grandes indústrias.
Que situação inversa é essa?

Sr. Presidente, temos a segunda maior tarifa de energia elétrica de
Minas Gerais. Fazendo um estudo dos últimos 10 anos, vemos que a
tarifa residencial subiu 450%, enquanto a industrial subiu 177%. A
tarifa residencial aumentou 13 vezes mais do que a industrial, O IPCA
dos três últimos anos deste governo subiu 22%, enquanto a tarifa
subiu 62%, três vezes mais. E os cidadãos pensam que o seu relógio
está com defeito, porque está marcando uma energia que não estão
consumindo. Mas não é o relógio que está com problema, mas sim o
governo, que aumenta abusivamente as tarifas. O problema está no
ICMS de 43%, que na conta é 30%, mas que se transforma em 43%,
porque já está embutido, sendo cobrado antes e acrescido de 30%. Aí
temos a conta mais alta do País e a segunda maior tarifa de Minas.

Estamos conclamando a sociedade a fim de que se mobilize para
reverter esse processo. Fazemos pane de um grupo de estudo para
redução da energia elétrica, mas sabemos que só teremos sucesso se
a população mineira se manifestar. E o governo do Estado não vai
querer perder um só tostão de ICMS. As centrais elétricas viraram
arrecadadoras de impostos. Alguns servidores e sindicatos dizem que
a Cemig é uma grande arrecadadora de impostos; nas horas vagas,
distribui energia. Essa fala é irônica, mas verdadeira. A Cemig é uma
grande arrecadadora de impostos, pagos por nós.

Encerro meu pronunciamento e este primeiro semestre falando dos
trabalhos conjuntos, especialmente da nossa bancada do PT-PCdoB e
da forma como fazemos oposição nesta Assembléia. Fazemos
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oposição ao Governador Aécio Neves, mas não fazemos oposição ao
povo mineiro. Esse exemplo a oposição ao governo Lula deveria ter
como referência. Podemos discordar do governo, mas não votamos
contra o povo. Vamos aprovar os projetos bons, melhorar os que
precisam ser melhorados e rejeitar aqueles que são danosos ao povo
mineiro. A oposição aqui é construtiva, isso deve ser registrado.
Nestas terras, a Oposição é democrática e construtiva, e assim
constrói e ajuda a melhorar os projetos e a vida dos mineiros.

Sr. Presidente, com a votação da LDO e de vários projetos
importantes, encerramos o semestre. No momento de aplicar esses
projetos, veremos que contribuímos para melhorar a vida de todos os
mineiros. Um grande abraço.

O Sr. Presidente (Deputado Edson Rezende) - Com a palavra, pela
ordem, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, serei breve. Comentarei
alguns projetos que apresentamos e se encontram em tramitação,
algumas ações e especialmente o projeto Identidade na Escola -
aprovado no período da manhã -, que busca oferecer aos estudantes
a confecção da Carteira de Identidade na escola onde estudam.
Repassarei algumas informações de como o cidadão deve proceder
para requerer o parcelamento do IPVA, que beneficiará quase 1
milhão de proprietários em todo o Estado.

Quero comentar outros recentes projetos que apresentamos. Há
uma proposta de emenda à Constituição que assegura o Programa
Educacional de Resistência às Drogas e à Violência nas escolas.
Esse programa, desenvolvido pela Polícia Militar, é belíssimo.
Infelizmente, em algumas regiões, ele não conta com a compreensão
dos Comandos; aliás, alguns até impedem a sua realização. Essa
proposta de emenda à Constituição assegurará a realização desse
programa de resistência às drogas e à violência em todos os
Municípios do Estado e a possibilidade de contar com recursos
próprios no Orçamento do Estado para o seu desenvolvimento.

Outra questão se refere à obrigatoriedade das disciplinas de
Filosofia e Sociologia no ensino médio. Essa é uma grande luta, de
muitos e muitos anos, que, agora, obteve uma vitória com a
aprovação de um parecer do Conselho Nacional de Educação.
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Farei também algumas considerações sobre a LIDO. Começarei pela
tarifa de energia elétrica, da Cemig - assunto muito bem apresentado
pelo Deputado Edson Rezende. Trata-se de uma das contas mais
caras de todo o País. Na realidade, o cidadão paga mais de 40% de
ICMS. Aproveito para parabenizar o Deputado por essa luta e dizer
que é muito importante somarmos forças com as entidades, com os
vários setores da sociedade organizada e contar com o apoio de todos
os Deputados desta Casa, para que possamos diminuir o valor do
ICMS.

Aliás, já está em tramitação um projeto de minha autoria que diminui
o valor do ICMS da conta de energia elétrica. Há outro projeto que se
refere à energia elétrica rural, cujo ICMS será zero para os pequenos
produtores rurais, pois sabemos que o setor vive grande crise.
Recentemente, foi anunciado pelo governo federal um pacote de
medidas beneficiando o setor. Acredito que o Estado tem de dar sua
contrapartida e sinalizar em favor dos produtores rurais, da agricultura
familiar. Esse projeto garantirá ICMS zero para a energia elétrica rural.
Espero que ele seja aprovado. Para isso, contamos com o apoio de
todos os Deputados desta Casa.

Outro ponto se refere à estimativa de arrecadação do Estado, que
teve crescimento significativo de quase R$30.000.000.000,00.
Questionamos esse aumento. Na LIDO, está sinalizado um pequeno
valor para as despesas com o pagamento do funcionalismo público
estadual, que crescerá 5,6%, frente a uma inflação prevista de 4,5%.
Infelizmente, não haverá projeção para dar a devida remuneração e a
valorização que os servidores públicos tanto merecem e que lhes
foram prometidas.

Outro ponto se refere ao IPVA. Há uma estimativa de aumento
expressivo, de 17,9%, com valores de arrecadação de mais de
R$1.000.000.000,00. Preocupa-nos que, após as eleições, o valor do
IPVA possa aumentar. Essa é a nossa preocupação, e aproveitamos
para deixar uma reflexão: ou a trota crescerá substancialmente ou os
valores dos veículos serão reajustados acima da inflação no próximo
ano, após as eleições.

Outra questão é sobre a Emenda à Constituição n 9 29. O Estado
possui grande déficit na área da saúde, pois não cumpre a
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Constituição Estadual. Não cumpre também o artigo da Constituição
Federal que garante a aplicação de 2% na Uemg e na Unimontes, o
que significaria a descentralização da Uemg, por meio de "campus"
avançado em todas as regiões do Estado. Essa foi a promessa feita e,
infelizmente, não cumprida, pois não se tornou realidade. Hoje, não é
realidade o "campus" avançado da UEMG em todas as regiões,
descentralizado, no Estado. Infelizmente, no interior, cobra-se
mensalidade.

Também há a situação da Unimontes. Estive em Montes Claros
neste final de semana, e o questionamento era geral em relação à
falta de recursos e de estrutura. Se fosse aplicado o que manda a
Constituição, não teríamos esse problema. A Unimontes poderia
funcionar sem problemas, ainda mais verificando os salários dos
servidores, que são realmente muito baixos. Também a merenda
escolar para alunos do ensino médio não foi contemplada na LDO.

O Deputado Edson Rezende falou também sobre uma questão
fundamental, que é o cumprimento de outra lei que também foi
aprovada e sancionada e até hoje não é realidade. Funciona desse
jeito. Como o IPVA: depois de muita luta, conseguimos aprovar a lei.
Depois, há uma luta maior para que a lei seja cumprida e respeitada.
A Lei do Passe Livre para idosos e deficientes, infelizmente, até hoje
está só no papel, não é realidade.

Outro projeto que também apresentamos, que está tramitando, é o
que trata dos direitos e deveres dos estudantes e das entidades
estudantis. Estudamos toda a legislação do País e apresentamos um
projeto com o que há de mais moderno, que trata de assegurar os
direitos de cidadania aos estudantes e entidades estudantis. Temos
que reconhecer que as associações estudantis são importantes canais
de comunicação no processo democrático, de formação da opinião e
da vontade dos estudantes; instâncias associativas capazes de
mobilizar os estudantes e inseri-los em um contexto de participação,
de maneira a propiciar que sua vida escolar supere o mero saber
formal e contribua para a sua formação enquanto cidadão e sujeito de
direitos e obrigações. Outro ponto é que pretende garantir aos
estudantes o direito à paralisação das aulas como instrumento auxiliar
na luta pelos seus direitos, que são freqüentemente desrespeitados.
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Recentemente, dois estudantes foram expulsos da escola de lbirité.
Eles participaram de um ato, fora da escola, na cidade, em praça
pública. No outro dia, ao adentrar a escola, foram impedidos e
receberam suas transferências por parte da direção da escola, sem
nenhum motivo - não alegaram nenhum motivo. Os alunos se
negaram a sair de sala de aula, a polícia foi chamada, e eles foram
presos, foram para a cadeia, por defenderem o direito do meio passe
para os estudantes de lbirité, de forma pacífica e ordeira, em praça
pública; nem foi no recinto da escola.

Nosso projeto garante o direito de paralisação das aulas como
instrumento auxiliar na luta pelos seus direitos, que são
freqüentemente desrespeitados. Espero, no segundo semestre, que
esse projeto seja aprovado.

No período da manhã, aprovamos um projeto de fundamental
importância, que é o projeto Identidade na Escola. Os estudantes
mineiros poderão solicitar e receber a Carteira de Identidade
diretamente nas escolas, desafogando o Psiu. O Projeto de Lei n
871/2003 institui a Política Estadual de Descentralização de Emissão
de Carteira de Identidade - Identidade na Escola -, busca facilitar que
os estudantes das redes estadual e municipal de ensino possam
confeccionar as Carteiras de Identidade na escola onde estudam.

O projeto segue para a sanção do Governador, e tenho certeza
absoluta de que será sancionado. Isso deve ocorrer no máximo em 15
dias. Foi aprovado por maioria absoluta dos Deputados desta Casa.
Assim que entrar em vigor, poderá acabar com as filas enormes do
Psiu, com estudantes dormindo na fila ou os pais dormindo na fila
para pegar senha - um grande problema. E desafogará os postos do
Psiu de todo o Estado, que afligem, todos os dias, em várias cidades,
os nossos estudantes. Então, esse é mais um projeto importante que
foi aprovado.

Finalizando, gostaria de dizer que os seminários para tratar de
segurança pública estão sendo muito bem conduzidos pelos
Deputados Edson Rezende e Sargento Rodrigues. E de fundamental
importância fazer um diagnóstico real da situação da segurança em
nosso Estado de forma descentralizada, visitando todas as regiões e
preparando-nos para o seminário estadual, que acontecerá aqui, na
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Assembléia, no mês de agosto.
Hoje, sabemos que a segurança pública é uma das maiores

preocupações da população, pois há um aumento da violência e da
criminalidade. Cada dia que passa aumentam muito, principalmente
nas cidades do Triângulo Mineiro, que faz ligação com vários Estados:
roubo de carga, roubo a ônibus, crimes a mão armada, assassinatos.
Sabemos que muitas vezes esse é um problema ligado principalmente
à questão social, portanto temos de investir na educação. Aprovamos
a LDO, e, infelizmente, os recursos necessários para investimentos
em programas sociais, esporte, cultura, lazer, valorização do
funcionário não estão garantidos no Orçamento. Acho que, se
resolvermos a questão estrutural, os problemas com certeza
diminuirão, assim como a violência.

Temos também de pensar de maneira geral, e não há como esperar.
Temos de certa forma uma responsabilidade do poder público -
municipal, estadual e federal - de agir de forma rápida e emergente,
dando uma resposta à sociedade.

Há um projeto tramitando nesta Casa, que cria o Fundo Estadual de
Segurança Pública, que resolveria de certa forma o problema
estrutural das Polícias Civil e Militar e das forças de segurança
pública.

Este ano está prevista uma arrecadação de R$360.000.000,00 só
com taxas provenientes da área de segurança pública, mas,
infelizmente, esses recursos foram desviados para o caixa único do
Estado. E em 2003 foram aplicados em segurança pública apenas
R$30.000.000,00. Dessa forma, as torças de segurança, Polícias Civil
e Militar, principalmente no interior, ficaram muito fragilizadas, pois
dependem de convênio com o poder público municipal, e a segurança
pública é uma responsabilidade do Estado, dever de todos, mas,
infelizmente, o governo do Estado não disponibiliza os recursos
necessários para manutenção mínima da estrutura das Polícias Civil e
Militar e também do Corpo de Bombeiros.

Não conheço nenhum Município que não faça convênios com o
governo do Estado. Praticamente todos os 853 Municípios têm
convênios com o Estado, para manutenção dos veículos, pagamento
de aluguel, energia, gasolina, pneu, tudo fica sob a responsabilidade
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do poder público municipal, também a compra de coletes e
armamentos.

Então, se fosse aprovado, o projeto daria autonomia e estrutura para
as policias, que teriam um orçamento de R$360.000.000,00,
suficientes para resolver o problema estrutural das forças de
segurança pública em nosso Estado. O projeto está parado nesta
Casa há muitos anos e ainda não foi aprovado. Esperamos que esta
discussão evolua no 2 semestre e que possamos aprová-lo. Espero
que seja uma das propostas prioritárias levantadas e aprovadas no
seminário estadual que acontecerá na Assembléia Legislativa no mês
de agosto.

No mais, Presidente, agradecer é dizer que ficamos contentes no
período da manhã pela aprovação do projeto Identidade na Escola,
que foi um dos primeiros projetos que apresentamos e deve ser
sancionado e virar lei.

Encerramento
O Sr. Presidente (Deputado Laudelino Augusto) - 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 reunião ordinária de 1 2 de agosto, às 14 horas, com
a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada será publicada
na edição do dia 1Q/8/2006). Levanta-se a reunião.

ATA DA 15ê REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DIREITOS HUMANOS NA 4 9 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 15 LEGISLATURA, EM 17/7/2006
Às 13 horas, comparecem no auditório do Correntes Clube de

Sabinópolis os Deputados Durval Angelo e Roberto Ramos, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Durval Angelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, dando-a por aprovada, a qual é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a debater, em audiência pública, a ocorrência de
violações de direitos fundamentais em Sabinópolis e comunica o
recebimento da seguinte correspondência: ofícios do Sr. Marco Túlio
de Almeida Lopes, detento na Penitenciária José Maria Alckmin, de



968

Ribeirão das Neves, pedindo ajuda desta Comissão para o seu
processo criminal; e das Sras. Patrícia Passos Botelha, Diretora da
Gerência de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde;
Matilde Ribeiro, Secretária Especial de Políticas de Promoção da
Igualdade Racial, publicados no Diário do Legislativo do dia
13/7/2006. A Presidência interrompe a 1 9 Parte da reunião para ouvir
os Srs. lsaac José Franklin, Chefe de Gabinete, representando o Sr.
Elzio Maria de Pinho, Prefeito Municipal de Sabinópolis; Andrelino
Ferreira do Nascimento, Vice-Prefeito Municipal de Sabinópolis; Aylor
Luiz Meirelles Júnior, Promotor de Justiça da Comarca de Sabinópolis;
Pe. Pedro João Daalhuizen, Diretor do Departamento Municipal de
Saúde; Capitão Wilmar Reis Batista, Comandante da 144 CIA do
BPM do Serro; Endgel Rebouças, Delegado de Polícia Civil da
Comarca de Sabinópolis; 1 9-Ten. Adalberto Bernardes Neto,
Comandante do 39 Fel. de Polícia Militar; José Luiz dos Santos,
Superintendente Regional da Igreja Quadrangular de Sabinópolis;
Marcelo Augusto de Siqueira, Presidente da Câmara Municipal de
Sabinópolis; e Adolfo de Pinho Tavares, Carlos Roberto Barroso
Mourão, Ivan de Oliveira, Joselito de Souza Barroso, Otaviano de
Pinho Tavares, Vereadores da Câmara Municipal de Sabinópolis, os
quais são convidados a tomar assento à mesa. O Deputado Durval
Angelo, na condição de autor do requerimento que deu origem ao
debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião. Passa-se à 32 Fase da 24 Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
O Deputado Durval Angelo apresenta requerimentos e informa que
serão apreciados na próxima reunião da Comissão, tendo em vista a
inexistência de quórum para votação da matéria. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de julho de 2006.
Durval Angelo, Presidente Roberto Ramos - Domingos Sávio -
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Doutor Viana.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.836/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.836/2004, de autoria do Deputado Sargento
Rodrigues, que autoriza o Poder Executivo a doar à Companhia de
Habitação do Estado de Minas Gerais - Cohab-MG - os imóveis que
especifica, foi aprovado no 20 turno, na forma do vencido no 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 0 d 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°1.836/2004
Autoriza o Poder Executivo a doar à Companhia de Habitação do

Estado de Minas Gerais - Cohab-MG - os imóveis que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Companhia de

Habitação do Estado de Minas Gerais - Cohab-MG - os seguintes
imóveis, excluídas as áreas ocupadas por edificação da Polícia Militar
do Estado de Minas Gerais:

- terreno a ser desmembrado de imóvel localizado na Travessa
Espírito Santo, no Bairro JK, no Município de Itabira, com área de
7.920m2 (sete mil novecentos e vinte metros quadrados), situado no
lugar denominado Chico Beta, antiga Chácara do Rio de Peixe,
registrado sob o n° 1.386, a lis. 139 do Livro 2/6, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Itabira;

ii - terreno com área aproximada de 25.778,50m 2 (vinte e cinco mil
setecentos e setenta e oito vírgula cinqüenta metros quadrados) e
benfeitorias, situado no lugar denominado Fazenda Estreito/Ribeirão,
no Município de Patos de Minas, constituído pelos lotes 2 a 10,13, 19,
20, 22 e 29 da quadra 12, lotes 1 a 7 da quadra 12-A, lotes 1 a 17 da
quadra 13-B e lotes 1 a 18 da quadra 14-B, registrado sob o n°
11.483, a fls. 94 do Livro 2-AR, no Cartório de Registro de imóveis da
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Comarca de Patos de Minas.
Art. 2 0 - Os imóveis a que se refere o art. 1° destinam-se à

implantação de projetos urbanísticos e à construção de moradias
populares.

Parágrafo único - As moradias a que se refere o "caput" deste artigo
serão vendidas na proporção de uma unidade por pessoa, observada
a seguinte ordem de prioridade:

- policiais militares, policiais civis, bombeiros militares e agentes de
segurança penitenciários lotados no Município em que se situa o
imóvel;

II - servidores públicos estaduais lotados no Município em que se
situa o imóvel;

III - servidores públicos municipais do Município em que se situa o
imóvel;

IV - demais interessados.
Art. 3°-Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do

Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhes tiver sido dada a destinação
prevista no art. 20.

Art. 4 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de julho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Ricardo

Duarte.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.941/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°1.941/2004, de autoria da Deputada Ana Maria
Resende, que dispõe sobre a obrigatoriedade de cinemas, teatros e
"shoppings" do Estado de Minas Gerais de ter luz de emergência e
gerador de energia elétrica, foi aprovado no 2 0 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 0 d art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N°1.941/2004
Obriga os cinemas, teatros e "shoppings" do Estado a manter luz de

emergência em suas dependências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Será mantida luz de emergência nas dependências dos

cinemas, teatros e "shoppings" do Estado, em conformidade com as
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

Art. 2° - O descumprimento do disposto no art. 1 0 sujeita o infrator ao
pagamento de multa no valor de 200 Ufemgs (duzentas Unidades
Fiscais do Estado de Minas Gerais).

Parágrafo único - A multa de que trata o "caput" deste artigo será
cobrada com acréscimo de 50% (cinqüenta por cento) na primeira
reincidência, e de 100% (cem por cento), nas subseqüentes.

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de julho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Ricardo

Duarte.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.363/2005
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.363/2005, de autoria da Deputada Lúcia
Pacífico, que dispõe sobre informações e documentos a serem

9.	fornecidos por operadora de plano de saúde ou de seguro-saúde, 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 0 d 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°2.363/2005
Dispõe sobre o fornecimento ao consumidor de informações e

documentos por parte de operadora de plano ou seguro privado de
assistência à saúde, no caso que menciona.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - As operadoras de planos e seguros privados de assistência

à saúde obrigam-se a fornecer ao consumidor informações e
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documentos, nos termos desta lei, em caso de negativa de cobertura
parcial ou total de procedimento médico, cirúrgico ou de diagnóstico,
bem como de tratamento e internação.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, entende-se por negativa
de cobertura a recusa em custear a assistência à saúde, de qualquer
natureza, ainda que fundamentada em lei ou cláusula contratual.

Art. 2 0 - Na hipótese de negativa de cobertura total ou parcial, a
operadora do plano ou seguro de assistência à saúde entregará ao
consumidor, no local do atendimento médico, imediatamente e
independentemente de requisição:

- o comprovante da negativa de cobertura, onde constará, além do
nome do cliente e do número do contrato:

a) o motivo da negativa, de forma clara, inteligível e completa,
vedado o emprego de expressões vagas, abreviações ou códigos;

b) a razão ou a denominação social da operadora ou seguradora;
c) o número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ - da

operadora ou seguradora;
d) o endereço completo e atualizado da operadora ou seguradora;
li - uma via da guia de requerimento para autorização de cobertura.
Art. 3 0 - Sem prejuízo do que dispõe o art. 2 0, o hospital privado

entregará imediatamente ao consumidor, no local do atendimento
médico, desde que solicitado:

- declaração escrita contendo os elementos a que se refere o art.
2°; 1, desta lei;

II - documento contendo a data e a hora do recebimento da negativa
de cobertura;

III - o laudo ou relatório do médico responsável, que atestará a
necessidade da intervenção médica e, se for o caso, sua urgência.

Art. 4 0 - As informações de que trata esta lei serão prestadas por
meio de documento escrito, com identificação do fornecedor, o qual
poderá se encaminhado por fax ou qualquer outro meio que assegure
ao consumidor o seu recebimento, vedada a utilização exclusiva de
comunicação verbal.

Art. 5 0 - Na hipótese de o consumidor estar impossibilitado ou com
dificuldade para solicitar ou receber os documentos e as informações,
poderá fazê-lo, independentemente de procuração ou autorização:
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- parente, por consangüinidade ou afinidade, nos termos da lei civil;
II - pessoa que estiver acompanhando o consumidor no local de

atendimento, independentemente de parentesco;
III - advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil,

independentemente de comprovação de interesse.
Parágrafo único - A entrega dos documentos a um dos indicados

neste artigo não impede os demais de, mediante solicitação, obter
outra via dos mesmos.

Art. 6°-O consumidor ou quem possa receber os documentos a que
se refere esta lei não será obrigado a se deslocar do local de
atendimento para obtê-los.

Art. 7°- O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às
penalidades previstas no art. 56 da Lei Federal n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990.

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de julho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Ricardo

Duarte.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.399/2005
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°2.399/2005, de autoria do Deputado João Leite,
que dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais a projetos
desportivos no Estado e dá outras providências, foi aprovado no 21
turno, na forma do Substitutivo n°1 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 0 d 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°2.399/2005
Dispõe sobre a concessão de desconto para pagamento de crédito

tributário inscrito em dívida ativa com o objetivo de estimular a
realização de projetos desportivos no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 D - o Poder Executivo concederá desconto para pagamento de
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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 2005, com o objetivo
de estimular a realização de projetos desportivos no Estado, nas
condições especificadas nesta lei.

Art. 2°- Para os efeitos desta lei, considera-se:
- projeto desportivo aquele empreendido por organização não

governamental regularmente inscrita no órgão estadual competente,
que tenha por objetivo:

a) garantir o acesso da população a atividades desportivas e de
lazer, respeitadas as necessidades especiais e as diferenças étnica,
racial, socioeconômica, religiosa, de gênero e de idade;

b) valorizar os efeitos da prática desportiva no desenvolvimento da
cidadania e no aprimoramento tísico e moral do indivíduo;

c) articular o esporte e o lazer com programas de promoção da
saúde e da qualidade de vida;

d) desenvolver o desporto de rendimento não profissional nas
comunidades que não tenham acesso às atividades esportivas
patrocinadas pela iniciativa privada;

II - incentivador o sujeito passivo de tributos estaduais que possua
crédito tributário relativo ao ICMS inscrito em dívida ativa até 31 de
dezembro de 2005 e que apóie financeiramente projeto desportivo;

III - empreendedor o promotor de projeto desportivo.
Parágrafo único - Os projetos desportivos terão duração definida e

poderão ser temporários ou plurianuais, conforme tenham duração
igual ou inferior a um exercício financeiro, no primeiro caso, ou
superior a um exercício financeiro, no segundo caso.

Art. 3 0 - Poderão ser beneficiados por esta lei projetos de promoção
do desporto, nas seguintes áreas:

- desporto educacional: voltado para a prática desportiva como
disciplina ou atividade extracurricular no âmbito do sistema público de
educação infantil e básica, com a finalidade de complementar as
atividades de segundo turno escolar e promover o desenvolvimento
integral do indivíduo, evitando-se a seletividade e a
hipercompetitividade de seus participantes;
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II - desporto de lazer: voltado para o atendimento à população na
prática voluntária de qualquer modalidade esportiva de recreação ou
lazer, visando à ocupação do tempo livre e à melhoria da qualidade de
vida, da saúde e da educação do cidadão;

III - desporto de formação: voltado para o desenvolvimento da
motricidade básica geral e para a iniciação esportiva de crianças e
adolescentes, por meio de atividades desportivas direcionadas,
praticadas com orientação técnico-pedagógica;

IV - desporto de rendimento: voltado para a formação e o
rendimento esportivo, com orientação técnico-pedagógica, para
atendimento a equipes ou atletas de qualquer idade filiados a
entidades associativas de modalidades esportivas, visando ao
aprimoramento técnico e à prática esportiva de alto nível;

V - desenvolvimento científico e tecnológico do setor desportivo:
voltado para o desenvolvimento ou aperfeiçoamento de tecnologia
aplicada à prática desportiva, para a formação e treinamento de
recursos humanos para õ desporto e para o financiamento de
publicações literárias e científicas sobre esporte;

VI - desporto social: voltado para o atendimento social por meio do
esporte, com recursos específicos para esse fim, e realizado em
comunidades de baixa renda, visando a promover a inclusão social.

Parágrafo único - E vedado o pagamento de salário a atleta ou de
remuneração a entidade desportiva com recursos decorrentes do
incentivo previsto nesta lei.

Art. 4°- Para habilitar-se ao recebimento de recursos na forma desta
lei, o empreendedor deve comprovar o preenchimento dos seguintes
requisitos:

- estar em pleno e regular funcionamento há pelo menos dois anos;
II - ter sido declarado de utilidade pública estadual ou federal;
III - ter prestado contas, perante o órgão apropriado, de recursos

que tenha eventualmente recebido do poder público estadual;
IV - não ter fins lucrativos, não distribuir lucros, dividendos nem

bonificações, não pagar remuneração ou conceder vantagens ou
benefícios a seus dirigentes, conselheiros, associados, instituidores ou
mantenedores;

V - ter previsto a destinação do seu patrimônio a instituição
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congênere, no caso de sua dissolução;
VI - estar em dia com as obrigações tributárias e previdenciárias.
Art. 50 O crédito tributário relativo ao ICMS inscrito em dívida ativa

até 31 de dezembro de 2005 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 a realização
de projeto desportivo no Estado, nos termos desta lei.

§ 1 ° - Para fazer jus ao desconto de que trata o "caput" deste artigo,
o sujeito passivo, observados os prazos, a forma e as condições
estabelecidos em regulamento, deverá:

- 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
desportivo aprovado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Social e Esportes - Sedese.

§ 2°- A apresentação do requerimento de que trata o inciso Ido § 1°
deste artigo importa confissão do débito tributário.

§ 30 - o repasse de recursos de que trata o inciso II do § 1° deste
artigo será feito da seguinte forma:

- na hipótese de o sujeito passivo apoiar um projeto desportivo
específico:

a) 40% (quarenta por cento) do valor dispensado, no máximo, serão
repassados diretamente pelo sujeito passivo incentivador ao
empreendedor, 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 à Sedese;

II - na hipótese de o sujeito passivo não indicar um projeto
desportivo específico, 50% (cinqüenta por cento) do valor dispensado
serão repassados diretamente pelo sujeito passivo incentivador à
Sedese.

§ 4 0 - Os valores repassados à Sedese serão destinados ao
financiamento dos projetos desportivos de que trata esta lei aprovados
pelo órgão e que não possuam incentivador próprio, vedada qualquer
outra utilização desses recursos.

§ 50 Na hipótese de pagamento parcelado do crédito tributário, os
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repasses de que trata o § 3 0 poderão, a critério da Secretaria de
Estado de Fazenda, ser efetuados parceladamente, na forma e no
prazo previstos em regulamento.

§ 6°-O desconto de que trata o "caput" deste artigo incidirá sobre o
crédito tributário calculado nos termos da Lei n°15.273, de 29 de julho
de 2004, no caso de aplicação dessa lei.

§ 7 0 - 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.

§ 8 0 - Sobre o valor do desconto de que trata o "caput" deste artigo,
bem como sobre os valores repassados nos termos do § 3 0, não serão
devidos honorários advocatícios.

Art. 6° - O valor dos recursos repassados aos empreendedores, nos
termos da alínea 'a" do inciso Ido § 3 0 ou do § 4 0 do art. 5°, será de,
no máximo, 90% (noventa por cento) do total dos recursos destinados
ao projeto desportivo, devendo o empreendedor financiar com
recursos próprios ou de terceiros o restante, a título de contrapartida,
nos termos definidos em regulamento.

Art. 7 0 - Para receber apoio financeiro com recursos provenientes da
aplicação desta lei, o projeto desportivo deverá ser previamente
aprovado pelo órgão estadual competente, na forma e nos prazos
estabelecidos em regulamento.

Art. 8 0 - E vedada a concessão do incentivo previsto nesta lei a
projetos em que seja beneficiário o próprio sujeito passivo incentivador
ou 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 seus sócios.

Art. 9 0 - Na divulgação de projeto financiado nos termos desta lei,
constará menção ao apoio institucional do Governo do Estado, bem
como mensagem alusiva à educação fiscal, nos termos do
regulamento.

Art. 10 - 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
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benefício, sem prejuízo de outras sanções cíveis, penais ou
tributárias, e ao pagamento, com todos os acréscimos legais, do
crédito tributário dispensado nos termos do "caput" do art. 50.

Art. 11 - As entidades de classe representativas dos diversos
segmentos do desporto terão acesso, em todos os níveis, à
documentação referente aos projetos desportivos beneficiados por
esta lei.

Art. 12 - E vedada a aprovação de projeto que não seja estritamente
de caráter desportivo ou que promova atividades relacionadas ao
futebol profissional, nos termos da Lei Federal n° 9.615, de 24 de
março de 1998.

Art. 13 - O empreendedor deverá, no prazo de sessenta dias após a
execução do projeto, apresentar ao órgão estadual competente
prestação de contas detalhada dos recursos recebidos e dos valores
despendidos, de acordo com as normas vigentes que disciplinam a
matéria.

Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de julho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Ricardo

Duarte.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.915/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.915/2006, de autoria do Governador do
Estado, que fixa o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar de Minas
Gerais - CBMMG -e dá outras providências, foi aprovado no 2 0 turno,

ncom as Emendas % 1 e 2 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.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N°2.915/2006
Fixa o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais -

CBMMG - e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1 ° - O efetivo do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais -
CBMMG - é de 7.999 (sete mil novecentos e noventa e nove) oficiais e
praças, integrantes dos seguintes quadros:

- Quadro de Oficiais Bombeiros Militares - QOBM;
II - Quadro de Oficiais de Administração Bombeiros Militares -

QOABM -, composto de Oficiais de Administração e Músicos;
III - Quadro de Oficiais de Saúde Bombeiros Militares - QOSBM -,

composto de Oficiais Médicos, Dentistas e Psicólogos;
IV - Quadro de Praças Bombeiros Militares - QPBM -, composto de

Praças Combatentes, Condutores e Operadores de Viatura e
Corneteiros;

V - Quadro de Praças Especialistas Bombeiros Militares - QPEBM -,
composto de Praças de Motomecanização, Músicos, Auxiliares de
Saúde e Comunicações.

§ 1 0 O efetivo de que trata o "caput" deste artigo fica distribuído nos
quadros referidos nos incisos 1 a V conforme as categorias, os postos
e as graduações constantes no Anexo desta lei.

§ 2° - Os médicos integrantes do Quadro de Oficiais de Saúde
Bombeiros Militares - QOSBM -, previsto no inciso III, têm atribuições
de regulação médica no atendimento móvel de urgência do CBMMG,
para atuação integrada entre Estado e Municípios, na forma do
regulamento.

Art. 2°-O Quadro de Organização e Distribuição - QOD - do efetivo
do CBMMG será definido em decreto.

§ 1 ° - O provimento dos cargos, até o limite fixado no art. 1 °, fica
condicionado ao cumprimento dos requisitos constantes do decreto de
que trata o "capuf' deste artigo, observando-se o crescimento real do
efetivo ou as condições Jogísticas para a instalação de unidades do
CBMMG.

§ 2 0 - A distribuição do efetivo nas unidades do CBMMG, no Tribunal
de Justiça Militar, no Gabinete Militar do Governador do Estado, no
Gabinete do Vice-Governador do Estado e na Coordenadoria Estadual
de Defesa Civil será estabelecida no Quadro de Organização e
Distribuição de que trata o "caput".

§ 3 1 - A promoção para os postos acrescidos por esta lei ao efetivo
do CBMMG depende de aprovação da Câmara de Coordenação
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Geral, Planejamento, Gestão e Finanças.
Art. 3°- O número do efetivo de Praças Especiais e de Soldados de

22 classe é variável, obedecidos os limites de:
- trinta Aspirantes-a-Oficial;

II - cento e vinte Alunos do Curso de Formação de Oficiais;
III - quinhentos Soldados de 2? classe.
AI. 4 0 - O número de militares do sexo feminino nos Quadros de

Oficiais Bombeiros Militares e de Praças Bombeiros Militares será de
até 10% (dez por cento) do efetivo previsto.

Parágrafo único - O número de militares do sexo feminino não será
limitado nos demais quadros.

Art. 5 0 - Será admitida, mediante convênio, a cessão à Assembléia
Legislativa de até dois bombeiros militares, que prestarão apoio às
atividades institucionais de competência da Presidência do Poder
Legislativo, na forma de Deliberação da Mesa daquele órgão.

Art. 6° - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à
conta de dotação orçamentária própria.

Art. 7°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8 0 - Fica revogada a Lei n°13.400, de 13 de dezembro de 1999.
Sala das Comissões, 18 de julho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Ricardo

Duarte.
- As tabelas referente ao Anexo (a que se refere o ai. 1 °da Lei n°,

de de de 2006) foram publicadas no "Diário do Legislativo" de
20.7.2006.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.949/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.949/2006, de autoria do Governador do

Estado, que concede pensão especial a Jorge Carone Filho e dá
outras providências, foi aprovado no 2 0 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 0 d art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
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final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N°2.949/2006

Concede indenização especial a Jorge Carone Filho.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica concedida indenização especial a Jorge Carone Filho,

a título de lucros cessantes, no valor correspondente ao teto
remuneratório constitucional aplicável ao Poder Executivo do Estado,
multiplicado pelo número de meses que faltaram, por motivo de
cassação, para que o beneficiário cumprisse integralmente o mandato
de Prefeito Municipal de Belo Horizonte.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor no exercício financeiro subseqüente
ao de sua publicação.

Sala das Comissões, 18 de julho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Ricardo

Duarte.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

3.055/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.055/2006, de autoria do Deputado Mauri
Torres, que autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica
ao Município de Miraí, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma
original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 d 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 NO3.055/2006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Miraí 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

Miraí imóvel com área de 10.000m 2 (dez mil metros quadrados),
situado na localidade de Bela Vista, Fazenda da Passagem, naquele
Município, registrado sob o n° 3.248, a lis. 133 do Livro 3-F, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Miraí.
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Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo
destina-se à implantação de unidade administrativa municipal.

Art. 2 0 - 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 art. 1 O

AI. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de julho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Doutor

Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

3.139/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.139/2006, de autoria do Governador do
Estado, que altera a redação do inciso VII do art. 3 0 da Lei n°15.910,
de 21 de dezembro de 2005, que dispõe sobre o Fundo de
Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias
Hidrográficas do Estado de Minas Gerais - Fhidro -, foi aprovado no 20
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 0 d 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°3.139/2006
Modifica o inciso VII do ad. 3 0 da Lei n°15.910, de 21 de dezembro

de 2005, acrescenta parágrafo ao art. 8 0 da Lei n° 15.980, de 13 de
janeiro de 2006, e revoga dispositivo da Lei n°11.397, de 6 de janeiro
de 1994.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- O inciso VII do art. 3 0 da Lei n°15.910, de 21 de dezembro

de 2005, que dispõe sobre o Fundo de Recuperação, Proteção e
Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de
Minas Gerais - Fhidro -, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art.3°-( ....)
VII - 50% (cinqüenta por cento) da cota destinada ao Estado a título
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de compensação financeira por áreas inundadas por reservatórios
para a geração de energia elétrica, conforme o disposto nas Leis
Federais n°7.990, de 28 de dezembro de 1989, e n°8.001, de 13 de
março de 1990.".

Art. 2 1 - Fica acrescentado ao art. 8 0 da Lei n° 15.980, de 13 de
janeiro de 2006, que cria o Fundo de Equalização do Estado de Minas
Gerais, o seguinte § 70:

"Art.8°-( ...)
§ 7 0 - O agente financeiro poderá ser depositário de recursos do

Fundo, observado o disposto no art. 17 da Lei Complementar n°91,
de 19 de janeiro de 2006, e no regulamento.".

Art. 3 0- Fica revogado o inciso III do art. S o da Lei n°11.397, de 7 de
janeiro de 1994, que cria o Fundo para a Infância e a Adolescência -
FIA.

Art. 4 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de julho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Maria Olivia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°
3.155/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Resolução n°3.155/2006, de autoria da Comissão de

Política Agropecuária e Agroindustrial, que aprova, em conformidade
com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, a
alienação das terras devolutas que especifica, foi aprovado nos turnos
regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, afim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 d art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N°3.155/2006
Aprova, em conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da

Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas que
especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 ° - Fica aprovada, em conformidade com o disposto no art. 62,
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XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas
especificadas no Anexo desta resolução, observada a enumeração
dos respectivos beneficiários.

Art. 2 0- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de julho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Doutor

Ronaldo.
A tabela referente ao Anexo (a que se refere o art. 1 ° da

Resolução n 9 , de de de 2006) foi publicada no 'Diário do Legislativo"
de 20.7.2006.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.188/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.188/2006, de autoria do Governador do

Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Senhora dos Remédios 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°3.188/2006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Senhora dos

Remédios 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

Senhora dos Remédios imóvel constituído de terreno com área de
2.040m2 (dois mil e quarenta metros quadrados), situado na Rua
Antônio Rodrigues Milagres, naquele Município, registrado sob o n°
3.404, a fis. 211 do Livro 2-1-, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Barbacena.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo
será permutado pelo donatário por terreno com área de 5.240m2
(cinco mil duzentos e quarenta metros quadrados), de propriedade de
Eni Efigênia Milagres, situada no lugar denominado Vargas, naquele
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Município, registrada sob o n° 447, a f Is. 254 do Livro 2-AJ, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barbacena, destinado
à construção de unidade de saúde.

Art. 2°- Será desfeita a permuta, e o imóvel reverterá ao patrimônio
do Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da tavratura da
escritura pública de doação, não tiver sido cumprida a destinação
prevista no parágrafo único do art. 12.

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de julho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Doutor

Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

3.293/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.293/2006, de autoria do Governador do
Estado, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei
orçamentária para o exercício financeiro de 2007 e dá outras
providências, foi aprovado em turno único, com as Emendas n% 5, 32,
61, 62, 111, 123, 124, 245, 252, 276, 277 e 281 a 285 e as
Subemendas n°1 às Emendas n os 54, 99, 114, 131 e 279.

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 0 d 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°3.293/2006
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária

para o exercício financeiro de 2007 e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPITULO 1
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1 ° - Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art.
155 da Constituição do Estado e na Lei Complementar Federal n°101,
de 4 de maio de 2000, as diretrizes orçamentárias para o exercício
financeiro de 2007, que compreendem:

- as prioridades e metas da Administração Pública estadual;

'-4
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II - as diretrizes gerais para o Orçamento;
III - as disposições sobre alterações na legislação tributária e

tributário-administrativa;
IV - a política de aplicação da agência financeira oficial;
V - as disposições sobre a administração da dívida e as operações

de crédito;
VI - as disposições finais.

CAPITULO II
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

ESTADUAL
Art. 2 0 - As prioridades e metas da Administração Pública estadual

para o exercício de 2007, atendidas as despesas que constituem
obrigação constitucional ou legal do Estado e as de funcionamento
dos órgãos e entidades que integram o orçamento fiscal, são as
constantes no Anexo 1 desta lei, as quais terão precedência na
alocação dos recursos na lei orçamentária de 2007 e na sua
execução, não se constituindo, todavia, em limite para programação
da despesa.

Parágrafo único - Os orçamentos serão elaborados em consonância
com as prioridades e metas de que trata o "caput", adequadas ao
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2004-2007 e à sua
revisão anual.

CAPÍTULO III
DAS DIRETRIZES GERAIS PARA O ORÇAMENTO

Seção 1
Disposições Gerais

Art. 3 0 - A lei orçamentária para o exercício de 2007, que
compreende o Orçamento Fiscal e o Orçamento de Investimento das
Empresas Controladas pelo Estado, será elaborada conforme as
diretrizes, os objetivos e as metas estabelecidas no PPAG 2004-2007
e suas alterações e nesta lei, observadas as normas da Lei Federal n°
4.320, de 17 de março de 1964, e da Lei Complementar Federal n°
101, de 2000.

Parágrafo único - A revisão do plano plurianual e a lei orçamentária
conterão programas que promovam:

- a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres, com
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ações voltadas para o acesso à escolarização, a inclusão de mulheres
vulnerabilizadas, com ênfase na geração de emprego e renda, e o
atendimento materno-infantil, em consonância com os Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio estabelecidos pela Organização das
Nações Unidas - ONU -;

II - a igualdade racial, com ações voltadas à gestão não racista de
políticas públicas em todas as áreas, principalmente na saúde, na
assistência social, na segurança pública e na proteção da criança e do
adolescente, em consonância com as diretrizes estabelecidas nas
Conferências Estadual e Nacional de Políticas de Promoção da
Igualdade Racial.

III - a agricultura familiar, a educação e a proteção do meio
ambiente, como forma de desenvolvimento sustentável para homens e
mulheres que vivem nas zonas rurais do Estado.

Art. 40 - O Orçamento Fiscal compreenderá a programação dos
Poderes do Estado, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do
Tribunal de Contas, bem como de seus fundos, órgãos, autarquias,
fundações e empresas estatais dependentes.

Art. 50 - Os valores das receitas e das despesas contidos na lei
orçamentária anual e nos quadros que a integram serão expressos em
preços correntes.

Art. 6 0 - As propostas parciais dos órgãos e entidades dos Poderes
Legislativo, Judiciário e Executivo, do Ministério Público, da
Defensoria Pública e do Tribunal de Contas serão encaminhadas à
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -, por meio
do Módulo de Elaboração da Proposta Orçamentária do Portal de
Planejamento e Orçamento, até o dia 11 de agosto de 2006, para fins
de consolidação do projeto de lei orçamentária para o exercício de
2007, observadas as disposições desta lei.

§ 1° - As propostas parciais a que se refere o "caput" serão
elaboradas a preços correntes.

§ 2°-O Poder Executivo tornará disponível para os demais Poderes,
para o Ministério Público, para a Defensoria Pública e para o Tribunal
de Contas, até o dia 12 de julho de 2006, os estudos e as estimativas
das receitas para o exercício de 2007, inclusive da receita corrente
líquida, e as respectivas memórias de cálculo.
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Art. 7°- Acompanharão a proposta orçamentária, além dos quadros
exigidos pela legislação em vigor:

- demonstrativo consolidado do Orçamento Fiscal;
II - demonstrativo da receita corrente líquida;
III - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na manutenção e

no desenvolvimento do ensino, para fins do disposto no art. 201 da
Constituição do Estado;

IV - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na manutenção e
no desenvolvimento do ensino fundamental, para fins do disposto no
art. 212 e no art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição da República, com a redação dada pela
Emenda à Constituição da República n° 14, de 12 de setembro de
1996;

V - demonstrativo dos recursos a serem aplicados em programas de
saúde, para fins do disposto no § 1° do art. 158 da Constituição do
Estado;

VI - demonstrativo dos recursos a serem aplicados nas ações e
serviços públicos de saúde, para fins do disposto na Emenda à
Constituição da República n°29, de 13 de setembro de 2000;

VII - demonstrativo dos recursos a serem aplicados no amparo e
fomento à pesquisa, para fins do disposto na Emenda à Constituição
do Estado n°17, de 20 de dezembro de 1995;

VIII - demonstrativo do serviço da dívida para 2007, com
identificação da natureza da dívida e discriminação do principal e dos
acessórios, acompanhado da memória de cálculo das estimativas das
despesas com amortização e com juros e encargos;

IX - demonstrativo regionalizado do montante e da natureza dos
investimentos em obras previstos para 2007, especificados por
Município, no qual conste o estágio em que as obras se encontram;

X - demonstrativo da despesa com pessoal, para fins do disposto no
art. 169 da Constituição da República e na Lei Complementar Federal
n°101, de 2000;

XI - demonstrativo da previsão de arrecadação do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações
de Serviços de Transportes Interestadual e lntermunicipal e de
Comunicação - ICMS -, discriminado por gênero;
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XII - demonstrativo regionalizado do eleito sobre a receita e a
despesa decorrente de isenção, anistia, transação, remissão, subsídio
e benefício de natureza financeira, tributária e creditícia, contendo:

a) o montante da renúncia por modalidade;
b) os setores da economia beneficiados;
c) o montante por tipo de receita;
XIII - demonstrativo das despesas a serem realizadas com

contrapartida obrigatória, especificando a fonte e o montante dos
recursos;

XIV - demonstrativo da Receita Corrente Ordinária do Estado,
desdobrada em categorias e subcategorias econômicas, fontes,
rubricas, alíneas e subalíneas;

XV - demonstrativo regionalizado, em valores nominais e
percentuais, das despesas decorrentes de atividades de fomento do
Estado, por função orçamentária e por tipo de receita, referentes aos
exercícios de 2005 e 2006 e à previsão para o exercício de 2007;

XVI - demonstrativo das receitas e despesas primárias associadas
às parcerias público-privadas;

XVII - demonstrativo das receitas originadas de taxas e dos custos
dos serviços públicos financiados por taxas.

§ 1 O - Para fins do disposto no inciso VI deste artigo, consideram-se
ações e serviços públicos de saúde aqueles implementados em
consonância com os arts. 200 da Constituição da República e 190 da
Constituição do Estado.

§ 2 0 - Para fins do disposto no inciso XV deste artigo, serão
consideradas as despesas dos fundos estaduais que fomentem
atividades produtivas.

Art. 8 0 - Os recursos previstos no inciso II do § 2 0 do art. 198 da
Constituição da República deverão ser aplicados integralmente no
exercício financeiro de 2007, sendo apurados pela soma das
despesas que forem devidamente empenhadas e liquidadas nos
termos do art. 63 da Lei Federal n°4.320, de 17 de março de 1964, e
das despesas decorrentes das ações e serviços públicos de saúde
realizados por entidades não integrantes do Orçamento Fiscal.

Art. 9 0 - A elaboração do projeto de lei orçamentária de 2007 e a
execução da respectiva lei deverão considerar a obtenção do
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superávit primário, conforme discriminado no Anexo II - Metas Fiscais
desta lei.

Art. 10 - A lei orçamentária e seus créditos adicionais somente
incluirão novos projetos de investimento em obras da Administração
Pública estadual se:

- as dotações consignadas às obras já iniciadas forem suficientes
para o atendimento de seu cronograma físico-financeiro;

II - as obras novas forem compatíveis com o PPAG 2004-2007 e
tiverem sua viabilidade técnica, econômica e financeira comprovada.

Parágrafo único - Entendem-se como obras iniciadas aquelas cuja
execução, até 30 de junho de 2006, tiver ultrapassado 35% (trinta e
cinco por cento) do seu custo total estimado.

Art. 11 - As empresas estatais dependentes não poderão programar
despesas de investimento com recursos diretamente arrecadados
quando suas despesas correntes forem de responsabilidade, no todo
ou em parte, do Tesouro Estadual.

§ 1 ° - O disposto neste artigo poderá ser excepcionado pela Junta
de Programação Orçamentária e Financeira - JPOF.

§ 2 0 - As empresas estatais dependentes que não procederem à
execução orçamentária e financeira no Sistema Integrado de
Administração Financeira do Estado de Minas Gerais - Siafi-MG - não
terão suas cotas orçamentárias e financeiras disponibilizadas.

Art. 12 - E obrigatória a consignação de recursos na lei orçamentária
para lastro de contrapartida a empréstimos contratados, bem como
para pagamento de amortização, juros e outros encargos.

Art. 13 - A contrapartida de recursos ordinários do Tesouro Estadual
a convênios previstos para o exercício de 2007, no âmbito do Poder
Executivo, será consignada na dotação Encargos Gerais do Estado, a
cargo da Seplag, e a alocação de créditos aos órgãos e entidades
estaduais responsáveis pela execução dos convênios está
condicionada à garantia de ingresso dos recursos a serem
transferidos ao Estado, nos termos de regulamento.

Art. 14 - A lei orçamentária conterá reserva de contingência,
constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal,
equivalendo a, no mínimo, 1,2% (um vírgula dois por cento) da receita
corrente líquida, a ser utilizada como fonte de recursos para abertura
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de créditos adicionais e para o atendimento de passivos contingentes
e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Parágrafo único - Poderá ser utilizada parcela da reserva de
contingência a que se refere o "caput" para abertura de créditos
adicionais destinados a atender:

- ao pagamento de prêmio de produtividade aos órgãos e entidades
quando ocorrer superação das metas previstas no Acordo de
Resultados;

li - aos órgãos e entidades que apresentarem desempenho
satisfatório na avaliação anual dos programas estruturadores
constantes no programa Gestão Estratégica de Ações e Recursos do
Estado - Geraes -, encaminhada à Assembléia Legislativa até 15 de
junho de 2007.

Art. 15 - As emendas ao projeto de lei orçamentária devem obedecer
ao disposto na alínea "b" do inciso III do art. 160 da Constituição do
Estado e não podem indicar recursos provenientes de anulação das
seguintes despesas:

- dotações financiadas com recursos vinculados;
II - dotações referentes a contrapartida;
III - dotações referentes a obras em execução;
IV - dotações financiadas com recursos diretamente arrecadados;
V - dotações referentes a precatórios e sentenças judiciais;
VI - dotações referentes a auxílio-funeral, auxílio-doença, auxílio-

alimentação e auxílio-transporte;
VII - dotações referentes a encargos financeiros do Estado;
VIII - dotações referentes a programas estrüturadores constantes no

programa Geraes, exceto quando se tratar de remanejamento de
recursos entre os programas ou no âmbito de cada um deles;

IX - dotações referentes ao Programa de Formação do Patrimônio
do Servidor Público - Pasep - da Administração Direta.

Art. 16 - As alterações que incidirem sobre os programas
estruturadores serão realizadas somente por meio do projeto de lei de
revisão do PPAG 2004-2007, de que trata o art. 3 0 da Lei n° 15.033,
de 20 de janeiro de 2004, observado o disposto no art. 15 desta lei.

Parágrafo único - Fica o Poder Executivo autorizado a compatibilizar
o orçamento anual com as alterações de que trata o "caput".
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Art. 17 - Para fins de transparência da gestão fiscal e em
observância do princípio da publicidade, o Poder Executivo tornará
disponível na internet, na página oficial da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão:

- o projeto e a Lei de Diretrizes Orçamentárias;
II - a proposta orçamentária e a Lei Orçamentária Anual;
III - as informações de programação e execução de metas físicas do

Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - Sigplan -;
IV - a execução orçamentária com o detalhamento das ações por

função, subfunção e programa, mensalmente e de forma acumulada;
V - até o vigésimo dia de cada mês, relatório comparativo da

arrecadação mensal realizada até o mês anterior das receitas
administradas;

VI - o relatório das tomadas ou das prestações de contas anuais e
extraordinárias dos órgãos e das entidades da administração pública
estadual, no prazo de trinta dias após o envio ao Tribunal de Contas
dos respectivos processos de tomadas e prestações de contas.

§ 1 ° - Em observância ao princípio da economicidade, o Poder
Executivo poderá, a seu critério, promover a publicação dos anexos
da lei orçamentária anual na internet, na página da Imprensa Oficial,
que deverá manter em seus arquivos cópia impressa para fins de
consulta dos interessados.

§ 2 0 - Edição impressa do diário oficial do Estado fará constar a
observação de que os anexos da lei orçamentária anual foram
publicados na forma prevista no § 1 °.

Art. 18 - A alocação dos recursos na lei orçamentária e em seus
créditos adicionais, bem como sua respectiva execução, será feita de
forma a propiciar o controle dos custos das ações e a avaliação dos
resultados dos programas de governo.

§ 1 ° - Para fins de acompanhamento e controle, o pagamento dos
bens e serviços contratados diretamente pelos órgãos e entidades do
Poder Executivo e pela Defensoria Pública dependerá de prévio
registro dos respectivos contratos no Sistema Integrado de
Administração de Materiais e Serviços - Siad -, de acordo com a
legislação em vigor, ficando facultado aos demais Poderes, ao
Ministério Público e ao Tribunal de Contas a adoção desse
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procedimento.
§ 2 0- O acompanhamento dos programas financiados com recursos

do Orçamento Fiscal será feito no módulo de monitoramento do gasto
público do Sigplan.

Seção II
Das Diretrizes para o Orçamento Fiscal

Art. 19 - Para a elaboração das propostas orçamentárias com
recursos à conta do Tesouro Estadual, as outras despesas correntes e
as despesas de capital serão fixadas conforme especificado a seguir:

- o limite para os Poderes Legislativo e Judiciário, o Ministério
Público, a Defensoria Pública e o Tribunal de Contas será
estabelecido pela comissão permanente de que trata o § 2 0 do art.
155 da Constituição do Estado e terá como parâmetro o montante
global da Lei Orçamentária de 2006 destinado a esses Poderes e
órgãos;

li - o limite para cada órgão e entidade do Poder Executivo será
estabelecido pela JPOF e terá como parâmetro a Lei Orçamentária de
2006.

Parágrafo único - Excetuam-se do disposto nos incisos 1 e II deste
artigo as despesas decorrentes do pagamento de precatórios e
sentenças judiciais, de juros, encargos e amortização da dívida.

Art. 20 - As despesas com pessoal e encargos sociais dos Poderes
Legislativo, Judiciário e Executivo, do Ministério Público, da
Defensoria Pública e do Tribunal de Contas terão como limite, na
elaboração de suas propostas orçamentárias, a despesa com a tolha
de pagamento do mês de abril de 2006, excluídas despesas sazonais
e extraordinárias, projetada para o exercício de 2007, considerando a
revisão geral anual de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição
da República e eventuais acréscimos legais.

§ 1 ° - A política remuneratória dos servidores públicos, na forma da
lei, dar-se-á com base em reajustes gerais e em aprovação de tabelas
salariais dos planos de carreiras específicos, incluindo adicionais de
desempenho, mediante alocação de recursos decorrentes do
percentual da variação nominal semestral do valor líquido arrecadado
de ICMS, deduzido o crescimento vegetativo da folha salarial e
observadas as disposições da Lei Complementar Federal n° 101, de
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2000.	 -
§ 2  - Na fixação do limite estabelecido no "caput" serão observados

os princípios constitucionais, especialmente os da legalidade e da
responsabilidade, e o disposto na Lei Complementar Federal n°101,
de 2000.

§ 3 0 - Serão consideradas contratos de terceirizaçâo de mão-de-
obra, para efeito do disposto no § 1° do art. 18 da Lei Complementar
Federal n°101, de 2000, as despesas provenientes de contratação de
pessoal para substituição de servidores pertencentes a categorias
funcionais abrangidas por planos de cargos do quadro de pessoal de
órgão ou entidade, sendo tais despesas contabilizadas como Outras
Despesas de Pessoal.

§ 4 0 - Os serviços de consultoria somente serão contratados para
execução de atividades que comprovadamente não possam ser
desempenhadas por servidores ou empregados da administração
estadual, publicando-se no diário oficial do Estado e na página oficial
do órgão na internet, além do extrato do contrato, a motivação e a
autorização da contratação, na qual constará, necessariamente,
quantitativo médio de consultores, custo total e especificação dos
serviços e prazo de conclusão.

Art. 21 - Para atender ao disposto no art. 169, § 1°, inciso II, da
Constituição da República, ficam autorizados a concessão de
vantagem, o aumento de remuneração, a criação de cargos,
empregos e funções ou a alteração de estrutura de carreiras,
conforme lei específica, bem como a admissão ou a contratação de
pessoal a qualquer título, observado o disposto na Lei Complementar
Federal n°101, de 2000.

Art. 22 - O Orçamento Fiscal discriminará a despesa por unidade
orçamentária, segundo a classificação por função, subfunção,
programa, projeto e subprojeto, atividade e subatividade, e operações
especiais e seus desdobramentos, com a indicação da modalidade de
aplicação, do identificador de ação governamental, da fonte de
recurso, do identificador de procedência e uso e do grupo de despesa.

Parágrafo único - Os subprojetos e as subatividades serão
apresentados com as respectivas metas e quantificações e serão
agrupados em projetos e atividades, que conterão descrição sucinta
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de seus objetivos.
Art. 23 - A fonte de recurso, a modalidade de aplicação e o

identificador de procedência e uso, aprovados na lei orçamentária e
em seus créditos adicionais, poderão ser modificados para atender às
necessidades da execução, desde que autorizados por meio de:

- portaria da Superintendência Central de Orçamento da Secretaria
de Estado de Planejamento e Gestão - Sucor -, para fonte de recurso
e identificador de procedência e uso;

II - alteração, pela unidade orçamentária detentora do crédito, no
Siafi-MG, para modalidade de aplicação.

§ 1 ° - As alterações da modalidade de aplicação serão evidenciadas
mediante publicação mensal da execução orçamentária da despesa
pela Superintendência Central de Contadoria Geral da Secretaria de
Estado de Fazenda.

§ 2 1 - As modificações a que se refere este artigo também poderão
ocorrer quando da abertura de créditos suplementares autorizados na
lei orçamentária.

Art. 24 - As receitas vinculadas e as diretamente arrecadadas por
órgãos e entidades integrantes do Orçamento Fiscal, respeitadas as
disposições previstas em legislação específica, serão destinadas
prioritariamente a atender às despesas de pessoal e encargos sociais.

§ 1 ° - Para a fixação da despesa financiada com recursos
provenientes de receitas vinculadas e diretamente arrecadadas,
deverá ser observada, além do disposto no "caput":

- retenção de 13% (treze por cento) para as receitas que, nos
termos da Lei Federal n° 9.496, de 11 de setembro de 1997,
componham a base de cálculo para pagamento da divida do Estado
com a União;

II - retenção de 1% (um por cento) para as receitas que, nos termos
da Lei Federal n°9.715, de 25 de novembro de 1998, componham a
base de cálculo para apuração das contribuições ao Pasep.

§ 2 0 - As despesas administrativas decorrentes da arrecadação de
taxas, as de receitas vinculadas e as de recursos diretamente
arrecadados serão financiadas com recurso proveniente dessa
arrecadação, respeitado o disposto no inciso III do art. 5 0 da Lei
Complementar n°91, de 19 de janeiro de 2006.

rs



996

Art. 25 - A despesa com precatórios judiciários e cumprimento de
sentenças judiciais será programada, na lei orçamentária, em dotação
específica da unidade orçamentária responsável pelo débito.

§ 1 O - Os órgãos e entidades integrantes do Orçamento Fiscal
alocarão os recursos para as despesas com precatórios judiciários,
em suas propostas orçamentárias, com base na relação de débitos
apresentados até 1 ° de julho de 2006, de acordo com o § 1 ° do art.
100 da Constituição da República, com a redação dada pela Emenda
Constitucional n° 30, de 13 de setembro de 2000, especificando por
grupo de despesa:

- o número do precatório;
II - o tipo de causa julgada;
III - a data de autuação do precatório;
IV - o nome do beneficiário;
V - o valor do precatório a ser pago.
§ 2 0 - Os órgãos e entidades, para registro de seus precatórios

judiciários na proposta orçamentária de 2007, deverão se assegurar
da existência de pelo menos um dos documentos relacionados a
seguir:

- certidão de trânsito em julgado dos embargos à execução;
II - certidão de que não tenham sido opostos embargos ou qualquer

impugnação aos respectivos cálculos.
§ 3 0 - Os recursos alocados para os fins previstos no "caput" não

poderão ser cancelados para abertura de créditos adicionais com
outra finalidade.

Art. 26 - A celebração de convênio ou instrumento congênere para
transferência de recursos a entidades privadas sem fins lucrativos e a
sua programação na lei orçamentária estão condicionadas ao
cumprimento dos dispositivos legais em vigor.

§ 1 ° - E vedada a celebração de convênio ou instrumento congênere
com entidade em situação irregular, bloqueada na tabela de credores
do Siafi-MG.

§ 2 0 - Excetuam-se do cumprimento dos dispositivos legais a que se
refere o "caput" as caixas escolares da rede estadual de ensino.

Art. 27 - Não poderão ser destinados recursos para atender a
despesas com:
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- sindicato, associação ou clube de servidores públicos;
II - pagamento, a qualquer título, a servidor da administração pública

direta ou indireta por serviços de consultoria ou de assistência técnica;
III - entidades de previdência complementar ou congênere,

ressalvado o disposto nas Leis Complementares Federais n ° 108 e
109, de 29 de maio de 2001.

Parágrafo único - Excetuam-se do disposto neste artigo as
destinações de recursos que tenham sido objeto de autorização legal
e as dirigidas a creches e escolas de atendimento pré-escolar.

Art. 28 A transferência voluntária de recursos para Município, em
virtude de convênio, acordo ou instrumento congênere, salvo durante
a vigência de estado de calamidade pública ou emergência decretado
no Município e homologado pelo Governador do Estado, fica
condicionada à comprovação, por parte do Município beneficiado, de:

- atendimento aos requisitos estabelecidos no § 1 °do art. 25 da Lei
Complementar Federal n°101, de 2000;

II - instituição e arrecadação da totalidade dos impostos de sua
competência previstos na Constituição da República.

§ 1 o- A transferência de que trata o "caput' terá finalidade específica
e estará condicionada ao oferecimento de contrapartida, pela
Prefeitura beneficiada, não inferior a:

- 5% (cinco por cento) para os Municípios do Estado incluídos nas
áreas de atuação da Agência de Desenvolvimento do Nordeste -
Adene - ou do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de
Minas Gerais - Idene - ou para os Municípios com índice de
Desenvolvimento Humano Municipal - IDH-M menor ou igual a 0,700
(zero vírgula setecentos), segundo cálculo efetuado pela Fundação
João Pinheiro para o ano de 2000;

li - 10% (dez por cento) para os Municípios do Estado não incluídos
no inciso 1;

III - 1% (um por cento) para os Municípios cuja quota do Fundo de
Participação dos Municípios - FPM - seja superior ao valor do repasse
do ICMS recebido no mês imediatamente anterior.

§ 2 0 - A exigência de contrapartida, estabelecida no § 1 °, não se
aplica às transferências destinadas à cobertura de gastos com ensino
fundamental e com saúde.
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§ 3° É vedada a transferência de recursos a Município em situação
irregular, bloqueado na tabela de credores do Siafi-MG.

Seção III
Das Diretrizes para o Orçamento de Investimento das Empresas

Controladas pelo Estado
Art. 29 - O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas

pelo Estado será composto pela programação de investimentos de
cada empresa em que o Estado, direta ou indiretamente, detenha a
maioria do capital social com direito a voto e discriminará a despesa
por unidade orçamentária, segundo a classificação por função,
subfunção, programa, projeto, atividade e operações especiais,
indicando para cada projeto, atividade ou operação especial o
detalhamento das aplicações e a fonte de recurso.

Parágrafo único - Os projetos e atividades conterão sucinta
descrição de seus objetivos, com as respectivas metas e
quantificações.

Art. 30 - O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas
pelo Estado será acompanhado de quadros que demonstrem:

- para cada empresa, a programação de investimentos a ser
realizada em 2007, as fontes de recurso e sua aplicação;

II - para o conjunto das empresas que integram o Orçamento de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado, o resumo das
fontes de recurso e do detalhamento dos investimentos, a
consolidação do programa de investimentos e a composição da
participação societária no capital das empresas em 30 de junho de
2006.

Art. 31 - No Orçamento de Investimento das Empresas Controladas
pelo Estado, constituem fontes de recurso e investimentos as
operações que afetam o passivo e o ativo circulantes, observado o
disposto no art. 188 da Lei Federal n°6.404, de 15 de dezembro de
1976.

Parágrafo único - Excluem-se da categoria de receitas e despesas,
para cálculo dos recursos provenientes das operações, os itens que
não implicam entrada ou saída de recursos.

Art. 32 - As empresas estatais alocarão os recursos destinados a
investimentos, prioritariamente, na contrapartida de financiamento

rs



999

obtido de agências e organismos nacionais e internacionais.
CAPITULO IV

DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA E TRIBUTÁRIO-
ADMINISTRATIVA

Art. 33 - O Poder Executivo enviará à Assembléia Legislativa
projetos de lei sobre matéria tributária e tributário-administrativa que
objetivem alterar a legislação vigente, com vistas a seu
aperfeiçoamento, adequação a mandamentos constitucionais e
ajustamento a leis complementares federais, resoluções do Senado
Federal ou decisões judiciais, os quais versarão, em especial, sobre:

- o ICMS, visando à adequação da legislação estadual aos
comandos de lei complementar federal ou de resolução do Senado
Federal;

II - o Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de
Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD -, visando, principalmente, ao
atendimento dos fins sociais do tributo;

III - o Imposto sobre a Prõpriedade de Veículo Automotor - IPVA -,
visando, principalmente, à revisão da base de cálculo, das alíquotas e
das hipóteses de incidência, não-incidência e isenção e ao
aperfeiçoamento dos mecanismos para a modernização e agilização
de sua cobrança, arrecadação e fiscalização;

IV - a contribuição de melhoria, com a finalidade de tornar exeqüível
a sua cobrança;

V - as taxas cobradas pelo Estado, com vistas à revisão de suas
hipóteses de incidência, bem como de seus valores, de forma a tornar
compatível a arrecadação com os custos dos respectivos serviços;

VI - a instituição de novos tributos, ou a modificação em decorrência
de alterações legais, daqueles já instituídos;

VII - o aprimoramento do tratamento tributário simplificado aplicável
à microempresa, ao microprodutor rural, à empresa de pequeno porte,
ao pequeno produtor rural e às cooperativas;

VIII - o aperfeiçoamento do sistema de formação, tramitação e
julgamento dos processos tributário-administrativos, visando à sua
racionalização, simplificação e agilização;

IX - a aplicação das penalidades fiscais como instrumento inibitório
da prática de infração da legislação tributária;
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X - o aperfeiçoamento dos sistemas de fiscalização, cobrança e
arrecadação de tributos, objetivando sua maior justeza, modernização
e eficiência;

XI - o aperfeiçoamento dos processos administrativo-tributários da
Secretaria de Estado de Fazenda, por meio da completa revisão e
racionalização das rotinas e processos, objetivando a modernização, a
padronização de atividades, a melhoria dos controles internos e a
eficácia na prestação de serviços.

§ 1 ° - Poderão ser instituídos pólos de desenvolvimento regionais ou
setoriais, mediante alterações na legislação tributária e observadas as
vocações econômicas de cada região.

§ 2 1 - Nas propostas de alteração da legislação tributária deverá
constar demonstrativo de impacto financeiro e orçamentário, que
discriminará a previsão de receita do tributo e o respectivo percentual
de aumento ou de renúncia de receita.

CAPÍTULO V
DA POLÍTICA DE APLICAÇÃO DA AGÊNCIA FINANCEIRA OFICIAL
Art. 34 - O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. -

BDMG -, instituição financeira oficial, cuja missão é promover e
financiar o desenvolvimento econômico e social do Estado, fomentará
projetos e programas de desenvolvimento social e regional e de
ampliação da competitividade dos agentes econômicos do Estado, de
acordo com as definições de seu projeto estratégico 2004-2007 e em
sintonia com as diretrizes e políticas definidas pelo governo estadual,
incluindo o PPAG, observadas também as determinações legais e
normativas referentes aos fundos estaduais dos quais é o gestor ou
agente financeiro e as instruções aplicáveis ao sistema financeiro
nacional.

§ 1 ° - O BDMG observará, nos financiamentos concedidos, as
políticas de redução das desigualdades sociais e regionais, de
geração de emprego e renda, de preservação e melhoria do meio
ambiente, de ampliação e melhoria da infra-estrutura e de
crescimento, modernização e ampliação da competitividade do parque
produtivo mineiro, das atividades comerciais e de serviços sediados
no Estado, do turismo e do agronegócio, com atenção às iniciativas de
inovação e desenvolvimento tecnológico, aos programas de irrigação,
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às atividades de silvicultura e à agricultura familiar.
§ 2 0 - Na implementação de programas de fomento, o BDMG

conferirá prioridade aos médios, pequenos e microempreendimentos,
aos pequenos produtores rurais, às cooperativas e às associações de
produção ou comercialização, bem como ao desenvolvimento
institucional e melhoria da infra-estrutura dos Municípios.

§ 30 o BDMG concederá os financiamentos de forma que lhe seja
preservado, no mínimo, o valor e garantida a remuneração dos custos
de captação.

Art. 35 Acompanhará a proposta de lei orçamentária o plano de
metas de liberação de recursos do BDMG relativo a 2007, assim como
a demonstração dos valores executados nos dois últimos exercícios e
os previstos para o exercício vigente, em ambos os casos incluindo os
fundos estaduais nos quais o banco é o agente financeiro e
mandatário do Estado.

§ 1 ° - O plano de metas assim como os demonstrativos de execução
a que se refere o "caput" discriminarão:

- as fontes dos recursos;
II - as liberações de recursos não reembolsáveis e os

financiamentos reembolsáveis efetivamente concedidos ou previstos
para serem concedidos no exercício de 2006;

III - o porte do tomador do financiamento;
IV - a distribuição regional e setorial das aplicações.
§ 2 1 - O BDMG elaborará demonstrativos semestrais da execução

do plano de metas de liberação de recursos, conforme definido no §
1 °, e os manterá atualizados na internet.

CAPÍTULO VI
DA ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA E DAS OPERAÇÕES DE

CRÉDITO
Art. 36 - A administração da dívida pública estadual interna ou

externa tem por objetivo principal minimizar custos e viabilizar fontes
alternativas de recursos para o Tesouro Estadual.

Art. 37 - Na lei orçamentária para o exercício de 2007, as despesas
com amortização, juros e demais encargos da dívida serão fixadas
com base nas operações contratadas e nas autorizações concedidas
até a data do encaminhamento do respectivo projeto de lei à
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Assembléia Legislativa.
CAPITULO VII

DISPOSIÇÕES FINAIS
AI. 38 - No projeto de lei orçamentária, a destinação dos recursos

relativos a programas sociais conferirá prioridade às áreas de menor
índice de Desenvolvimento Humano - IDH -, com ênfase para as
áreas especiais de interesse social, conforme definição da ONU.

Parágrafo único - Para fins do disposto no "caput" deste artigo,
consideram-se programas sociais os destinados às melhorias
qualitativa e quantitativa nas áreas de educação, saúde, segurança,
geração de emprego, habitação, assistência social, apoio à criança e
ao adolescente, segurança alimentar, desenvolvimento sustentável de
assentamentos rurais, meio ambiente e saneamento básico.

Art. 39 - Dos recursos correspondentes a, no mínimo, 1% (um por
cento) da receita corrente ordinária do Estado destinados à Fundação
de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - Fapemig -, nos
termos do art. 212 da Constituição do Estado, e por ela privativamente
administrados, serão destinados, no mínimo, 25% (vinte e cinco por
cento) para financiamento de projetos de pesquisa desenvolvidos por
instituições estaduais.

Parágrafo único - No financiamento de projetos de pesquisa
desenvolvidos por instituições federais com recursos da Fapemig,
serão priorizados projetos de abrangência multirregional que
apresentem relevância social e contenham inovação.

Art. 40 - A lei orçamentária conterá dotações destinadas:
- à execução e operacionalização de programas e projetos de

geração de tecnologias, de conhecimento, de informações e de infra-
estrutura que visem a atender às demandas emergenciais e
estratégicas de pesquisa e experimentação do agronegócio no
Estado;

II - ao combate à seca no norte e noroeste do Estado e nos vales do
Jequitinhonha e Mucuri;

III - ao co-financiamento da proteção social básica no custeio dos
Centros de Referência de Assistência Social;

IV - ao custeio total ou parcial das tarifas de energia elétrica e de
água dos hospitais universitários públicos com sede no Estado, no
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âmbito da ação de fortalecimento e melhoria da qualidade dos
hospitais do Sistema Unico de Saúde - Prohosp -;

- à promoção do saneamento e da revitalização da bacia do Rio
Doce;

VI - ao fomento de iniciativas para produção de biodiesel no Estado;
Vil - á implantação de centro de referência da mulher vítima de

violência;
VIII - ao atendimento médico de urgência e emergência, inclusive

para a construção do hospital da Zona Norte do Município de Juiz de
Fora;

IX - à aquisição de equipamentos de informática e de veículos para
atender às necessidades dos conselhos tutelares municipais;

X - ao desenvolvimento do ensino superior no âmbito da
Universidade do Estado do Estado de Minas Gerais - Uemg -;

Xl - ao apoio à implantação de "campus" universitário público no
Município de Governador Valadares;

XII - à ampliação e à estruturação de áreas ambientalmente
protegidas;

XIII - a programas de reestruturação do patrimônio histórico, cultural,
artístico, turístico, natural e paisagístico dos parques das águas e das
estâncias hidrominerais;

XIV - à execução de projetos e programas que assegurem o
incentivo ao turismo, o uso adequado do solo, a irrigação e a pesca,
no entorno das principais lâminas d'água do Estado;

XV - à realização das Conferências Estaduais de Assistência Social
e dos Direitos da Criança e do Adolescente;

XVI - à formação e à qualificação profissional de pessoas portadoras
de deficiência;

XVII - à realização de leilão de veículos apreendidos no Estado.
Art. 41 - A revisão do plano plurianual de ação governamental e a lei

orçamentária priorizarão:
- a descentralização político-administrativa das ações de

assistência social, a partir da delimitação de territórios sociais de
caráter regional que possibilitarão melhor georrefenciamento do
planejamento das intervenções sociais;

II - investimentos com a finalidade de aprimorar o órgão gestor da
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política pública estadual de assistência social, de modo a promover
reforma administrativa, com a revisão de suas competências e de
suas unidades administrativas, nelas incluídas as diretorias regionais,
e concurso público com a finalidade de recomposição de seu quadro
de pessoal;

- ações de co-financiamento em serviços de proteção básica e
especial, com ênfase no atendimento ao idoso e às pessoas com
deficiência, fortalecendo a rede de serviços socioassistenciais em todo
o Estado.

Art. 42 - O Poder Executivo adotará providências necessárias ao
aprimoramento da metodologia de controle de custos, universalizando
e consolidando sua implantação, de forma a avaliar os resultados da
ação governamental quanto à eficácia, à eficiência e à economicidade
na aplicação dos recursos públicos, tornando disponível a informação
para o Poder Legislativo.

Art. 43 - Caso o projeto de lei orçamentária não seja sancionado até
31 de dezembro de 2006, a programação nele constante poderá ser
executada para o atendimento das seguintes despesas:

- pessoal e encargos sociais;
II - benefícios previdenciários;
III - transferências constitucionais e legais por repartição de receitas

a Municípios;
IV - serviço da dívida;
V - outras despesas correntes, à razão de 80% (oitenta por cento)

de 1/12 (um doze avos).
Art. 44 - Será assegurado aos membros da Assembléia Legislativa

acesso ao Siafi-MG e ao Sigplan para fins de acompanhamento e
fiscalização orçamentários a que se refere a alínea "b" do inciso 1 do
art. 160 da Constituição do Estado.

Art. 45 - A Secretaria de Estado de Fazenda enviará mensalmente à
Assembléia Legislativa relatório sobre a arrecadação total do ICMS,
discriminada por subgrupo, referente ao mês imediatamente anterior.

Art. 46 - O Poder Executivo deverá elaborar e publicar, por ato
próprio, até trinta dias após a publicação da lei orçamentária de 2007,
cronograma anual de desembolso, por órgão, nos termos do art. 8 0 da
Lei Complementar Federal n°101, de 2000.



1005

Parágrafo único - Excetuadas as despesas de pessoal e encargos
sociais e de precatórios e sentenças judiciais, os cronogramas anuais
de desembolso mensal dos Poderes Legislativo e Judiciário, do
Ministério Público, da Defensoria Pública e do Tribunal de Contas
terão como referencial o repasse previsto no art. 162 da Constituição
do Estado, na forma de duodécimos.

Art. 47 - Caso seja necessária a limitação de empenho das dotações
orçamentárias e da movimentação financeira, para atingir a meta de
resultado primário, o Poder Executivo apurará o montante da limitação
e apresentará, até o vigésimo terceiro dia do mês subseqüente ao
final do bimestre, à comissão permanente de que trata o § 2 0 do art.
155 da Constituição do Estado, o montante que caberá a cada um dos
Poderes, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas.

§ 1 O - O valor da limitação que caberá a cada órgão será definido
pela comissão permanente de que trata o § 2 0 do art. 155 da
Constituição do Estado proporcionalmente à participação de cada um
na base contingenciável total.

§ 2 0 - A base contingenciável corresponde ao total das dotações
estabelecidas na lei orçamentária de 2007, excluídas:

- as vinculações constitucionais e legais;
II - as despesas com o pagamento de precatórios e sentenças

judiciais;
III - as despesas com pessoal e encargos sociais;
IV - as despesas com juros e encargos da dívida;
V - as despesas com amortização da dívida;
VI - as despesas com auxílios doença,: funeral, alimentação e

transporte financiados com recursos ordinários;
VII - as despesas com programas estruturadores constantes no

programa Geraes;
VIII - a despesa com o Pasep.
§ 3 0 - Os Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, o Ministério

Público e o Tribunal de Contas publicarão, no prazo de sete dias
contados do recebimento das informações, ato próprio estabelecendo
os montantes disponíveis para empenho e movimentação financeira.

Art. 48 - A lei orçamentária poderá conter dispositivo que autorize
operações de crédito para refinanciamento da dívida.
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Art. 49 - Os créditos suplementares e especiais serão elaborados
conforme detalhamento constante no art. 22 desta lei, para o
Orçamento Fiscal, e no art. 29, para o Orçamento de Investimento das
Empresas Controladas pelo Estado.

Parágrafo único - A inclusão de grupos de despesa e de identificador
de procedência e uso em subprojetos, subatividades e nos
desdobramentos das operações especiais será feita por meio de
abertura de crédito suplementar.

Art. 50 - O superávit financeiro apurado no exercício de 2007 relativo
aos recursos diretamente arrecadados - fonte 60 - dos órgãos e
entidades do Poder Executivo será revertido como recursos ordinários
do Tesouro Estadual para o exercício de 2008.

Parágrafo único - Excetuam-se do disposto no "caput" deste artigo
os recursos:	 -

- provenientes de transferência do Sistema único de Saúde -
SUS-;	 -

II - provenientes de transferência do Sistema Unico de Assistência
Social - Suas -;

III - destinados à Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas
Gerais - Fapemig -;

IV - dos institutos de previdência;
V - dos fundos estaduais que exerçam funções de financiamento ou

garantia, ficando autorizada a transferência de receitas provenientes
de recursos diretamente arrecadados entre os mesmos, nos termos
do art. 15 da Lei Complementar n 2 91, de 19 de janeiro de 2006;

VI - definidos em resolução conjunta dos Secretários de Estado de
Planejamento e Gestão e de Fazenda.

Art. 51 - E vedado procedimento que viabilize a execução de
despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação
orçamentária.

Art. 52 - Para fins do disposto no § 3 0 do art. 16 da Lei
Complementar Federal n°101, de 2000, são consideradas despesas
irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse os limites previstos nos
incisos 1 e II do art. 24 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de
1993, nos casos, respectivamente, de obras e serviços de engenharia
e de outros serviços e compras.
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Art. 53 - O Poder Executivo implantará cadastro único de exigências
para a transferência voluntária de recursos para os Municípios em
virtude de convênio, acordo ou instrumento congênere, com o objetivo
de promover a desburocratização e a simplificação processual por
meio do registro do Município nesse cadastro previamente à
celebração de convênio ou à liberação dos respectivos recursos.

Art. 54 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de julho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Ricardo

Duarte.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N9

3.391/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n 9 3.391/2006, de autoria do Governador do
Estado, que cria o Fundo para Universalização do Acesso a Serviços
de Telecomunicação em Minas Gerais - Fundomic -, para execução
do Programa Minas Comunica, foi aprovado no 2 0 turno, com as
Emendas n°5 1 e 2 ao vencido no 12 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 9 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 3.391/2006
Cria o Fundo de Universalização do Acesso a Serviços de

Telecomunicação em Minas Gerais - Fundo(nic -, para execução do
Programa Minas Comunica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
AI. 1 ° - Fica criado o Fundo de Universalização do Acesso a

Serviços de Telecomunicação em Minas Gerais - Fundomic -, com o
objetivo de dar suporte financeiro ao Programa de Universalização do
Acesso a Serviços de Telecomunicação em Minas Gerais - Minas
Comunica -, destinado a viabilizar o acesso de todas as cidades
mineiras ao serviço móvel de telefonia e transmissão de dados.

§ 1 ° - O Programa de que trata o "caput" será instituído em ato do
Poder Executivo, que definirá seus requisitos e condições
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operacionais, observadas as disposições desta lei e da Lei Federal n°
9.472, de 16 de julho de 1997.

§ 2 0 - O Fundomic rege-se por esta lei, observado o disposto na Lei
Complementar n°91, de 19 de janeiro de 2006.

Art. 2 0 - São beneficiárias do Fundo as operadoras de serviço de
telecomunicações habilitadas a operar no Estado, selecionadas
mediante processo licitatório para participação no Programa Minas
Comunica.

Art. 3°- São recursos do
- os consignados no

adicionais:
II - os provenientes de operações de crédito externo de que o

Estado seja mutuário;
III - os provenientes de outras fontes.
Art. 4 0 - O Fundomic, de natureza e individuação contábeis, terá

seus recursos aplicados sob a forma das operações definidas em
regulamento, nas seguintes modalidades:

- contrapartida do Estado em projeto de parceria público privada:
II - aquisição de debêntures, conversíveis ou não em ações,

remuneradas por índice de preços, com taxa de juros anuais de até
1% (um por cento);

III - equalização de juros de operação financeira contratada pelas
operadoras para viabilizar os investimentos de infra—estrutura, no
limite de 12% (doze por cento) ao ano.

§ 1 - Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar as aquisições de
debêntures a que se refere o inciso II até o limite global de
R$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), deduzidos desse
limite, se for o caso, os valores máximos passíveis de desembolso
através de contrapartida ou equalização nos termos dos incisos 1 e III
deste artigo.

§ 2 - As disponibilidades financeiras temporárias do Fundomic
serão aplicadas em fundos de investimento lastreados exclusivamente
em títulos públicos federais.

Art. 5°-O prazo de duração do Fundo é de quinze anos contados da
data de publicação desta lei, devendo ser observado idêntico prazo
como limite para a contratação de suas operações.

Fundo:
orçamento do Estado ou em créditos

-J
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§ 1 ° - Com a extinção do Fundo, as receitas decorrentes de seus
direitos e as disponibilidades de caixa remanescentes reverterão ao
Tesouro do Estado.

§ 2 0 - O Estado poderá redirecionar parte dos recursos do Fundo
para o Tesouro Estadual, desde que as finalidades do Programa não
sejam comprometidas.

Art. 6°-O Programa Minas Comunica tem como objetivos:
- disponibilizar, até 31 de dezembro de 2008, a todas as cidades do

Estado o acesso aos serviços de telecomunicações, especialmente ao
serviço móvel com capacidade de prover telefonia e transmissão de
dados;

II - proporcionar infra-estrutura para acesso aos serviços
governamentais por meio eletrônico em todos os Municípios do
Estado;

III - permitir aos cidadãos mineiros o acesso ao serviço móvel com
capacidade de prover telefonia e transmissão de dados, de forma
universal, em igualdade de condições.

§ 1°- Para atingir o objetivo descrito no inciso III, as operadoras que
participarem do Programa deverão oferecer planos de serviço, em
especial na modalidade pré-pago, de forma equânime e não
discriminatória, em todos os Municípios do Estado em que atuem, com
qualidade de serviço adequada.

§ 2 - Nos casos de descumprimento das normas que disciplinam as
relações da empresa beneficiária com o Fundo, serão aplicadas pelo
órgão gestor e executor, conforme definido emregulamento, sanções
como multa e juros moratórios, suspensãõ ou cancelamento de
parcelas a liberar e exigibilidade imediata da dívida, sem prejuízo das
penalidades cíveis, penais e administrativas cabíveis.

Art. 7°-Os programas a serem mantidos com recursos do Fundomic
observarão as seguintes condições gerais, além das condições
específicas definidas em regulamento:

- estabelecimento de cronograma físico-financeiro para
implantação dos serviços nos Municípios do Estado;

II - exigência de tratamento isonômico a todos os consumidores do
Estado por parte das operadoras participantes do Programa.

Art. 8°-O Fundomic terá como órgão gestor e executor a Secretaria

rs
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de Estado de Desenvolvimento Econômico, com as atribuições e
competências definidas em regulamento, observadas as disposições
da Lei Complementar n 0 91, de 2006.

Art. 9 0 - Cabe a Secretaria de Estado de Fazenda a supervisão
financeira do gestor no que se refere à elaboração da proposta
orçamentária e do cronograma financeiro da receita e da despesa do
Fundo.

Art. 10 - Integram o grupo coordenador do Fundomic um
representante dos seguintes órgãos e segmentos:

- Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico;
II - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão;
III - Secretaria de Estado de Fazenda;
IV - Secretaria de Estado de Governo;
V - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política

Urbana;
VI - Municípios;
VII - usuários.
Parágrafo único - As atribuições e competências do grupo

coordenador serão estabelecidas em regulamento, observado o
disposto na Lei Complementar n°91, de 2006.

Art. 11 - Os demonstrativos financeiros do Fundomic obedecerão ao
disposto na Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, e aos
demais atos normativos aplicáveis.

Art. 12 - Para implantar e desenvolver o Programa Minas Comunica,
fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial até o
montante de R$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), utilizando
as seguintes fontes de recursos:

- superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício
anterior;

II - recursos provenientes de excesso de arrecadação;
III - recursos resultantes de anulação parcial ou total de dotações

orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei.
Art. 13 - Fica o Poder Executivo autorizado a compatibilizar as

alterações decorrentes da criação da unidade orçamentária Fundomic
na Lei n° 15.033, de 20 de janeiro de 2004, que estabelece o Plano
Plurianual Ação Governamental - PPAG - para o período 2004-2007.

rÀ'- -
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2006

RESOLUÇÃO
RESOLUÇÃO N g 5.292, DE 20 DE JULHO DE 2006

Aprova, em conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da
Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas que
especifica.

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
aprovou e eu promulgo a seguinte resolução:

Art. 1 ° - Fica aprovada, em conformidade com o disposto no art. 62,
XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas
especificadas no Anexo desta resolução, observada a enumeração
dos respectivos beneficiários.

Art. 2°- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 20 de julho de

2006; 218 da Inconfidência Mineira e 185 2 da Independência do
Brasil.

Deputado Mauri Torres - Presidente
Deputado Antônio Andrade - 12-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 29-Secretário
*, A tabela referente ao Anexo (a que se refere o art. 1 ° da

Resolução n°5.292, de 20 de julho de 2006) foi publicada no "Diário
do Legislativo" de 21.7.2006.

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

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com a escola de línguas Fisk, do Município de

Governador Valadares, por seus 30 anos de existência (Requerimento
n 2 6.613/2006, do Deputado Jayro Lessa);

de aplauso a Escola Estadual Irmã Raimunda Marques, pelas
comemorações dos 30 anos de sua fundação (Requerimento n2
6.621/2006, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a Fundação Educacional de Montes Claros -
Femg -, pelos 30 anos de sua fundação (Requerimento n 2 6.626/2006,
do Deputado Carlos Pimenta);
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de congratulações com a nova Diretoria da Cooperativa Agrícola de
Unaí Ltda. - Coagril -, eleita para o triênio 2006-2009 (Requerimento
n2 6.631/2006, do Deputado Antônio Andrade);

de congratulações com o Presidente do Rotary Clube de
Uberlândia -Centro, Sr. Florêncio Guimarães Borges, pelo Projeto
Pelotão Esperança (Requerimento n 2 6.636/2006, do Deputado
Leonídio Bouças);

de congratulações com o Cel. Rolemberg Ferreira da Cunha,
Comandante do 36 2 Batalhão de Infantaria Motorizada, e com o
Coordenador do Projeto Pelotão Esperança, Sargento Doltel, pelo
apoio prestado ao projeto (Requerimento n 2 6.63712006, do Deputado
Leonídio Bouças);

de congratulações com a Sra. Ana Maria de Freitas, Diretora da
Escola Municipal Gladsen Guerra de Rezende, pelo seu apoio ao
Projeto Pelotão Esperança, em Uberlândia (Requerimento n9
6.638/2006, do Deputado Leonídio Bouças);

de congratulações com o Palácio das Artes pelo 352 aniversário de
sua fundação (Requerimento n 2 6.684/2006, do Deputado Jayro
Lessa);

de congratulações com a Marinha pela passagem do Dia da Marinha
(Requerimento n 2 6.686/2006, do Deputado Leonardo Moreira);

de repúdio pela Proposta de Emenda à Constituição Federal n9
369/2005 (Requerimento n2 6.687/2006, do Deputado Miguel Martini);

de aplauso ao jornal "Primeira Linha" pelo seu 92 aniversário de
funcionamento (Requerimento n 2 6.694/2006, do Deputado Doutor
Viana);

de congratulações com os servidores da Secretaria de Transportes
por sua competência nos trabalhos desenvolvidos (Requerimento n2
6.696/2006, do Deputado Irani Barbosa);

de congratulações com o 72 Batalhão da PMMG, com sede em Bom
Despacho, por seus 75 anos de instalação, e com a 2a Região da
PMMG por seus 29 anos de bons serviços (Requerimento n2
6.730/2006, do Deputado Paulo Cesar).

WC



1014

BELO HORIZONTE, SÁBADO, 22 DE JULHO DE 2006

ATAS
ATA DA 23 9 REUNIÃO ESPECIAL DA 4 2 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 19 LEGISLATURA, EM 6/7/2006
Presidência dos Deputados Rogério Correia e Adelmo Carneiro Leão
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Registro de presença - Destinação da reunião - Palavras do Sr.
Presidente - Palavras do Deputado Adelmo Carneiro Leão - Palavras
do Sr. Benedito Scaranci - Palavras do Sr. Celi Márcio Santos -
Palavras do Sr. Walmir Ferreira Coutinho - Palavras da Sra. Ana
Beatriz Vasconcellos - Palavras do Sr. José Divino Lopes Filho -
Esclarecimentos sobre os debates - Debates - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Adelmo Carneiro Leão - Antônio

Júlio - Célio Moreira - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo -
Elbe Brandão - José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo
Quintâo - Padre João - Paulo Cesar - Weliton Prado.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rogério Correia) - As 9h2min, declaro

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

Ata
- O Deputado Doutor Ronaldo, 2-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 Adelmo Carneiro Leão, Presidente da
Comissão de Saúde desta Casa e autor do requerimento que deu
origem a este evento; Deputado Doutor Ronaldo, membro da
Comissão de Saúde desta Casa; Benedito Scaranci, Superintendente
de Atenção à Saúde da Secretaria de Estado de Saúde; Celi Márcio
Santos, Secretário Executivo do Conselho Estadual de Segurança
Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais - Consea-MG -;

rs
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Waimir Ferreira Coutinho, Presidente da Federação Latino-Americana
de Sociedades de Obesidade - Raso -; a Exma. Sra. Ana Beatriz
Vasconcelios, Coordenadora-Geral da Política de Alimentação e
Nutrição do Ministério da Saúde; e o Exmo. Sr. José Divino Lopes
Filho, Coordenador-Geral da Política de Segurança Alimentar e
Nutricional de Minas Gerais.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - Registramos a presença da Vereadora Ana

Paschoal, desta. Capital, autora do projeto que deu origem à lei que
dispõe sobre a implantação do programa de combate à obesidade
mórbida na rede municipal de saúde e dá outras providências, aqui
representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do fórum

técnico "Obesidade: Desafios e Perspectivas", que tem como objetivo
discutir a realidade da obesidade em Minas Gerais e elaborar
propostas que subsidiem a formulação de políticas voltadas para a
prevenção e a redução da obesidade.

Palavras do Sr. Presidente
Agradecemos a presença de todos e, em nome da Presidência e da

Mesa da Assembléia Legislativa, desejamos sucesso a todos neste
fórum, que foi solicitado pelo Deputado Adelmo Carneiro Leão,
Presidente da Comissão de Saúde da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais.

Todos nós nos lembramos de um tempo não muito distante em que
os discursos políticos, as pesquisas econômicas e os movimento
sociais apontavam, sistematicamente, para a tome e para a
desnutrição como sintomas mais agudos das nossas desigualdades,
das nossas distorções e do nosso modelo de desenvolvimento que
produz uma minoria de ricos e uma maioria de pobres excluídos dos
benefícios desse desenvolvimento.

O número de óbitos nos primeiros anos de vida e as doenças
provocadas pela carência alimentar, principalmente nas regiões
esquecidas do interior e na periferia das grandes cidades, eram não
apenas o lado explícito das nossas incapacidades políticas e
econômicas, como também o maior desafio para os responsáveis pela

rÃ
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condução da saúde pública no País.
Por muitas décadas e várias gerações, tivemos como referência os

estudos do médico, escritor e cientista social Josué de Castro, que,
com sua obra pioneira "A Geografia da Fome", publicada em 1946,
instigava nossa consciência diante do fato de, mesmo possuindo
enorme potencial de produção de alimentos, deixarmos morrer de
fome milhares e milhares de pessoas.

Passados diversos governos, implantados muitos programas e
modificado o perfil socioeconômico dos brasileiros, ainda permanecem
entre nós os sinais das desigualdades e da pobreza, ainda há no País
um contingente considerável de famintos e desnutridos, mas em
índices menores e menos alarmantes.

Estamos, agora, diante de outro fenômeno relacionado à
alimentação: o excesso no consumo de alimentos, a ingestão de
produtos prejudiciais ao nosso organismo e os hábitos alimentares
inadequados, fatores que, aliados a outros, como o sedentarismo e a
vida estressante dos dias atuais, estão produzindo uma geração com
elevadas taxas de obesidade.

Pesquisa do IBGE, divulgada no mês passado, revela que, nas
últimas três décadas, cresceu preocupantemente a parcela de jovens
obesos ou com excesso de peso no País. Eles já representam 16,7%
da população entre 10 e 19 anos, o que corresponde a
aproximadamente 6 milhões de pessoas.

Para as crianças e os adolescentes, a obesidade é duplamente
maléfica. Além de propiciar o aparecimento de várias doenças, como
as cardiovasculares, a hipertensão e o diabetes, ela pode ser
prejudicial à prática de atividades físicas, ao rendimento escolar e ao
desenvolvimento da auto-estima em um período da vida fundamental
para a formação da personalidade.

As questões relacionadas à obesidade infanto-juvenil serão
discutidas em painel específico neste fórum técnico, assim come
aquelas que atingem os adultos e os idosos. Serão também
abordadas neste encontro, entre outros temas, a responsabilidade de
SUS e dos planos de saúde no controle da obesidade e as
experiências de sucesso nesse campo, realizadas em algumas
cidades mineiras.

rsL1
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Em síntese, este fórum tem como objetivo apresentar um panorama-
da obesidade no País, particularmente em Minas Gerais, debater suas
causas e conseqüências e levantar propostas para subsidiar a
formulação de políticas voltadas para a prevenção e a redução desse
problema, que deve ser assumido, urgentemente, como um problema
de saúde pública. Prevenir e reduzir os índices de obesidade é um
desafio que cabe às autoridades competentes, dos planejadores aos
agentes de saúde, e também ao conjunto da sociedade, envolvendo
os pais, as escolas, as indústrias alimentícias e os meios de
comunicação, entre outros segmentos.

De sua parte, a Assembléia Legislativa de Minas Gerais está
sensibilizada para discutir o assunto em profundidade com os demais
poderes públicos e com as representações da comunidade e a
empenhar-se pela implantação das proposições adequadas que se
fizerem nesse campo.

Gostaríamos de agradecer a todas as pessoas e instituições que
colaboraram para a realização deste fórum técnico, especialmente às
entidades de apoio, às autoridades presentes, aos palestrantes e
debatedores, aos demais participantes e aos funcionários desta Casa,
que se dedicaram muito a esse trabalho.

Queremos também parabenizar o Deputado Adelmo Carneiro Leão,
companheiro e Presidente da Comissão de Saúde desta Casa, pela
iniciativa de propor a realização deste evento.

As exposições, os esclarecimentos e as experiências aqui
apresentadas certamente constituirão valiosos subsídios para que
avancemos no combate à obesidade e, conseqüentemente, na
obtenção de melhor qualidade de vida para nossa população. Muito
obrigado.

Palavras do Deputado Adelmo Carneiro Leão
Bom dia. Sejam todas e todos bem-vindos. Agradeço a presença de

todas e de todos que vieram participar deste encontro, momento
importante para o debate de um assunto de alta relevância para o
País e para nossa sociedade. Agradeço ainda aos servidores desta
Casa e, de modo especial, do meu gabinete, que, com sua inteligência
e seu trabalho, contribuíram para que chegássemos a este momento.

Neste país há uma preocupação, correta e importante, com aqueles
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que são desnutridos e não têm alimentação suficiente para atender a
suas necessidades mínimas. O grau de desnutrição no Brasil é ainda
muito severo. Mas, ao falar de fome, podemos verificar que os
gordinhos às vezes passam mais fome do que os desnutridos. Em
relação às pessoas com obesidade, as análises e evidências
científicas demonstram que elas também têm um grau de sofrimento
acentuado e enfrentam conseqüências, algumas muito graves, até
mesmo com a limitação da própria vida, com doenças como a
hipertensão arterial, a diabetes, as doenças cardiocirculatórias e as
conseqüências do sobrepeso sobre a estrutura esquelética.

Entendemos que esta Casa, como sempre fez ao longo da sua
história, tem a responsabilidade importante de tratar dessa questão,
direcionando ou definindo as responsabilidades do Estado e também
debatendo na linha pedagógica, da tomada de consciência. Sabemos
que as atitudes pessoais, familiares e fundamentalmente os espaços
educacionais podem trazer resultados extremamente saudáveis para
que as pessoas vivam melhor e tenham consciência do que cada um
pode fazer.

Sabemos que a situação do sobrepeso, da obesidade, resulta de
práticas, de aprendizados, de culturas e de comportamentos que
ocorrem no lar. As vezes esse comportamento inicia-se na própria
mãe ainda grávida, depois continua no espaço do lar e da escola.
Queremos trabalhar com a mudança de comportamento, discutindo
sobre os comportamentos adequados para que nossa vida seja
saudável. Estou satisfeito com a presença de todos. Avançaremos na
tomada de consciência dessa realidade existente em Minas, no Brasil
e no mundo inteiro.

No país que deu origem à Coca-Cola já existem atitudes
relacionadas à disponibilidade desse produto nos espaços das
escolas. Não é possível que a Coca-Cola seja restringida lá e aqui
continue sendo um produto que adiciona calorias naquelas pessoas
que dispensam essas calorias e sofrem as conseqüências disso.

Agradeço a todos. Trabalharemos hoje e amanhã para alcançar
resultados que nos ajudem e ajudem ao povo de Minas Gerais.

Palavras do Sr. Benedito Scaranci
Bom dia. Cumprimento o Deputado Adelmo Carneiro Leão, o



Deputado Doutor Ronaldo, a Ana, o Walmir, aqueles que representam
os órgãos das diferentes categorias e todos os presentes.

A coordenação da Secretaria de Saúde e o Deputado integraram-se
desde o início e envolveram-se no processo de construção deste
fórum. Este debate é fundamental. Seria chover no molhado, pois será
amplamente apresentado aqui, dizer sobre a importância da questão
nutricional, especificamente na obesidade. Esse problema, nos
últimos 20 anos, progressivamente e a cada dia, ganhou importância
como um problema de saúde pública. Hoje é um grave problema de
saúde pública não só nacional, mas mundial.

Não falarei sobre as ações específicas da Secretaria de Saúde
porque durante os dois dias de trabalho teremos dois exemplos
fundamentais: o da própria coordenação do processo da alimentação
da Secretaria no Estado de Minas Gerais e, depois, um dos
programas que possui uma interface importante com a questão.

Antes de ser superintendente, sou médico pediatra e professor na
universidade. Desde que comecei a praticar medicina, há 30 anos,
interessei-me pela saúde pública, especificamente por nutrição.
Formei-me na Escola Paulista, onde existe um importante grupo
ligado a essa área. Talvez tenha sido esse o motivo do meu interesse
por nutrição. Nesse sentido tenho desenvolvido a minha atividade
profissional.

E muito importante que esta Assembléia, espaço de debate político,
discuta a questão da obesidade, problema de saúde pública que está
inserido no debate sobre a importância da nutrição para a saúde dos
cidadãos mineiros e brasileiros. Durante meus estudos acadêmicos,
quando estudava os problemas nutricionais de famílias mais pobres,
percebia a questão da mãe obesa e do filho desnutrido, sintoma desse
grande problema causado por características da própria sociedade de
consumo, como disse o Deputado.

Há quatro anos, realizei duas experiências na Secretaria de Saúde,
para onde retornei na atual gestão. A Secretaria, o Estado e o SUS de
Minas Gerais têm evoluído progressivamente nessa área, mas ainda
há passos importantes a serem dados. O tema obesidade é
fundamental na promoção à saúde. Existem grandes experiências do
próprio SUS, como programas, ações e atividades que devem ser
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implementadas, mas que enfrentam o problema da transversalidade,
ou seja, essas ações devem permear os diferentes processos do
Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado e das Secretarias
Municipais. Por exemplo, a principal estratégia do SUS na qualificação
da atenção primária à saúde é o Programa de Saúde da Família -
PSF. No caso de Minas Gerais, a proposta do Saúde em Casa
significa um avanço, uma qualificação do PSF, ou seja, como fazer
com que o trabalho das equipes do PSF incorpore esse avanço.
Conforme a Secretaria, o principal problema do PSF é a qualificação
de suas equipes. A integração de ações de promoção à saúde,
especificamente na área de alimentação e nutrição, é fundamental.
Essa é uma preocupação da Secretaria de Saúde. Este fórum poderá
contribuir para a atenção primária à saúde, área em que o SUS pode
inovar, qualificar e respondèr pela promoção à saúde em geral ou à
área de alimentação nutricional. Como poderemos construir modelos
de integração? A Secretaria tem feito isso utilizando dois programas
importantes. O programa Viva a Vida é voltado para a questão da
mortalidade infantil e materna. De outro lado, o Saúde em Casa é um
programa dedicado à questão da saúde da família. A Secretaria de
Saúde quer colocar este primeiro ponto de debate para o fórum, quer
dizer, como fazer com que haja de fato transversalidade dessas ações
e como elas efetivamente podem qualificar as ações na atenção
primária, especificamente das equipes do Saúde da Família.

Entre a minha primeira estada na Secretaria e a segunda, houve
uma característica muito positiva, que foi o avanço da sociedade do
ponto de vista da participação do SUS e do controle, fortificado
principalmente por meio da ação do Ministério Público. A quantidade
de ações do Ministério Público ou diretamente do Judiciário junto à
Secretaria ou junto às próprias Secretarias Municipais tem aumentado
progressivamente, não só no que diz respeito à obesidade como
problema de promoção da saúde, que é, sem dúvida, 95% da
questão, mas também no que diz respeito àqueles 5% que
representam o problema do tratamento, digamos. Do ponto de vista da
saúde pública, isso tem pouco importância, porque o problema vem
muito antes do tratamento. Hoje o SUS tem trabalhado nesse aspecto,
e a situação tem sido questionada no SUS estadual ou no âmbito
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municipal por meio de ações. A cirurgia de obesidade mórbida é um
exemplo. A Secretaria de Saúde promoveu há dois anos um ciclo de
debates com toda a área de alta complexidade, e uma das ações
desse setor do SUS é a cirurgia bariátrica. Na verdade, a Secretaria
teve dificuldades em encontrar evidências internacionais para
construir a rede necessária ao Estado. Sabemos que a rede ainda
está muito aquém da demanda e da pressão que tem sido verificada.

Outra questão que fica posta para o fórum, embora eu sinta que o
ponto fundamental seja a questão da promoção à saúde, é o entrave
que hoje se coloca para o SUS, isto é, a pressão pelo tratamento. A
mídia, obviamente, trata muito do tema. Enquanto íamos falando, eu
estava pensando na questão do Metformin, que apareceu na imprensa
nos últimos dias. Sou profissional da saúde, trabalho na universidade
e não tinha nenhuma informação sobre aquilo. Está certo que faz três
anos que estou na Secretaria e afastei-me um pouco da questão
acadêmica propriamente dita. Li sobre isso na revista "Veja", parece, e
no outro dia a secretária do Secretário me perguntou como era aquela
coisa do remédio, dizendo que estava com uma gordura na cintura.
Temos de verificar como essa temática está colocada, muitas vezes
de modo inadequado, ou seja, apresentando determinadas questões
para a pessoa. A própria cirurgia bariátrica tem sua indicação e
importância, por um lado, mas efetivamente não resolve a questão da
obesidade. Aliás, se não houver promoção à saúde, se não houver
alimentação adequada, se não houver exercício físico e tudo aquilo
que é necessário tanto à promoção quanto ao tratamento, essa ação
não terá eficácia, obviamente. Mas, sem dúvida, o aspecto do
tratamento cada dia vem pressionando mais o sistema e é um outro
entrave para o qual o fórum pode contribuir, verificando como isso se
encaixa numa política pública adequada.

O SUS foi pensado desde o princípio como uma política sistêmica,
mas existem questões específicas. O problema dos medicamentos
excepcionais tem gerado pressão no SUS e criado distorções e
dificuldades do ponto de vista da gestão. Quero citar um exemplo,
para encerrar. Refere-se a esse meu retorno à Secretaria de Saúde e
aos entraves existentes. Com o dinheiro do Ministério e o do próprio
governo do Estado, Minas Gerais gastava na área de medicamento
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básico algo em torno de R$40.000.000,00 e agora, com a nova
política do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde, gastará em
torno de R$100.000.000,00. Isso, para atender 20 milhões de
mineiros. A política de medicamentos excepcionais... Boa parte
dessas doenças, que são problemas específicos, progressivamente...
Talvez daqui a um tempo alguém diga: "Vamos colocar o Metformim
para ser fornecido aos obesos". E desse modo que as coisas têm
ocorrido, do ponto de vista da política pública. São destinados
R$150.000.000,00 para aproximadamente 30 mil mineiros.

Quanto à gestão dessa questão específica da cirurgia bariátrica, a
Secretaria espera a contribuição para a própria formulação que tem a
fazer. Ela tem desenvolvido um conjunto de ações internamente. Já
dei vários exemplos, e a Beatriz falará sobre o exemplo do Agita
Minas. Há um conjunto de ações da Secretaria de Estado com as
Secretarias Municipais e com o próprio Ministério da Saúde para que
essa seja, de tato, uma política de Estado. Sem essa parceria entre os
três níveis de governo, realmente as coisas não evoluirão. Este é um
espaço importante para que o governo do Estado possa debater com
a sociedade civil, seja com as entidades de classe, com as diferentes
representações envolvidas com a questão nutricional, seja com os
Conselhos.

Esperamos que este fórum traga importantes contribuições para a
Secretaria de Saúde e que assim ela tenha estímulo e direcionamento
com relação ao que tem formulado, avançando na questão nutricional,
na atenção primária e na promoção da saúde. Trabalhamos o
problema nutricional transversal, que atinge uma questão
fundamental, que é a saúde pública. Mas hoje, do ponto de vista da
política geral, temos de trabalhar a integração dos problemas
transversal, horizontal e vertical.

Parabéns a esta Assembléia, ao Deputado Adelmo Carneiro Leão,
às diferentes Secretarias e Conselhos que participaram da formulação
deste fórum. Em nome do Secretário, queremos agradecer a
oportunidade e dizer que a Secretaria está à disposição de todos para
que possamos debater o que tem sido feito ou o que, eventualmente,
seja necessário implementar no SUS em parceria com as Secretarias
Municipais e com o Ministério. Aguardo os resultados deste fórum.
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Muito obrigado.
O Sr. Presidente (Deputado Adelmo Carneiro Leão) - Com a palavra,

o Sr. Celi Márcio Santos, Secretário Executivo do Conselho de
Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais -
Consea-MG -, representando o Bispo D. Mauro Morelli, Presidente do
Consea-MG e do Consea de São Paulo.

Palavras do Sr. Celi Márcio Santos
Cumprimento o Deputado Adelmo Carneiro Leão, os componentes

da Mesa e os demais presentes. Quero transmitir o abraço que D.
Mauro mandou para todos. Como Presidente do Consea-MG, do
Consea de São Paulo e do Instituto de Alimentação Adequada, D.
Mauro é uma pessoa muito atribulada, e hoje não pôde vir a este
fórum.

Perguntei ao D. Mauro sobre qual assunto ele gostaria que eu
falasse na abertura do seminário, em seu nome. Pelo fato de ele ser
Bispo e pastor e de eu o conhecer muito bem, pediu-me que falasse
sobre parábolas, como Jesus Cristo fazia.

Quando as pessoas lhe perguntam o que é segurança alimentar e
nutricional, para não dar aquele conceito de tratar-se da garantia do
direito de acesso à alimentação de qualidade, em quantidade
nutricional, e para não se alongar muito, ele apenas diz que
segurança alimentar é o que a gente come e bebe para trazer saúde e
vida. E assim que ele define segurança alimentar para as pessoas
mais simples.

D. Mauro sempre diz que existe segurança alimentar quando aquilo
que como e bebo vai-me trazer saúde e vida, e não doença e morte.

Também me pediu para anunciar ou relembrar que o Estado de
Minas Gerais é o primeiro Estado do Brasil que possui uma lei
estadual de segurança alimentar e nutricional, que foi proposta pelo
Governador e votada nesta Casa, após uma discussão com toda a
sociedade. A referida lei foi promulgada em janeiro deste ano, estando
em processo de regulamentação.

Há nessa lei algumas diretrizes muito importantes para a definição
de políticas na área da segurança alimentar e nutricional no Estado de
Minas, entre elas a questão da saúde, da nutrição e da educação
alimentar. Digo isso por ter completa ligação com o tema deste fórum
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técnico de hoje.
Os resultados deste fórum vão contribuir não só para os Deputados,

mas também para os conselheiros do Consea - que aqui se fazem
presentes -, na proposição de políticas públicas relacionadas ao tema
em questão.

Gostaria de informar que estaremos realizando em Minas, ainda
este mês, um encontro com o Consea de São Paulo para discutir a
política nacional de alimentação e nutrição, que também é um
instrumento importante que precisa ser resgatado em toda a
sociedade, por trazer uma série de implicações relacionadas ao tema.
Infelizmente, o referido encontro não é aberto ao público, mas os
senhores poderão buscar maiores informações sobre ele.

Vamos cobrar dos nossos governantes, no âmbito municipal,
estadual ou federal, a implementação dessa política. Desejo que o
encontro seja bem proveitoso para todos. Obrigado.

O Sr. Presidente - A Assembléia Legislativa de Minas Gerais
manifesta seus agradecimentos às autoridades que participaram da
abertura deste fórum, deixando-as à vontade para continuarem
conosco ou cumprirem obrigações anteriormente agendadas.

Neste instante, daremos inicio à palestra "Obesidade: Desafios e
Perspectivas", por meio da apresentação do painel 'Legislação e
Políticas Públicas Voltadas para a Prevenção da Obesidade".

Palavras do Sr. Walmir Ferreira Coutinho
Bom dia a todos. Antes de mais nada, gostaria de falar da minha

satisfação em tratar do tema da obesidade neste ambiente legislativo-
Agradeço o convite e parabenizo a Assembléia Legislativa de Minas
por ter tido a importante iniciativa de trazer o debate para esta Casa.

Nos próximos 30 minutos, vou tentar abordar esse tema da forma
mais objetiva e abrangente possível, falando não somente dos riscos
da obesidade, com alguns dados do panorama da epidemia da
obesidade no Brasil e em outros países em desenvolvimento, mas
também de alguns desafios, com possíveis perspectivas de solução
de médio e longo prazo. Já se foi o tempo em que a obesidade era
considerada um problema de ricos. Já se sabe que hoje, nos países
desenvolvidos, a obesidade é mais prevalente entre as classes de
renda mais baixa que entre as classes mais altas. Quando
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comparamos os países das chamadas economias em transição com
os países chamados de economia de mercado, a prevalência de
obesidade é quase a mesma. Existe um agravante: as taxas de
crescimento da obesidade nos países em desenvolvimento é maior
que nos países já desenvolvidos, como veremos mais adiante.

Esses dados são alarmantes. A obesidade infantil, até em países
africanos, começa a representar um problema de saúde pública.
Quando comparamos com dados de desnutrição - esse já é um
estudo antigo, de 1995 -, vemos a convivência do problema da
obesidade com o problema da desnutrição. Em uma mesma
comunidade podemos ter a convivência dos dois aspectos, sendo que
o sobrepeso e a obesidade chegam a superar a prevalência da
desnutrição, mesmo em populações de renda mais baixa.

Quando comparamos a prevalência da obesidade infantil no Brasil,
por exemplo, com os Estados Unidos, vemos que lá o problema é
ainda mais grave. Mas, se analisamos o intervalo de tempo de mais
ou menos 20 anos entre essa primeira pesquisa e a segunda, e
comparamos com a taxa de crescimento da obesidade no Brasil e a
norte-americana - e estamos falando de obesidade infantil -,
observamos que, no mesmo período de tempo, enquanto o
crescimento lá foi de 66%, aqui o crescimento foi de 239%.

O que poderia explicar essa elevada taxa de crescimento? Os dados
já mencionados pelo Deputado Adelmo Carneiro Leão, na abertura da
reunião, recentemente divulgados pelo IBGE, mostram números
alarmantes, principalmente entre adolescentes do sexo masculino. De
uma prevalência, em 1975, de 3,9% de adolescentes obesos, hoje
18% de adolescentes do sexo masculino estão com problemas de
excesso de peso, e 5,9 milhões de jovens brasileiros estão incluídos
nessa categoria. O que pode explicar esse crescimento tão rápido, e
tão mais rápido se comparado, por exemplo, com os líderes mundiais
em obesidade, os norte-americanos? E provável que os dados do
IBGE nos dêem uma das respostas ou parte da resposta a isso.

Aqui vemos a evolução, em um período de duas décadas, do
percentual de lares brasileiros com acesso a três itens de conforto:
carro, televisão e telefone. Vemos que praticamente duplicou o
percentual de famílias com acesso a esses itens de conforto. São
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itens comprovadamente "obesogênicos", relacionados a um risco
maior de obesidade.

Estamos vivendo ainda um processo de mudança que nos países
desenvolvidos ocorreu há algumas décadas. Há 20 anos,
provavelmente, todos os norte-americanos tinham acesso a esses
itens de conforto. A perspectiva é muito sombria. O que mais
preocupa é que, como sabemos bem, a obesidade está relacionada
com doenças muito graves, de alta taxa de mortalidade. A cintura
abdominal, hoje, tem sido considerada mais importante, do ponto de
vista clínico, que o peso corporal, para avaliar o risco metabólico do
indivíduo. Esse acúmulo de gordura na região infra-abdominal
aumenta os riscos da chamada síndrome metabólica e de todas as
doenças cardiovasculares das quais o obeso geralmente vai acabar
falecendo: acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio, ele
tem um risco enorme de se transformar em diabético.

Esse processo vascular que acomete o obeso não se inicia na vida
adulta. Temos estudos que mostram claramente que as crianças
obesas, hoje, não estão simplesmente em risco, já estão doentes. O
processo de arteriosclerose já se encontra em franca progressão,
ainda na infância, quando a criança está obesa.

A diabetes é uma epidemia que caminha de mãos dadas com a
obesidade. Muita gente tem usado o termo "diabesidade" para deixar
bem clara a relação íntima que existe entre a obesidade e o chamado
diabetes tipo 2.

Aqui vemos dados alarmantes da região da América Latina e do
Caribe mostrando que o diabetes responde por mais de 300 mil
mortes anuais no nosso continente, com um gasto para os cofres
públicos de US$65.000.000.000,00, sendo US$10.000.000.000,00 de
custos diretos e R$55.000.000.000,00 de custos indiretos.

Este gráfico mostra claramente que o brasileiro ou qualquer
habitante de país em desenvolvimento, embora a desnutrição deva
ser erradicada, sofre de doenças relacionadas a excessos
alimentares. Aqui vemos, em vermelho, vários tipos de câncer; em
verde, doenças isquêmicas do coração, doenças cardiovasculares.
São as doenças que mais matam nos países em desenvolvimento,
inclusive no Brasil.
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Ao verificar o que causa essa epidemia e qual o impacto da genética
e do meio ambiente, temos fortes evidências nos dois lados: tanto
genes como o ambiente conspiram para o crescimento da epidemia.
Obviamente, a genética explica vários casos de obesidade, mas não
explica a epidemia, pois, nas últimas décadas, nosso patrimônio
genético, logicamente, não mudou.

E-lá evidências importantes tanto do lado da genética como do
ambiental. Foi publicado um estudo demonstrando que cachorros e
gatos de donos .obesos são mais obesos que os de donos magros,
mostrando claramente que o convívio ambiental e os fatores culturais
representam um papel importante.

A questão da genética é muito importante. Nossos genes, muitas
vezes, enviam sinais que seriam vantajosos, há milhares de anos, e
que hoje, na sociedade em que vivemos, tornaram-se extremamente
desvantajosos. E a chamada hipótese do gene poupador, ou seja,
esse homem das cavernas, caso tivesse um gene que o fizesse
poupar energia, teria muito maior chance de sobreviver e deixar
descendentes. Esses genes, hoje, transformaram-se em genes que
predispõem a pessoa à obesidade. Genes que participam da
produção e da regulação de várias dessas moléculas.

Temos aqui, do lado esquerdo dessa balança, pelo menos umas oito
ou nove moléculas que sabidamente aumentam o apetite. Nessa aqui,
temos umas 15 ou 20 que diminuem o apetite. Qualquer alteração nos
genes que regulam qualquer dessas moléculas pode predispor o
indivíduo à obesidade.

Mas é claro que não é disso que falamos hoje. Falamos de uma
epidemia que tem suas causas claramente em fatores ambientais.
Esse é o desafio que se impõe: de que maneira podemos controlar e
interferir nesses fatores ambientais que criam o que alguns
atualmente têm chamado de ambiente tóxico ou ambiente
obesogênico. Sabemos que as duas grandes causas do problema são
a alimentação e a inatividade física. Existem causas acessórias, e
aqui poderíamos listar mais umas 10, que não têm tanta relevância. O
principal está aqui: alimentação e atividade física, apesar de que a
televisão merecerá uma consideração mais detalhada.

Outro fator: cada vez mais se come fora. Trazemos um dado do
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exterior porque não encontramos dados brasileiros sobre o assunto.
Num intervalo de 30 anos, vejam como aumentou o percentual do que
é gasto em alimentação, nos Estados Unidos, fora de casa. De 34%,
passou-se a 47%. E, quando se vai comer fora, encontramos porções
de alimentos cada vez maiores. Vejam os senhores como aumentou,
de forma dramática, o tamanho médio de cada porção dos alimentos
aqui citados.

Uma cadeia de "fast food" que, no começo da década de 80, tinha
como típico um lanche com 627 calorias, hoje tem seu lanche típico
com 1.805 calorias, tendo a gordura sido aumentada de 19g para 84g
em média.

Aqui vemos o que as crianças bebem e como isso variou, nos
Estados Unidos, de 1965 a 1996. Cresceu o consumo de
refrigerantes, embora não sejam os grandes consumidores. O maior
consumo "per capita" de refrigerante, no mundo, dá-se no México.
Isso quer dizer que eles investem maciçamente para que, nos países
em desenvolvimento, consigam um incremento de vendas a fim de
compensar a perda de vendas nos países desenvolvidos. O consumo
de sucos praticamente se mantém, e o de leite está caindo
nitidamente ao longo desse período. Gosto muito desse cartum, que
demonstra a interação entre a genética e o meio ambiente, ou seja, é
uma interação muito forte e clara, em que o pai, além de já ter
provavelmente transmitido ao seu filho algum genes que podem
predispô-lo à obesidade, ainda, por meio de maus hábitos, de uma
cultura equivocada, acaba, de certa forma, condicionando-o a herdar
também seu problema de obesidade.

Há uma frase de Pitágoras muito adequada ao desafio da prevenção
da obesidade infantil, que diz que temos de educar as crianças hoje
para que elas não sejam punidas na vida adulta, como veremos mais
adiante. Por meio dos maus exemplos, serão geradas nessas crianças
atitudes negativas. Nossos jovens tenderão a ter os péssimos hábitos
que seus pais já lhes transmitiram. Além disso, há o bombardeio do
"marketing" da economia globalizada, para que a criança consuma,
com exagero, esse tipo de alimento. Já foram feitos estudos
comparativos entre a média de calorias anunciadas no horário infantil
pela televisão e a média de calorias anunciadas no horário adulto. No
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horário infantil, é anunciado o dobro ou o triplo das calorias. Assim, as•
crianças estão sendo, quando diante de seus televisores,
bombardeadas por uma propaganda que praticamente as condiciona
ao consumo daquelas novidades e guloseimas. Elas são
condicionadas a consumir mais calorias, quando saem da frente da
televisão e, muitas vezes, quando ainda estão à frente da tevê.

Moro numa cidade que tem fama, até internacional, de ser muito
saudável. Já ouvi, em alguns congressos internacionais, as pessoas
falarem como seria bom se todos fossem como os cariocas, que se
exercitam o tempo todo. Sempre que passamos pelas Praias de
Ipanema e Copacabana, vemos pessoas pedalarem e correrem. Isso
é um mito, pois o Rio de Janeiro, como a grande maioria das cidades
brasileiras, é uma cidade sedentária. Os números do sedentarismo
são alarmantes. Em mulheres, chega a quase 80%.

Em todas as cidades, há dificuldades enormes de se promover
atividade física. E claro que o problema da segurança acaba
agravando a questão ambiental da obesidade. E muito difícil
convencer uma criança obesa a se exercitar mais quando ela não
encontra segurança nem para descer à rua. Ela praticamente fica
presa na frente da televisão por praticamente 4, 5 horas por dia. O
sedentarismo, na verdade, é a regra no Brasil e na maioria dos
países.

Algo aconteceu aqui, e vários "slides" ficaram para trás. Fomos
diretamente para o final da apresentação.

Só mais um comentário sobre a televisão. Foi feito um grande
estudo longitudinal na Nova Zelândia, que conseguiu fazer
demonstrações com muita elegância. Eles compararam o que
chamam de tamanho do efeito, ou seja, compararam o tamanho do
efeito das duas grandes causas da obesidade, a má alimentação e a
inatividade física, com o tamanho do efeito das horas de televisão a
que as crianças assistem. Constataram, assim, que o maior efeito é o
das horas de televisão, que apresentou maior impacto na incidência
de novos casos de obesidade que a má alimentação ou a inatividade
física. Claro que podemos dizer que o hábito de ver televisão é
mediado pela inatividade física e pela má alimentação, vindo a
desencadear a obesidade; todavia, precisamos fazer esse alerta, que
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é muito importante.
Encontrei uma frase do Pe. Antônio Vieira, que dizia "que é nosso

artifício afear a dificuldade para fazer mais formosa a solução". Já que
tentamos pintar esse quadro sombrio da epidemia da obesidade,
podemos discutir agora algumas soluções que se impõem.

Em primeiro lugar, acho que é muito importante termos em mente...
Não vamos analisar em detalhes estes "slides", mas são "slides" da
IOTF, em que vários níveis de intervenção têm que ser analisados,
para que cheguemos a um bom resultado. Não se pode atuar
simplesmente em nível local, comunitário e esquecer o nível nacional
e o impacto dos fatores internacionais, como a própria globalização de
mercado. Tudo isso tem que ser gerenciado em conjunto.

Exemplos de idéias criativas que funcionaram: na Universidade de
Minnesotta, simplesmente oferecendo um desconto de 50% no preço,
conseguiram aumentar em até 300% o consumo de cenouras e frutas.
Quer dizer, algo muito simples deu resultado. Na Universidade de
Stanford, o Dr. Robson acompanhou 195 crianças obesas durante
nove meses, e a única intervenção que propôs foi limitar a televisão a
1 hora diária, e elas emagreceram. Sem fazer mais nada, apenas
limitando o tempo que assistiam à televisão, as crianças
emagreceram.

Há outros exemplos mais radicais e que dificilmente seriam
aplicados num país como o Brasil. Em Cingapura, preocupados com o
aumento da obesidade infantil, lançaram um grande programa escolar
pelo qual a criança obesa que não conseguia emagrecer repetia o
ano. E algo que logicamente só pode funcionar num Estado pequeno,
cujo regime de governo é totalitário.

Algumas iniciativas brasileiras são muito louváveis, e devemos
tentar apoiá-las, fazê-las surgir em outras partes e para elas contribuir.
Por exemplo, ações legislativas que funcionaram: proibição de
guloseimas em cantinas escolares - isso foi válido pelo menos em
Florianópolis e no Rio de Janeiro, no Rio está funcionando mais na
rede pública -; rotulagem nutricional obrigatória.

Isso será abordado depois pela Dra. Ana Beatriz, mas posso dizer
que o Brasil teve um grande avanço, foi o primeiro país em
desenvolvimento a ter uma lei de rotulagem nutricional obrigatória.
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Agora fica o desafio: "como transformar isso em uma medida mais
compreensível pela população?".

Intervenções em escolas do Rio de Janeiro e de Recife; ações
educativas que o Ministério realizou há cinco ou seis anos - não sei se
ainda estão em andamento, mas, por meio do programa TV Escola,
foram divulgados vídeos educativos para escolas de diversas partes
do País.

Enfim, são medidas importantes que precisam também do respaldo
da sociedade e do ambiente acadêmico. As sociedades módica e de
nutrição, neste ano, estão dando um passo importante para que
consigamos avançar nessa questão. Por sugestão da Globo On-Line,
para a prevenção de doenças crônicas, diversas sociedades
brasileiras que estão aqui representadas pelas suas logomarcas - de
endocrinologia, obesidade, diabetes, nutrição, alimentação e nutrição,
pediatria, hipertensão e cardiologia - juntaram-se e criaram a Aliança
Brasileira para Prevenção da Obesidade e das Doenças Associadas.
Essa Aliança pretende propor ações e estratégias, para que se
consiga avançar nessa questão, principalmente na prevenção da
obesidade infanto-juvenil.

Quando se trata de proteger o consumidor, a minha visão pessoal é
a de que há passos que precisam ser dados, mesmo difíceis, não só
quanto ao controle da propaganda, mas também quanto à rotulagem
nutricional. Já sabemos que a população não compreende bem o que
está exposto nos rótulos. Então, o que podemos fazer para
transformar isso em algo mais prescritivo, que diga claramente que
aquele alimento é perigoso ou saudável? • Queremos estimular o
consumo do alimento? Vamos estampar um rótulo verde, como se fez
na Suécia, ou um rótulo vermelho ou uma advertência nos perigosos?
Quer dizer, são decisões politicamente difíceis, mas que precisamos
ter em mente e guardar como ferramentas importantes no arsenal de
intervenção. Diante de uma epidemia que se considera grave, talvez
as soluções tenham de ser bem rigorosas.

Iniciativas de alimentação saudável em escolas: no Rio de Janeiro,
existe uma iniciativa municipal que já atendeu a mais de 1.050 escolas
e continua funcionando também com ações educativas. As
merendeiras que preparam os alimentos recebem treinamento para
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uma alimentação saudável.
Enfim, existem diversas iniciativas que são louváveis e merecem ser

expandidas e copiadas. Estam.Qs vendo hoje avanços legislativos no
Estado de Minas Gerais sobre segurança nutricional. Precisamos
talvez pensar em como transformar a saúde em algo contagioso e
fazer com que essas ações sejam reproduzidas em outros Estados
brasileiros e difundidas por todo o País.

Aproveito os últimos seis ou sete minutos que me restam para
abordar um tema. Acabo de ver a chegada de um grande amigo, Dr.
Saulo Cavalcanti, de Minas Gerais, que está nesta luta conosco há
alguns anos, junto à Sociedade de Diabetes e Endocrinologia. Hoje,
estamos tratando da obesidade como uma questão de saúde pública.
Acho que os tratamentos da obesidade hoje são um escândalo
sanitário, são um problema gravíssimo, do ponto de vista sanitário,
não somente do ponto de vista clínico. Acabaram de ser divulgados
pela ONU dados que dão conta de que o Brasil acaba de assumir a
liderança mundial em consumo de inibidores de apetite.
Provavelmente, nós, que vamos começar a ouvir certos deboches
sobre futebol quando sairmos do Brasil, ouviremos também sobre a
questão da obesidade. Tive notícia de que um psiquiatra brasileiro
muito famoso sofreu um tipo de deboche em uma reunião promovida
pela ONU para falar sobre controle de anorexia. Um estrangeiro lhe
disse: "Agora entendo o problema da fome zero no Brasil, por que isso
vai funcionar tão bem: é porque, com o que vocês consomem de
inibidores de apetite, não vai existir mais fome no País". Quer dizer,
internacionalmente, essa situação de descalabro nos tratamentos da
obesidade atingiu uma proporção que está preocupando as Nações
Unidas. Aqui no Brasil estamos muito preocupados em controlar, de
alguma maneira.

Nestes cinco minutos, gostaria de falar um pouquinho sobre essa
questão e propor algumas soluções que são viáveis para tentar
controlar isso. Em grande parte, esse é nosso desafio. A imagem que
a pessoa com excesso de peso tem, quando procura qualquer
tratamento para emagrecer, é de um resultado milagroso, mais ou
menos como isto, que só se consiga por meio de recursos gráficos e
de programas de computador. Diante do resultado prático, que é o
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que preconizamos que a pessoa consiga atingir, geralmente os
pacientes se desesperam. Preconizamos uma perda de 2kg a 4kg por
mês. Todo mundo quer perder de 7kg a 10kg. Nessa busca da perda
de 7kg a 10kg por mês, essas pessoas procuram soluções mágicas,
soluções rápidas, por meio de dietas da moda.

Trouxe a primeira dieta de que se tem registro, proposta por
Hipócrates, o grande gênio da medicina. Ele dizia que quem precisa
emagrecer deveria fazer suas refeições enquanto estivesse ainda
ofegante, em suas atividades físicas, e dormir, toda noite, em cama
bem dura. Não sei como a cama dura entra nesse processo de
emagrecimento, mas ele propôs isso.

Daí a coisa evoluiu para propostas cada vez mais sem sentido.
Listamos algumas aqui, como a dieta do tipo sangüíneo, que agora
começa a dar até metástase. Está sendo lançado um livro para cada
tipo sangüíneo. Nada disso tem o menor fundamento. Não vou nem
discutir mais essas dietas, mas é um problema que atrapalha muito a
promoção da alimentação saudável, a estratégia de tentar induzir
essas pessoas a ter um hábito alimentar mais saudável.

Em 1999, a Abeso lançou uma campanha nacional chamada Dieta
Não, propondo como alternativa à dieta o plano alimentar equilibrado,
orientado por profissionais de saúde. Na época, essa campanha foi
coordenada por uma nutricionista de Minas, da Universidade Federal
de Viçosa, Dra. Josefina Bressan Monteiro. Do ponto de vista clínico,
hoje fala-se mais sobre o plano alimentar, sobre algo definitivo do que
sobre dietas propondo soluções fáceis.

Isto aqui é o que gera essa situação de descalabro do tratamento da
obesidade. Grande parte da chamada indústria do emagrecimento, no
Brasil, está girando em torno disso. São as chamadas fórmulas
mágicas de emagrecimento, que muita gente chama de bombas para
emagrecer. Mostrarei exemplos de dois lados nefastos desse
tratamento medicamentoso. Um lado é este. Aqui há mais de 40
produtos listados. Isso foi prescrito para um mesmo paciente, a um
custo mensal de R$ -1.200,00. Podem analisar que não há aqui
nenhum agente que tenha evidência científica de eficácia no
tratamento da obesidade.

Esse paciente procurou o médico com o único objetivo de
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emagrecer. É o uso de substâncias sem respaldo científico de
eficácia. Essa é a bomba que faz perder de 7kg a 10kg por mês, que
provoca o milagre, sempre contendo hormônios de tireóide em doses
excessivas. Quando se fala em controlar o anorexismo, tem-se que
tirar esses hormônios de tireóide das fórmulas. Diversos óbitos já
foram registrados e também complicações gravíssimas. E essas
pessoas que perdem de 7kg a 10kg por mês, quando param de tomar
o produto, engordam mais do que emagreceram. Isso se tornou um
problema de saúde pública no Brasil. Temos um estudo feito no Rio
de Janeiro, por amostragem domiciliar, mostrando que, em mulheres
adultas, o consumo de hormônios tireoidianos para emagrecer, em
fórmulas, chega a 20%. E uma coisa calamitosa.

Temos vários consensos e diretrizes respaldando o que realmente
deve ser feito em termos de tratamento medicamentoso. Não vamos
deter-nos nisso, mas existem sete medicamentos que têm eficácia
comprovada cientificamente e que podem ser usados. Fizemos um
levantamento e descobrimos que são usados aproximadamente 200
produtos no tratamento da obesidade.

Uma imagem fala mais que mil palavras. Este "slide" mostra que é a
mudança de hábito que leva aos melhores resultados, e não a solução
mágica. Não são os remédios que fazem emagrecer, eles ajudam no
programa de emagrecimento, mas nenhum deles faz milagre em
resolver um problema que é resultado da interação da genética com o
meio ambiente obesogênico, como estamos enfrentando hoje.

Concluindo, queria chamar a atenção para essa questão da
obesidade como um problema grave de saúde pública. E, como tal, é
um problema que requer medidas urgentes não somente de
prevenção, mas também de tratamento.

Apesar de conhecermos cada vez mais o importante papel que tem
o gene na obesidade, certamente esses fatores ambientais é que
fazem crescer a epidemia da obesidade. O meio ambiente é o que
precisa ser atingido de forma mais direta. Os maus hábitos
alimentares só podem ser combatidos por meio de mudanças
ambientais na escola, no lar, no trabalho e na comunidade. Essas
mudanças só podem ser alcançadas por um esforço coordenado de
toda a sociedade. E muito importante que os profissionais de saúde
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estejam conscientes disso e engajados nessa luta, porque o ambiente
está conspirando para que a obesidade continue crescendo.
Precisamos do engajamento de toda a sociedade, do nosso Poder
Legislativo, para nos ajudarem a vencer as dificuldades de
enfrentamento desse problema.

Infelizmente, essas intervenções se mostram insuficientes para
mudar o estilo de vida no caso de crianças e adultos que já têm
excesso de peso e obesidade. Torna-se necessário o uso de
medicamentos e, em casos extremos, da cirurgia bariátrica. E esse
extremo também é preocupante, mas fico feliz em ver que ele será
debatido neste fórum, que debaterá como tornar disponível para a
população de baixa renda a cirurgia bariátrica.

Muito obrigado pela atenção.
- No decorrer do pronunciamento, procede-se à apresentação de

"slides".
Palavras da Sra. Ana Beatriz Vasconceilos

Bom dia. O Ministério da Saúde parabeniza a Assembléia Legislativa
e todos os órgãos pela organização deste evento, que proporcionará o
debate sobre esse tema que preocupa a saúde pública brasileira,
como bem disse o Waimir.

Várias reuniões, medidas e ações setoriais vêm sendo
implementadas para conter essa epidemia de obesidade que atinge as
crianças, os adolescente e os adultos brasileiros.

Exporei alguns dados que podem reafirmar o que o Waimir já
demonstrou em termos nacionais e internacionais. Apresentarei
também o que o Ministério da Saúde desenvolve como prioridade e
como ação estratégica na área da promoção da saúde, no que diz
respeito à prevenção da obesidade.

Ele citou palavras do Fe. Antônio Vieira. Os dados demonstram que
a situação é feia e muito grave, mas esses números devem ser
mostrados, para que tenhamos a noção exata da dimensão desse
problema.

O panorama mundial é o seguinte. Ocorreu uma mudança profunda
no perfil da morbi-mortalidade na maior parte dos países; e houve um
aumento expressivo das doenças crônicas não transmissíveis. Essas
doenças já assumem 60% do total de óbitos do mundo e 46% da
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carga de doença. Os infartos e os derrames matam 12 milhões de
pessoas por ano; e estima-se que 177 milhões de pessoas sejam
diabéticos, a maioria com diabete tipo 2, nos países em
desenvolvimento. No Brasil há um grande número de pessoas com
diabete tipo 2.

Mundialmente, estima-se que, em 2030, 366 milhões de pessoas
estejam com "diabetes mellitus". O excesso de peso afeta 1 bilhão de
adultos e 20 milhões de crianças.

A projeção é mais grave ainda. As doenças crônicas serão
responsáveis por quase 3/4 dos óbitos no ano de 2020. Em 20 anos
haverá um aumento muito significativo de 400% da população com 60
anos ou mais nos países em desenvolvimento. No Brasil, a população
idosa, acima de 60 anos, passará de 8% para 15%. E importante frisar
que, para a OMS, uma população é considerada envelhecida quando
a percentagem de idosos ultrapassa 7%.

Como esse perfil de saúde e nutrição mudou nos últimos anos?
Caracterizamos essa alteração por três transições que normalmente
analisamos na área da saúde.

A transição epidemiológica, que é a mortalidade por DCNT. Há uma
redução das doenças infecciosas e transmissíveis e as associadas à
desnutrição, mas há mortalidade crescente pelas DCNT5. A isso
chamamos dupla carga de doenças.

Em países como o nosso, que convive com a desnutrição e a
obesidade, isso significa muito para os gastos públicos. Gastamos
muito para reduzir e eliminar a desnutrição, o que é absolutamente
necessário para a população, e gastamos igualmente muito com as
DCNTs. Mostrarei depois um "slide" com o percentual de gasto do
SUS com essas doenças.

A transição nutricional, que é a mudança na alimentação e a
redução da atividade física, faz com que a obesidade supere a
nutrição. A transição demográfica significa o envelhecimento
populacional e a acelerada urbanização, que trazem uma mudança de
hábitos da população, e o fenômeno da globalização, ou seja, a
difusão rápida de hábitos e padrões globais de comportamento. A
alimentação é o hábito global que mais nos afeta. O padrão atual de
consumo é totalmente internacional. Em qualquer lugar do mundo,
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encontraremos as mesmas cadeias de lanchonetes e restaurantes.
No cenário brasileiro, constatamos queda acentuada das doenças

infecciosas e das associadas à nutrição e o crescimento das doenças
crônicas, que, em 2002, representaram 69% dos gastos com a saúde
pública no Brasil. Isso é muito grave, porque esse gasto já se dá num
nível alto de complexidade. As pessoas com tais doenças já chegam
ao hospital infartando, em processo de difícil reversão, o que significa
alto custo para o sistema de saúde, seja público, seja o privado.

Essa é a grave situação das doenças crônicas. Foram abandonadas
ao longo do tempo por serem consideradas doenças da velhice. Não
se implementaram ações de prevenção contra elas.

O custo do sistema de saúde, em gera!, é de alto nível de
complexidade quando as pessoas adoecem. Chegam ao hospital em
estado grave ou exigindo o uso continuado de medicamentos. Isso
representa custo em saúde, tanto para a renda do aposentado quanto
para o caixa das três esferas de governo.

Quais são os fatores de risco comuns das DCNTs? Tabagismo,
alcoolismo, alimentação, inatividade física, obesidade, pressão arterial
elevada, deslipidimias e glicemia elevada. Observem que a obesidade
é fator de risco para todas as doenças crônicas: doenças
cardiovasculares e respiratórias, diabetes e câncer.

Quais são os principais fatores de risco e "causa mortis",
principalmente nas Américas? Tabagismo, hipertensão, sobrepeso,
colesterol alto e baixo consumo de frutas, legumes e verduras.
Sabemos que frutas, legumes e verduras têm efeito protetor contra as
doenças crônicas não transmissíveis.

No Brasil, as doenças cardiovasculares respondem por 32,3% da
mortalidade. Depois, veremos as DCNTs, que trazem também dados
significativos.

Aqui, vemos a tendência secular do excesso de peso no Brasil,
assunto que o Waimir teve oportunidade de abordar. Considerando os
três inquéritos que permitem a comparação de dados, tivemos um
aumento de 18% para 41% de excesso de peso nos homens,
aumento muito mais alarmante do que o verificado nas mulheres, que,
embora apresentem percentuais parecidos, mostram certa
estabilidade entre 1989 e 2003. Entre os homens, isso não se verifica;
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os índices praticamente dobram, o que observamos também nos
meninos.

Para a obesidade, temos uma situação uma pouco diferente. Apesar
de as mulheres terem mais obesidade, o percentual é estabilizado ao
longo do tempo, ou seja, a população cresce, mas o percentual,
mesmo sendo alto, estabiliza-se. Já nos homens, observamos um
aumento de 3,4%, basicamente em uma faixa de 10 anos, o que é
bastante significativo.

Aqui, vemos os dados mais recentes para adolescentes, segundo os
inquéritos nutricionais, e os últimos dados da Pesquisa de Orçamento
Familiar - POF. O déficit de altura, primeiro índice antropométrico, que
aponta para a qualidade de vida da população, sofreu uma redução,
quer dizer, não temos tantos adolescentes com déficit de altura. O
mesmo se verifica com relação ao déficit de IMC, o que significa que a
situação de baixo peso ou de risco nutricional para o lado negativo
também está estabilizada. Já quanto ao excesso de peso e a
obesidade, os índices estão crescendo, tanto para o sexo masculino
quanto para o sexo feminino. Com esses dados, o Ministério da Saúde
trabalha para desenvolver suas políticas.

A mesma coisa acontece com os indicadores para adolescentes
com idade entre 10 e 19 anos com relação ao excesso de peso: índice
de 21,5% para o sexo masculino, na Região Sudeste especificamente,
que, ao lado Região Sul, é a que mais contribui para que o percentual
de obesidade seja mais elevado. Se a média nacional de excesso de
peso é de 18%, na Região Sudeste é de 21,8%, entre meninos, e
18%, entre meninas. Embora não tão significativa, verifica-se um certo
aumento quando a comparamos com a média brasileira.

Gomo tendências globais do padrão alimentar e atividade física,
temos: o aumento do consumo de gorduras saturadas e
hidrogenadas, presentes basicamente nos produtos processados, que
consumimos largamente hoje em dia; a substituição do consumo de
alimentos ricos em nutrientes, como frutas, legumes e verduras, por
alimentos energeticamente densos e pobres em micronutrientes; c
aumento do consumo de alimentos salgados, gordurosos e
açucarados e a redução dos níveis de atividade física.

No Brasil, com os dados da POF 2002-2003, que mede o gasto da
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famílias com todos os componentes, inclusive com alimentos,
verificamos um aumento do consumo de gordura de origem animal e
açúcar; um baixo consumo de cereais e leguminosas - o decréscimo
dos nossos famosos arroz com feijão -, frutas, legumes e verduras -
consumo que se reduziu, mas que, no Brasil, nunca foi muito alto,
nunca foi significativo -; aumento do consumo de alimentos
preparados e da alimentação fora de casa - esse dado é bastante
variável entre os dados das classes sociais e de renda, creio que
semelhante ao dado que o Waimir nos apresentou sobre os Estados
Unidos, onde 30% das famílias de classe e renda mais altas fazem
sua refeição fora de casa e o gasto é todo empenhado para essa
alimentação extradomicílio -; um aumento expressivo do consumo de
refrigerantes, que, de acordo com dados do Endef de 1974 e 1975 e
de agora, 2006, foi de 400% em 30 anos - hoje o consumo de
refrigerantes por nossa população é 400 vezes maior do que há 30
anos -; e uma provável redução da atividade física - 13% das pessoas
que fazem atividade física fazem atividades relacionadas a lazer de
final de semana, e apenas 3,3% podem afirmar que fazem um
atividade física diária.

Este é um quadro sobre um inquérito feito pelo Inca, do Ministério da
Saúde, juntamente com a Secretaria de Vigilância e Saúde, medindo
os fatores de risco para as doenças crônicas não-transmissíveis nas
principais capitais. Em Belo Horizonte, existe um percentual de 35%
de inatividade física. João Pessoa e outras cidades possuem um alto
grau de inatividade física. O sedentarismo e a atividade regular foram
medidos.

Este é outro fator de risco, medido por esse mesmo inquérito: o
consumo de frutas e verduras da população masculina nessas
capitais. Na faixa azul, recomendação de cinco a seis porções por dia,
temos um percentual mínimo da nossa população. Não há uma
diferença significativa entre os sexos. Apesar de o sexo masculino
apresentar um maior consumo de frutas e verduras, a diferença não é
impactante.

Políticas e ações intersetoriais necessárias para provocar uma
reversão nesse quadro. A política nacional de alimentação e nutrição
é uma política do Sistema único de Saúde, está locada nesse âmbito,
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é intersetorial e tem a alimentação saudável como eixo transversal.
Isso é importante.

Essas são as diretrizes da PNAN: estímulo às ações intersetoriais,
com vistas ao acesso universal aos alimentos; garantia da segurança
e da qualidade dos alimentos e da prestação de serviços em
alimentação; monitoramento da situação alimentar e nutricional do
Pais - isso, sim, é um investimento grande feito pelo Ministério, tanto
na implantação de seu sistema de vigilância alimentar e nutricional
como no financiamento de inquéritos e de pesquisa -; o próprio modo
de antropometria da POF é uma iniciativa de financiamento do
Ministério da Saúde para conhecer essas condições de saúde e
nutrição da população para trabalharmos sobre essas informações;
promoção de práticas alimentares saudáveis e prevenção e controles
dos estudos nutricionais e doenças associadas à alimentação e à
nutrição. As outras duas diretrizes são particularmente referentes a
pesquisas e capacitação. São linhas de ação que procuramos
desenvolver.

Algumas ações são estratégicas para a política de alimentação e
nutrição no combate à obesidade. Em primeiro lugar, temos a
publicação, elaboração, divulgação e utilização dos guias alimentares
nacionais para crianças e adultos pelos profissionais de saúde.
Tivemos oportunidade de lançar, no ano passado, o Guia Alimentar
Nacional para a população brasileira. Estamos em fase de impressão
e vamos divulgá-lo para as redes de saúde. Essa é uma ação
estratégica pelo desdobramento que possibilita.

A iniciativa nacional de incentivo ao consumo de alimentos
saudáveis, com ênfase em frutas, legumes e verduras, precisa ser
aumentada no Brasil. Precisamos da regulamentação da promoção da
alimentação saudável nas escolas, e da regulamentação da
publicidade e propaganda de alimentos.

Não citei a rotulagem nutricional, uma ação que teve uma portaria
publicada em 2000 e refeita em 2002, quando foi harmonizada no
âmbito do Mercosul. Temos um franco desafio de implementação das
ações de regulamentação. A Agência de Vigilância Sanitária
encarrega-se de capacitar seus profissionais e os Procons para
melhorar o entendimento dessa rotulagem nutricional.
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Esse é o guia alimentar para a população brasileira que estabelece
as diretrizes técnicas de alimentação, que é um instrumento decisivo
para a promoção da alimentação saudável. Ele enfatiza a estratégia
de saúde da família e como o profissional pode abordar a questão
alimentar no âmbito familiar. Isso é muito importante e permite a
elaboração de materiais direcionados a diversos públicos. Esse guia
pode ser apropriado de formas distintas por qualquer Secretaria de
Saúde do Estado ou do Município, por organizações não-
governamentais .e pelo próprio setor produtivo, para ampliar e fazer
repercutirem as orientações. Ele possibilita o pacto social em prol da
alimentação saudável.

Este fórum é um modelo para pactuarmos ações em todos os níveis
de governo e entre os diferentes poderes com relação à alimentação
saudável. Realmente, não se trata de uma ação isolada, como foi dito
aqui. Precisamos do governo, do setor produtivo, da sociedade
científica, de entidades da sociedade civil e dos Poderes Legislativo e
Judiciário, que têm sido parceiros fundamentais na possibilidade de
mudarmos o perfil que temos hoje.

Incentivo ao consumo de frutas, legumes e verduras é outra
estratégia do Ministério da Saúde. Conforme foi medido pela Pesquisa
de Orçamento Familiar - POF -, hoje, no Brasil, existe um consumo de
130g diárias por pessoa. O preconizado pela OMS é um consumo
diário de 400g, que traria efeito protetor para as pessoas. Qual é a
nossa meta? Triplicar esse consumo. E um desafio. Não basta que o
Ministério da Saúde promova campanhas para divulgar isso. E preciso
criarmos uma rede de abastecimento que favoreça a oferta desses
produtos. Além disso, o poder de compra da população deve ser
aumentado, a fim de que as pessoas tenham acesso a esses
alimentos.

Se chegarmos a um supermercado classe AAA, verificaremos que a
parte de frutas, legumes e verduras é toda bonitinha, os produtos são
embalados e refrigerados. O mesmo não ocorre em mercadinhos de
periferia, onde a situação é um horror: as cenouras são murchas, as
bananas, além de pretas, ficam jogadas de qualquer maneira. Existem
várias situações quanto ao abastecimento público nessa área. Não é
uma ação isolada do setor da saúde, mas uma ação que exige
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organização dos setores de abastecimento em todos os níveis. Esse é
um ponto importante.

Não é por acaso que esse assunto está sendo debatido pelo Consea
nacional. É um GT específico reunindo o Ministério da Agricultura e o
Conab, para verificarem a possibilidade de se ampliarem a produção e
a oferta desses produtos, principalmente à população de baixa renda.
O consumo de frutas e verduras é baixo em todas as classes de
renda. Devemos mudar o hábito das classes de mais alta renda.
Quanto às classes de menor renda, além de mudar seus hábitos
alimentares, devemos possibilitar seu acesso a esses produtos.
Precisamos trabalhar essas duas questões. As pessoas que têm mais
dinheiro - mesmo que a renda aumente -, não deslocam mais recursos
para comprar legumes e verduras. Talvez um pouco mais, porém não
é um aumento significativo para o efeito protetor ideal.

Valorização da biodiversidade nacional, ou seja, aumento do
consumo de alimentos regionais. O Brasil tem uma riqueza enorme de
alimentos desse grupo.

Articulação com o setor produtivo e o varejo para desenvolver
sistemas locais de abastecimento. Existe uma ação muito produtiva
com a Anvisa, por meio de apoio a um projeto que mede resíduos de
agrotóxicos. Muitas pessoas acham que esses produtos não são
seguros. As nossas culturas não são devidamente controladas quanto
ao uso de agrotóxicos, isso gera certo receio da população em
consumir esses produtos.

Estimular os órgãos de divulgação sobre o efeito protetor de frutas,
legumes e verduras. Existem campanhas e programas, como o 5 ao
Dia, cujo objetivo é divulgar isso no mundo inteiro. Essas ações são
muito importantes para essa iniciativa.

Alimentação saudável nas escolas. O Ministério da Saúde e o MEC
publicaram, em 8/5/2006, uma portaria que consideramos uma vitória,
porque define a promoção da alimentação saudável em escolas
públicas e privadas, com base em seis eixos prioritários: realização de
ações de educação nutricional e sua inclusão no modelo curricular
adotado pela escola. Outros eixos são: estímulo à produção de hortas
escolares, implantação de boas práticas de manipulação de alimentos,
restrição ao comércio e à promoção comercial de alimentos e

rs
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preparações com altos teores de gordura saturada, gordura trans,
açúcar livre e sal nas cantinas escalares, incentiva ao consumo de
frutas, legumes e verduras e monitaramento da situação nutricional
das escolares. Esse é um exemplo de ação intersetorial. Tanto a
saúde quanto a educação entenderam que já era hora de alertar todos
os níveis de governo sobre a necessidade de algo ser feito no âmbito
das escolas. Obviamente, a implementação dessa portaria exige
pactuações nos níveis estadual e municipal, entre os conselhos de
saúde, os conselhos de alimentação e escolar e o sindicato das
escalas privadas, mas contém as linhas mestras para mudarmos o
panorama das escolas brasileiras.

Outra ação estratégica seria a própria regulamentação da
propaganda de alimentos. O Ministério tem um grande cuidado nessa
questão, pois entendemos que uma ação regulatória é extremamente
eficiente nesse campo. Foi criado um grupo técnico, coordenado pela
Anvisa e composto por representantes das Ministérios da Saúde e da
Agricultura, do próprio ldec, da Canar, da Associação Brasileira de
Indústrias de Alimentos, enfim, de vários parceiros, para chegarmos a
um modela de regulamentação. E claro que não é algo fácil, não
chegamos a um consenso tranqüilamente. Como causa impacto
diretamente no setor produtivo, há uma grande resistência, mas foi o
possível de ser construído. Nossa expectativa é que, com a
mobilização da sociedade, a regulamentação seja colocada para
consulta pública ainda em julho, para ser debatida por todos os
setores.

Basicamente, a regulamentação define parâmetros do que sejam
esses alimentos ricos em sódio, gordura e açúcar, a fim de que de fato
sejam restritos na programação. Ela prevê a restrição de horários. O
Walmir disse bem: alguns programas infantis são recheados de
promoção de produtos não saudáveis. A restrição de horário precisa
estar contida, então. A limitação de patrocínios e brindes também é
uma recomendação, assim como frases de advertência para esses
produtos, algo indicando que seu consumo excessivo não faz bem à
saúde e pode acarretar doenças crônicas não transmissíveis. Esse é o
ponto principal em que estamos trabalhando, entendendo que é
necessária uma grande mobilização.
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Recentemente o Conar lançou uma proposta de auto-
regulamentação, sinalizando que o setor produtivo está preocupado
com o assunto. Percebemos anteriormente, até na fala do Deputado,
que muitas empresas de refrigerante dos Estados Unidos já mudaram
seu perfil e já não vendem nas escolas. No Brasil, isso ainda não foi
assumido por parte do setor produtivo. Precisamos agilizar e
potencializar essa ação.

Esta é uma ação específica da saúde, o "Caderno de Atenção
Básica - Obesidade", lançado recentemente. No contexto
epidemiológico atual e na ótica de promoção da alimentação
saudável, o objetivo é orientar os profissionais de saúde para o
diagnóstico, o tratamento e o acompanhamento nutricional da
obesidade em todas as fases da vida. Indica as atribuições e
competências da equipe de saúde, com uma parte específica voltada
para o nutricionista. Ele será distribuído às equipes do Saúde da
Família. E uma publicação nova do Ministério e será divulgada para
que os profissionais estejam mais bem-qualificados para a abordagem
da questão da obesidade na rede de atenção básica.

Eu não poderia deixar de falar da campanha publicitária Pratique
Saúde, lançada pelo Ministério, enfocando alguns fatores de risco. Ela
ainda não teve grande divulgação, mas está presente em algumas
mídias nacionais. E basicamente uma ação de comunicação, que visa
à educação para a saúde, com ênfase em alimentação saudável,
atividade física e prevenção do diabetes, da hipertensão e da
obesidade. O público é toda a sociedade brasileira.

Quais são as perspectivas que encontramos? Aprofundar o debate
sobre a implementação de ações de prevenção e controle da
obesidade nos três níveis de governo, nos demais setores da
sociedade e no setor produtivo de alimentos. Este fórum é um
exemplo do aprofundamento desse debate e da busca do
amadurecimento da sociedade para o enfrentamento desse problema,
que hoje é uma epidemia na saúde pública nacional. Esta é uma ação
muito importante. Queremos que ela seja replicada e continuada por
muitos setores. Os fóruns estaduais e municipais vêm tendo um grau
de adesão, têm levado a uma mobilização interna da população
brasileira em relação ao tema.
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Para nós, do Ministério da Saúde, a proteção e a promoção da
saúde pública devem ter precedência sobre todas as questões de
mercado ligadas à melhoria da qualidade de vida da população, pois
são direitos humanos fundamentais. Por exemplo, quando se fala da
regulamentação dos alimentos, pode-se achar que essa é uma
iniciativa livre. Tudo bem, é mesmo, devemos incentivar a atividade
econômica em todos os sentidos, mas a proteção e a promoção da
saúde são um direito de todos e um dever do Estado. Esse é o
pensamento do Ministério da Saúde.

O endereço da nossa página na internet está aqui. Algumas das
nossas publicações, como o "Caderno de Atenção Básica da
Obesidade" e o "Guia Alimentar", podem ser baixadas por "download".
Precisamos aumentar a divulgação disso.

Agradeço a atenção de todos e coloco-me à disposição para os
esclarecimentos que se fizerem necessários.

- No decorrer do pronunciamento, procede-se à apresentação de
"slides".

Palavras do Sr. José Divino Lopes Filho
Bom dia. Quero agradecer o convite ao Deputado Adelmo Carneiro

Leão e também à colega advogada Joaquina Júlia, da Secretaria
Executiva do Conselho de Segurança Alimentar, que me ajudou a
preparar esta apresentação.

Organizei a minha fala tendo em vista a partilha que tivemos para
trabalhar a questão da legislação e da política pública voltadas para a
prevenção da obesidade.

No primeiro momento, mostrarei como é relevante para o Estado de
Minas discutir a adoção de políticas públicas para a prevenção da
obesidade. No segundo momento, mostrarei algumas práticas já em
uso, que poderão fundamentar a estipulação dessas políticas.

Por último, apenas para exemplificar, mostrarei algumas legislações
já em andamento, em tramitação, que vigoram não só em termos de
política, mas como legislações que estão sendo discutidas nas Casas
Legislativas.

Aqui, a dimensão populacional da obesidade em Minas Gerais. Esse
é um estudo que está em andamento e tem como base os dados da
POF, que a Ana Beatriz já mencionou, de 2003 e 2004, e a estimativa
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populacional de 2006 do Datasus. Com base nessas duas pesquisas,
fizemos uma estimativa que não é 100% aplicável, mas é muito
aproximada porque o próprio IBGE admite que há uma normalização
das prevalências de obesidade a partir daqueles dados da POF, a que
me referi.

Então, fizemos uma projeção do número absoluto de obesos por
gerência regional de saúde em Minas Gerais, apenas para termos
uma idéia do número de obesos existentes.

A pesquisa da POF foi feita com a população adulta, com 20 anos
ou mais. Não constam nessa estimativa os dados referentes a
crianças, jovens e adolescentes. Do total pesquisado, estima-se que
4% sejam de indivíduos com déficit de peso, e em torno de 40,6% são
pessoas com excesso de peso ou obesas, tomando como parâmetro
os indicadores, os pontos de corte de MC acima de 25%.

Este quadro mostra, em números absolutos, as pessoas com
excesso de peso em cada uma dessas regiões. Vou-me referir aos
gestores municipais aqui presentes, porque, na realidade, acreditamos
que a adoção de políticas de prevenção da obesidade só vai
conseguir alcançar os seus objetivos se se vincularem aos níveis
municipais. Nenhuma estratégia estadual nem federal consegue, de
fato, alcançar sucesso se não for colocada em prática nos Municípios.

Então, aí nós temos, de acordo com as gerências regionais de
saúde, na última coluna, o nível absoluto de indivíduos com excesso
de peso e obesos. Não me vou deter à leitura desses números porque
isso seria exaustivo. No entanto, é importante dizer que podemos
encontrar aí um número expressivo correspondente a 40,6% do total
de indivíduos acima de 20 anos de idade. Essa projeção é feita
segundo os sexos, mas, para não ficar cansativo, estamos
computando os sexos masculino e feminino de modo geral.

Segundo essas estimativas, existe hoje, em Minas Gerais, um total
de 4.840.255 pessoas com excesso de peso ou obesidade. A própria
POF, ao fazer um inquérito nos seus estudos, traz uma estimativa de
que pouco mais de 1/4, ou seja, 27% são pessoas obesas, com MC
acima de 30%. Esses dados mostram a relevância de trabalhar e
discutir estratégias de políticas públicas para a prevenção da
obesidade.
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O que é uma legislação para a prevenção de obesidade? É uma
instrução estabelecida por lei cujo objetivo é intervir em processos
associados à diminuição da prevalência da obesidade, bem como
estimular estilos de vida saudáveis. Essa é a definição genérica do
que seria a legislação para prevenção da obesidade. Esse é o
parâmetro para que sejam adotadas discussões municipais com os
diversos agentes, os diversos atores, para a instalação de legislações
específicas de prevenção da obesidade.

Quanto às políticas públicas, é correto afirmar que se trata de um
conjunto de ações coletivas desenvolvidas num espaço público e
vinculadas à garantia dos direitos sociais voltadas à prevenção e ao
tratamento do excesso de peso. Devem expressar a articulação de
instâncias públicas com a sociedade.

Estou trabalhando com esses conceitos exatamente para discutir
com os gestores que a adoção dessas políticas deve ser um processo
de discussão democrática com a sociedade, especialmente porque já
ouvimos isso pelas exposições do Dr. Walmir e da Ora. Ana.

Essas políticas dependem de um alto grau de adesão da população,
para terem sucesso. Nenhuma política de prevenção de obesidade
obteve sucesso, sem haver alto grau de adesão da população. Essa
adesão da população só é obtida se a representação da sociedade
estiver de fato comprometida com a discussão da adoção dessas
políticas e da legislação específica para o setor.

O que fundamenta a adoção dessas políticas? Há vários
documentos e trabalhos instruídos por diversas organizações
nacionais e institucionais que estimulam a discussão sabre a
prevenção da obesidade e sobre a alimentação saudável. Um deles
são as diretrizes voluntárias adotadas pela FAQ, pela organização das
Nações Unidas para a agricultura e a alimentação. São 19 diretrizes.
Trouxe especificamente a 10.2, que incentiva os Estados a adotar
medidas em particular, por meio da educação, da informação e da
regulamentação sobre a rotulagem, destinadas a evitar o consumo
excessivo e desequilibrado de alimentos, o qual pode levar à má
nutrição, à obesidade e a doenças degenerativas. Esses são os
fundamentos que devem orientar a instalação dessas políticas
públicas e legislações em nível municipal.
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Em se tratando de Brasil, como a Ana já disse, a grande referência
para pensarmos em políticas públicas voltadas à alimentação
saudável e, conseqüentemente, à prevenção da obesidade, não resta
a menor dúvida, é a Política Nacional de Alimentação e Nutrição,
coordenada pelo gestor federal, o Ministério da Saúde - no nível
estadual, as Secretarias de Saúde. Todo gestor , público tem de
conhecer nossa política de alimentação e nutrição. E este caderninho
aqui. O gestor público que não o tiver está em boa hora para adquiri-
lo. Estamos aqui com a coordenadora, Ana Beatriz, gestora federal.
Todo gestor público deve ter conhecimento dessa política, que dá as
orientações para a elaboração de estratégias municipais.

Segundo essa política... A Ana mencionou as sete diretrizes, e
ressaltarei três que considero fundamentais serem instaladas em nível
municipal para o sucesso de qualquer estratégia de prevenção à
obesidade. Primeiro, monitoramento da situação alimentar e
nutricional. Não é possível haver ações sem informações sobre o perfil
de saúde ou, mais especificamente, sobre o perfil nutricional da
população. Todo Município deve estabelecer como estratégia o
aperfeiçoamento do monitoramento da situação alimentar e nutricional
da população, não só no que se refere a crianças, mas também a
jovens e adultos; não só no que se refere a peso, mas ao consumo
alimentar. Tanto o Ministério como a Secretaria são altamente
especializados e estão em condições de dar suporte às ações
municipais para alcançar esse objetivo.

Outra diretriz que deve funcionar como prioridade para os
Municípios é a promoção de práticas alimentares e estilos de vida
saudáveis. Veremos a seguir que existem alternativas, e neste fórum
teremos relatos de experiências locais bem-sucedidas. Cada
Município, de acordo com sua realidade, deve adotar determinada
alternativa para que haja essa promoção.

Outra diretriz que considero fundamental na estipulação de políticas
locais é a prevenção e controle dos estudos nutricionais e das
doenças associadas à alimentação e à nutrição. A Ana Beatriz já deu
as coordenadas e oferece todo o suporte técnico de material
pedagógico às Secretarias Municipais e instituições locais, em nível
municipal, informações e conhecimento, além do relato de
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experiências capazes de orientar a formulação dessas políticas.
Por fim, como exemplo de políticas públicas, citaria algumas

iniciativas de determinados Estados. Em Minas Gerais, além do
Programa Agita Minas, que será objeto de discussão neste fórum,
ressalto a promulgação da Lei n 9 15.982, que institui a Política
Estadual de Segurança Alimentar e Niutricional Sustentável, votada
nesta Casa, que entrou em vigor em 19 de abril. Trata-se de uma lei
que abre excelentes brechas para que os próprios Municípios
instituam suas políticas locais. Como se trata de uma lei nova, o
gestor público deve dela tomar conhecimento, o que não é difícil, pois
está disponível em página, na internet, do próprio Consea. Além disso,
os órgãos públicos devem ajudar na compreensão do contexto dessa
lei, que está em vigor no Estado, adotando políticas locais de
prevenção contra a obesidade.

Temos, também, a Lei n°12.283, em vigor no Estado de São Paulo,
que institui a Política de Combate à Obesidade e ao Sobrepeso,
popularmente conhecida como São Paulo Mais Leve.

Existe uma série de iniciativas do Legislativo para instituir políticas
mais amplas de controle da obesidade.

Embora existam outros exemplos, principalmente no que se refere
ao tratamento da obesidade mórbida, citarei dois exemplos de
projetos de lei em tramitação na Câmara de Belo Horizonte. Um deles
institui o Programa de Enfrentamento da Obesidade em Crianças e
Jovens na Rede Municipal de Ensino Público. O outro dispõe sobre os
padrões técnicos de qualidade nutricional a serem seguidos por
lanchonetes e similares instalados nas escolas de ensino fundamental
e médio, particulares e da rede pública.

E fundamental que os gestores públicos entendam que essas leis
precisam ser adotadas nos seus Municípios e necessitam contar com
o apoio da sociedade organizada, de igrejas, associações, sindicatos,
etc., a fim de serem colocadas em prática, por todos os motivos aqui
apresentados, no que se refere à mudança necessária de
comportamento para a obtenção de sucesso em qualquer política ou
estratégia de prevenção da obesidade. Agradeço a atenção de todos.
Obrigado.

- No decorrer do pronunciamento, procede-se à apresentação de
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"slides".
Esclarecimentos sobre os Debates

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que os
participantes poderão formular perguntas aos expositores. As
questões poderão ser encaminhadas por escrito ou oralmente,
mediante inscrição prévia. Para que possamos agilizar o debate,
solicitamos aos participantes que fizerem uso do microfone que se
identifiquem, sejam objetivos e sucintos, dispensada a formalidade
das saudações pessoais. Cada participante disporá de até 3 minutos
para fazer a sua intervenção, sendo garantido o mesmo tempo para
as respostas.

Gostaria de lembrar que, de acordo com o regulamento deste fórum
técnico, os participantes podem apresentar propostas a respeito dos
temas em debate, que deverão ser encaminhadas, por escrito e em
letra legível, à nossa assessoria. No final das propostas deve constar
o nome do proponente, entidade que representa e o número do
telefone.

Debates
O Sr. Presidente - Temos uma pergunta dirigida ao Dr. Walmir. O

inscrito é Alberto Betinho Duarte, a quem passamos a palavra.
O Sr. Alberto Betinho Duarte - Bom-dia a todos. Estou apresentando

aproximadamente 20 propostas e, para justificá-las, anexei quase 500
páginas de documentos a respeito delas.

As falas sobre a obesidade foram muito boas, mas as conclusões,
Dr. Walmir, Ora. Ana Beatriz, Dr. José Divino, a que chegamos foram
muito "light" para o meu gosto. Espero que não aconteça neste fórum
o que aconteceu com a Seleção Brasileira, que entregou os pontos
antes da partida.

Quero falar sobre uma atitude individual. Sou Presidente de uma
organização não governamental e quero dar exemplo de uma atitude,
que deveria ter repercussão mundial, e não teve. Fiz representação
contra o McDonald's no Ministério Público Federal, que entrou com
uma ação contra a Anvisa. Toda embalagem de produtos vendidos no
Brasil precisa especificar o que aquele produto contém. Isso é
obrigatório, de lei. Então, por que tive de fazer essa representação
contra o McDonald's e por que o Ministério Público Federal teve de

rÃ"
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entrar com ação civil pública contra a Anvisa para que o McDonald's,
Deputado Adelmo Carneiro Leão, indicasse, em suas embalagens, os
nutrientes, as calorias, etc? A embalagem antiga está aqui. Se é lei,
se há norma, por que tivemos que fazer uma representação, uma
ação civil pública, da mesma forma que um Promotor, em São Paulo,
fez contra a Coca-Cola?

Deputado Adelmo Carneiro Leão, no meu caso específico, digo, no
documento de abertura, quem são os responsáveis pela obesidade.
Temos de apontar o dedo, como aponto. Considero responsáveis as
redes de "fast food", as empresas que produzem refrigerante, as
emissoras de televisão, a internet, as autoridades, as escolas públicas
e privadas e os pais, que são facilitadores, ou por omissão, ou por
conivência.

Há outro fato interessante, Dr. Walmir. O McDonald's colocou as
especificações na embalagem, mas, obviamente, terá de nos oferecer
uma lupa, porque ninguém consegue ler nada. Por exemplo, essas
batatinhas, cujas especificações não estou conseguindo ler nem com
óculos, parecem possuir 400kcal.

Acredito que há falta de vontade política para que as coisas se
concretizem neste país. Existe a falta de vontade política, de garra e
de coragem, além de haver omissão. Já entramos também com uma
ação contra o McDonald's no mundo inteiro. Todavia, esse, que já
quis até fazer acordo, quer que abramos mão de parte das decisões
aqui tomadas.

Deputado Adelmo Carneiro Leão, passarei este estudo para V. Exa.,
com todas essas páginas, que são interessantes. Gostaria que este
fórum fosse bem objetivo e tivesse garra. Acabar com a obesidade é
um desafio, mas acredito ser possível vencê-la. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Obrigado, Betinho. Com a palavra, o Dr. Walmir
Ferreira Coutinho.

O Sr. Walmir Ferreira Coutinho - Chegamos a conclusões "light"
porque, de tanto sermos acusados de radicais, acabamos tornando o
discurso um pouco mais 'soft". Estou inteiramente de acordo com o
senhor. Cheguei a mencionar, quando falei acerca do assunto, que o
fato de ser mais ou menos radical depende da gravidade do problema.
Se chegarmos ao consenso de que a situação é gravíssima, medidas
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radicais serão necessárias e justificáveis.
Com relação à rotulagem nutricional, a Ora. Ana Beatriz talvez possa

nos trazer maiores informações. Parece que, há alguns anos, não sei
se o Ministério da Saúde ou a Anvisa conduziu um inquérito em uma
amostragem representativa da população brasileira. Esse inquérito
chegou a algumas conclusões. Primeiro, que o consumidor não
entendia o que estava no rótulo nutricional.

Então, a lei de rotulagem foi um grande avanço, mas, para que traga
benefícios práticos, temos que avançar mais. Esse tipo de rótulo, da
maneira como está, dificilmente evitará que uma criança consuma
determinado produto em excesso ou alertará os pais adequadamente
sobre o risco que ele representa para a saúde dos seus filhos.
Precisamos, portanto, avançar na lei de rotulagem.

Esse inquérito concluiu que, além de não entender o que é
informado - que a Beatriz me corrija, se eu estiver errado -, o
consumidor brasileiro também não quer saber, por exemplo, se há
gordura saturada; ele quer que o rótulo seja mais prescritivo; quer que
haja uma mensagem clara se o produto é ou não prejudicial à saúde.

A sugestão que enviamos oficialmente, através da Abeso, em razão
da consulta pública feita pelo Ministério sobre rotulagem, é de se
utilizar uma advertência clara nesse tipo de alimento que foi dado
como exemplo. Por que não estampar em letras grandes "O Ministério
da Saúde adverte que, se consumido em excesso, esse alimento pode
ser prejudicial à saúde"? Se os bons vinhos franceses trazem isso
estampado nas garrafas, por que um alimento desse tipo também não
pode trazer? Essa é uma visão pessoal que tenho e que, na época,
encaminhamos oficialmente como sugestão da Abeso.

Mas concordo contigo. Fico feliz em saber que ONG5 estão tomando
medidas tão efetivas. Não tive conhecimento da ação contra o
McDonald's na época. Acho que precisamos manter um contato mais
estreito para conseguirmos reproduzir esse tipo de ação e
caminharmos juntos em busca desse objetivo comum. Muito obrigado.

A Sra. Ana Beatriz Vasconcellos - Em relação à rotulagem, gostaria
de levantar duas questões. A legislação que foi discutida em 2000 era
o preceito de uma diretriz internacional acerca da rotulagem de
alimentos processados. Ela foi exaustivamente debatida e de difícil
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aplicação na época junto ao setor produtivo. Então, essas embalagens
de "fast foods" e de alimentos que são embalados nos supermercados
não estariam dentro do escopo dessa legislação de rotulagem.

Essa é uma situação específica do momento em que foi discutida a
rotulagem. Obviamente, esse desdobramento ensejou a noção de
conhecer, mesmo que com muita dificuldade, a composição nutricional
de um alimento. Como o Waimir falou, o manejo de informações sobre
calorias, gorduras, proteínas, carboidratos realmente é difícil para a
maioria da população. Mas os profissionais da saúde que trabalharam
para implantar a rotulagem sabem que uma boa campanha pública o
explica. Então, realmente, há ainda uma lacuna a ser preenchida, que
é a grande divulgação do entendimento acerca da rotulagem. Isso
vem-se dando no âmbito dos profissionais de saúde, nos
treinamentos, nas capacitações, mas ainda há ausência do poder
público relativamente a essa divulgação. E cito o exemplo da energia.
Quando passamos por uma crise no setor energético, todos sabiam
quantos quilowatts gastava a sua geladeira. De repente, aprendemos
que devíamos fazer isso. Sabíamos que a geladeira gastava mais que
a máquina de lavar. Enfim, eram informações de difícil manuseio, mas
que tiveram apreensão muito rápida por parte da população, quando
colocadas em prática.

Esse é um ponto. Quanto à ação civil colocada contra a Anvisa, que
o Ministério Público ajuizou, ensejou uma grande mudança da relação
com "fastfoods", como o McDonald's, apesar de que muitas vezes, na
época, os profissionais de saúde ainda queriam que a divulgação não
estivesse na embalagem depois que a pessôa a comprasse, porque
ela tem que estar ciente da quantidade de calorias antes da compra.
Hoje não se tem a opção de olhar a embalagem antes de comprar o
produto; quando se recebe a embalagem, você já o comprou.
Portanto, ainda não é a opção, mas já é um avanço.

Agora, o que essa ação ensejou - e é o que deveríamos registrar - é
o que fez o grupo de trabalho da publicidade de alimentos.

Embora o discurso, as conclusões sejam "light", acho que as
medidas não são, porque trabalhar em uma ação que regulamenta a
publicidade de alimentos, que regulamenta os brindes do McLanche
Feliz, do McDonald's, com patrocínio de programas e de atividades

rÁ



1054

esportivas por indústrias de refrigerantes, é um grande desafio, e não
é um discurso fácil, não é uma ação fácil. Estamos empenhados
nisso, mas temos resistência de todas as naturezas. Existe uma
necessidade intersetorial, existe uma necessidade de
amadurecimento da saciedade, que tem de empurrar essa ação,
porque não adianta achar que o poder público vai fazer. Não vai fazer,
se a sociedade não empurrar para que faça. Hoje, temas uma
consulta pública na mão, e ainda com cenas restrições e dificuldades
para que seja colocada em consulta pública; não é nem a
regulamentação final. Acho que precisa ser feita essa mobilização.

Embora a conclusão geral seja "light", como o Walmir falou, as
ações não são, as ações são profundamente conflituosas em sua
essência e em sua necessidade de implantação.

De forma geral, era isso o que eu queria falar. Depois poderemos
retomar.

O Sr. Presidente - Há uma pergunta dirigida ao Dr. Walmir, que tem
de sair dentro de 5 minutos, em virtude do horário do vôo. Em primeiro
lugar, agradeço, em nome da Assembléia Legislativa de Minas Gerais,
sua presença e sua contribuição generosa a este fórum.
Continuaremos mantendo contato, até que possamos avançar ainda
mais. Já fizemos algumas coisas importantes, por intermédio de
cidadãos preocupados com a saúde pública da população, ações da
Assembléia Legislativa de Minas, ações do governo do Estado, ações
de vários Municípios de Minas. Mas é preciso que avancemos mais. E
queremos continuar contando com sua contribuição, extremamente
significativa e importante para termos sob nosso controle a questão
fundamental da saúde pública, da promoção da dignidade e da
cidadania do ser humano. Após responder à pergunta, o senhor
poderá fazer suas considerações para encerrar sua participação neste
evento.

A pergunta é de Elaine Gradim, da Secretaria Municipal de Saúde
de Cachoeira de Pajeú: 'Como equacionar a dificuldade de enfrentar o
combate ao excesso de peso em pessoas de baixa renda e com
anemia?".

O Sr. Walmir Ferreira Coutinho - Esse é um desafio enorme, porque
sabemos que entre a população de baixa renda existe esse problema,
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ainda preocupante, da desnutrição. O problema da anemia ainda tem
números muito preocupantes. Alguns dados do Nordeste e do Recife,
assim como alguns estudos de São Paulo, mostram uma prevalência
elevada de anemia nessas populações. Mas acho que um dos
grandes desafios é conseguirmos evitar a disseminação desse
fenômeno, que tem sido chamado de transição nutricional, que
mostra, de forma clara, que em vários países em desenvolvimento,
como no Brasil e em vários outros países latino-americanos, como
Peru, Equador e Guatemala, assim como em países orientais, como
na Rússia, essa transição representa o fato de que, à medida que se
consegue erradicar a miséria e a tome entre as camadas mais pobres
da população, o alimento que se oferece é muito prático, acessível e
barato. São os alimentos ricos em gorduras saturadas, os alimentos
ricos em sódio, os alimentos ricos em açúcar e o próprio refrigerante.

E aquele mesmo fenômeno que exemplificamos com a população
americana, que cada vez toma menos leite e mais refrigerante. Isso já
foi mostrado em populações latino-americanas, como a mexicana e a
peruana. E um período que estamos enfrentando, e essa transição
nutricional está acontecendo de forma mais acelerada e preocupante
nesse setor da população.

Como a Ana Beatriz já tinha mostrado, é muito importante
superarmos o desafio de disponibilizar mais vegetais e frutas para
essa população de baixa renda, de modo a ficarem mais baratos do
que um saquinho de batata frita. Hoje, essa população está sendo
condenada a consumir um alimento de má qualidade pela falta de
opção, pela dificuldade de distribuição e até dó mercado.

Lamento não poder ficar até o final do fórum. Estou indo para um
congresso em Gramado, mas fiquei muito surpreso ao ver a
qualidade, a iniciativa e o nível de participação de todos com esse
objetivo de encontrar soluções para resolver e controlar essa epidemia
da obesidade. Parabenizo esta Casa por esta iniciativa fantástica e
coloco-me à inteira disposição para contribuir no que puder. Muito
obrigado.

A Sra. Ana Beatriz Vasconcellos - Quero lembrar que na questão da
anemia temos a obrigatoriedade de fortificação das farinhas. Todos os
produtos que contêm farinha são fortificados com ferro e ácido fálico.
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Essa é uma medida adotada a exemplo de outros países para fazer o
combate à anemia. Uma outra ação é o programa de suplementação
de ferro para crianças menores de um ano e meio e gestantes. São
duas ações públicas com relação ao combate à anemia, mas o grande
desafio é a obesidade na população de baixa renda.

Essa população, à medida que adquire renda, passa a comprar
produtos processados e de pouca qualidade nutricional, agravando o
paladar nacional, que já é de muito sal, muita gordura e muito açúcar.
Precisamos fazer toda uma reversão de modelo de paladar. E essa
prática tem sido conduzida nos diversos países com metas de
redução. São metas de redução para sódio, gordura e açúcar em cada
um dos grupos de produtos processados. Sabemos que nos
embutidos há uma enorme quantidade de sal que pode ser diminuída.
Se se diminuir lg, tem-se um impacto na hipertensão muito
significativo. Esse é um esforço nacional, porque só conseguimos
fazer isso por meio de uma regulamentação forte ou de um pacto para
que o setor produtivo desenvolva uma alimentação mais saudável.

O Sr. Presidente - Vamos fazer três perguntas seguidas para serem
respondidas depois.

Pergunta de Alessandra Marques da Silva Costa, do Senac: "Como
tratar a obesidade sem o acompanhamento de uma nutricionista no
serviço público, que sabemos estar em número muito limitado,
estando, inclusive, fora do PSF?".

Pergunta da Juliana Maia, da Unincor, de Betim: "Já que os
Municípios possuem suporte técnico para a implantação das políticas
alimentares, e consta no SUS que deveria ter o profissional
nutricionista, por que não temos postos de saúde, pelo menos em
Betim? Não seria mais econômico cuidar da saúde do que tratar a
doença?".

A seguinte pergunta foi formulada pela Cléia da Silva Barcelos: 'Já
que a escola é promotora de hábitos saudáveis, como o Ministério da
Saúde desenvolve as estratégias para essa promoção? O excesso de
informações não poderia dificultar isso?".

A Sra. Ana Beatriz Vasconcellos - As três primeiras perguntas dizem
respeito ao profissional nutricionista na rede de saúde. Esse
profissional ainda não foi incluído na equipe do Saúde da Família.
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Pretendemos que seja uma referência das equipes do Saúde da
Família, mas que não necessariamente componha cada uma. A nossa
intenção é que tenha sob a sua referência várias equipes do Saúde da
Família para orientação nas ações de alimentação e de nutrição. Essa
é ainda uma batalha, tanto do profissional quanto do setor de saúde,
para fazer com que seja ampliado, por parte das Secretarias
Municipais e Estaduais de Saúde, o quadro dos profissionais de
nutrição, os quais estão principalmente lotados nos hospitais e não na
rede básica. Obviamente, a sinalização de uma política e das ações
de promoção de uma alimentação saudável e todo o debate em torno
da obesidade fortalecem a luta para que esse profissional seja
inserido na rede de atenção básica.

O Ministério publicou recentemente uma portaria ainda muito tímida,
referente à implantação da política de alimentação e nutrição,
repassando recursos para o Estado e para os Municípios. Os recursos
são muito modestos ainda para a dimensão do nosso desafio.
Conseguimos atingir apenas a Capital. No próximo ano, atingiremos
os Municípios acima de 100 mil habitantes. Isso permitirá a visibilidade
das ações de alimentação e nutrição na rede básica de saúde e
viabilizará a contratação do profissional para organizar esse sistema
nos níveis municipal e estadual.

Essa portaria, na verdade, contém as diretrizes básicas para a
promoção da alimentação saudável na escola. Sabemos que as
informações são conflituosas, pois são divulgadas muitas matérias
referentes à alimentação. Quando o Ministério da Saúde lançou o
"Guia Alimentar para a Alimentação Saúdável", sentimos esse
problema, pois houve uma grande cobertura da mídia, e até o
"Fantástico" apresentou essa matéria. Logo em seguida,
apresentaram a dieta do tipo sangüíneo e a dieta do alimento XYZ,
que prometia combater algumas doenças. Não podemos afirmar que
isso seja proposital, mas percebemos que há um certo direcionamento
para tornar essas informações confusas. Apresentamos uma diretriz
nacional, cientificamente embasada nos preceitos internacionais sobre
a alimentação saudável e adaptada à nossa realidade, a qual, de certa
forma, foi embaralhada a milhares de outras informações para a
promoção de uma alimentação saudável.
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Tentamos superar isso a partir de uma ação intersetorial, pois a
imprensa e a publicidade são livres, e esses assuntos podem ser
veiculados de forma geral.

Nesse ponto, precisaríamos aumentar a participação do profissional
na rede e a orientação nutricional para a população. Não me refiro
aqui à orientação nutricional individual de consultório, mas a
mensagens positivas para a população, que podem significar grande
ganho. Uma delas, por exemplo, que é muito simples, diz o seguinte:
"Se sua família é constituída de quatro pessoas e gasta mais de uma
lata de óleo por mês, está gastando muito." Tem de ser algo bem
traduzido para o dia-a-dia das pessoas, para que elas entendam que
podem cuidar bem da sua alimentação e da de sua família.

O Sr. Presidente - Pergunta de Sônia Maria de Figueiredo, da UNI-
BH: "Por que foram retiradas da rotulagem obrigatória as indicações
de colesterol, cálcio e ferro, e acrescida a de gordura trans, sendo que
a saúde pública considera o colesterol total um fator de risco
importante?"

De Zilene Gomes, da Secretaria de Saúde de Fernandes Tourinho:
"Que critério os Secretários Municipais de Saúde adotarão para as
cirurgias bariátricas que surgirem no Município que não tem hospital
nem PPI?"

De Francine Silva Barbosa: "Na prática, que tipo de tratamento está
à disposição dos portadores de sobrepeso e obesidade?"

De Romero Alves Teixeira, do Conselho de Alimentação Escolar de
Belo Horizonte: "As duas coordenações, apesar de apresentarem
diretrizes, não falam especificamente em implantação de ações locais.
Vocês conhecem alguma ação local? Há experiências com êxito?"

A Sra. Ana Beatriz Vasconcellos - Com relação à rotulagem, a
primeira publicação da portaria feita no Brasil trazia todos esses
componentes: colesterol, cálcio e ferro. Quando surgiu a necessidade
de se fazer uma harmonização com os países do Mercosul, houve
grande embate contra a inclusão da gordura trans e do colesterol. No
entendimento dos países reunidos, isso já estaria incluído nas
gorduras totais que o rótulo traz.

Hoje à tarde, virá uma pessoa da Anvisa a este fórum. Seria
prudente que ela respondesse sua pergunta, porque poderá fazê-lo
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com maior propriedade que eu. O que posso dizer é que essa
negociação no Mercosul fez com que as referidas indicações fossem
retiradas.

Há um movimento que estimula o acréscimo voluntário do cálcio e
do ferro na rotulagem de produtos. Muitas empresas têm feito isso
com facilidade, até porque mostrar a dosagem de cálcio e ferro de um
produto é sempre um "marketing" positivo. Esse lado voluntário está
sendo estimulado pela Anvisa.

No fundo, trata-se mesmo de um comércio internacional, em que se
defina a proteção de saúde mínima e se pactuem parâmetros de
saúde entre vários países, para a circulação de alimentos. Então, há
esse preceito, mas acredito que o pessoal da Anvisa poderá
responder melhor a isso.

Em relação à cirurgia bariátrica, não sou a pessoa mais indicada
para responder como isso se dá. E claro que há uma portaria do
Ministério, mas isso está no âmbito da alta complexidade, e eu não
teria uma informação objetiva para passar.

Na atenção básica, o caderno elaborado pelo Ministério da Saúde
traz justamente a necessidade do recebimento do paciente obeso e do
planejamento alimentar. Isso também é um forma de incentivar que a
rede de atenção básica tenha esse profissional na ponta, para que
isso se realize. Do ponto de vista da organização do serviço, isso é
um estímulo; é claro que não temos, como gostaríamos, a garantia de
repasse de recursos financeiros para estimular essa ação e
potencializar a participação do profissional nutricionista.

Já na média e alta complexidades, principalmente na média, na
parte ambulatorial, ainda há um grande problema em relação ao
protocolo para obesidade, porque isso envolve os medicamentos.
Então, referentemente à média complexidade, quer dizer, ao
atendimento do obeso no campo dos medicamentos, ainda não houve
uma definição, por parte do Ministério, sobre que protocolo será
implantado, porque isso realmente causa impactos na rede, mas há
uma grande pressão para que isso seja resolvido, para que se defina
como isso será tratado a partir da referência da atenção básica - ou
seja, quando a atenção básica remeter a outro nível de complexidade,
é preciso que se defina qual será o protocolo assumido da rede de
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saúde.
O Sr. José Divino Lopes Filho - E claro que há várias experiências

exitosas, algumas das quais serão relatadas neste fórum. São
experiências bem-sucedidas de abordagem da prevenção da
obesidade, bem como do estímulo a um estilo de vida e alimentação
saudáveis, em Viçosa, Varginha e Uberlândia. Teremos também o
relato da premiada experiência de dois irmãos na prevenção da
obesidade por meio da merenda escolar. Então, já temos vários
exemplos de iniciativas locais, que podem muito bem, não se
seguidas à risca, mas servir de referência para a adoção de políticas
locais, já que é difícil haver uma única ação que seja eficaz em todos
os Municípios. O que se pode ter são diretrizes gerais que orientem a
formulação dessas políticas, mas, em sua especificidade, é claro que
elas têm de atender as características de cada Município. Pelo menos,
essa é a conduta ideal na formulação dessas políticas, notadamente
em uma política que, como frisei e acredito com a concordância de
todos, tem de se firmar em um processo educativo muito rigoroso, de
implantação constante.

Como a Dra. Ana já disse, à tarde virá aqui o representante da
Anvisa, que certamente poderá dar mais informações sobre a
rotulagem, até porque ele é especificamente da gerência de
alimentos.

Em relação às cirurgias bariátricas, tema que também será objeto de
discussão neste fórum, gostaria de fazer algumas considerações. Em
primeiro lugar, como isso tem sido abordado no SUS? Sabemos que
não existe uma deliberação automática para esse tipo de cirurgia e
que muitas delas estão sendo feitas a partir de mandados obtidos pelo
Ministério Público, que dão ao paciente esse direito. Mas, em Minas
Gerais, no âmbito da Secretaria de Saúde, já há gestões para
favorecer a realização dessas cirurgias.

Nesse primeiro momento, parece-me que as autoridades têm-se
preocupado com a formulação de protocolos, que é um grande
problema. Não basta dizer que se fará a cirurgia, mas é preciso dizer
em que condições e quais são os centros especializados.
Recentemente, a Secretaria de Saúde, por meio de um convênio com
a Universidade Federal do Triângulo, a antiga Faculdade de Medicina
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do Triângulo Mineiro em Uberaba, fez um convênio com repasse de
recursos para a compra de equipamentos para a realização de 40
cirurgias bariátricas em Uberaba. Isso foi divulgado pela imprensa e
está servindo, segundo a própria Casa Legislativa, como ensaio para
a elaboração de uma política específica para o setor, segundo foi dito
na época pelas autoridades envolvidas nesse convênio.

A recomendação e a orientação para a atenção primária da
obesidade por via de condutas de orientação alimentar são um
problema complicadíssimo. Em primeiro lugar, existe a falta do
profissional especializado nas diversas secretarias. Sabemos que não
há nutricionistas em número suficiente para as demandas existentes
nos Municípios. Essa questão envolve uma discussão mais ampla,
que não é fácil de resolver.

Em segundo lugar, os profissionais que estão nos Municípios muitas
vezes envolvem-se em várias atividades ao mesmo tempo: orientar,
supervisionar o programa de merenda escolar e fazer um atendimento
emergencial. Enfim, o número de profissionais não permite protocolos
muito bem definidos para o estabelecimento desse tipo de
atendimento. Cabe à sociedade, nos níveis municipais, articular-se e,
cada vez mais, exigir a presença dos profissionais. Aos gestores
públicos cabe formular a organização de serviços e propostas de
atendimento à população, tendo como base esses atendimentos. Não
bastam mais os atendimentos convencionais de educação nutricional
em grupo, a gravidade do problema exige uma intervenção
personalizada e um atendimento direto, para o qual o número de
nutricionistas é insuficiente.

O Sr. Presidente - O Dr. Ricardo Lima está presente?
Convido a Sra. Neusa Costa, da Universidade Federal de Viçosa,

para fazer suas considerações.
A Sra. Neusa Costa - Bom dia. Cumprimento a Ana e o Divino. E um

prazer estar com vocês. Quero aproveitar este momento para
socializar nossas angústias e ansiedades como profissionais da área
de saúde e como professora.

Uma das preocupações relaciona-se com a morosidade entre o
acesso à informação e a tomada de decisões, principalmente quanto à
legislação. Quando eu era estudante, já sabíamos sobre o problema
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nutricional do ferro no Brasil. E entre tomar conhecimento do problema
e ver uma solução, como a fortificação alimentar com o ferro, demorou
pelo menos uns 20 anos. O problema é muito antigo. A comunidade
científica já vinha mobilizando-se nos congressos e fóruns de debate,
mas a tomada de decisão demora muito.

Agora enfrentamos a situação da obesidade, sem contar que ainda
existem os problemas da desnutrição, da fome oculta e a deficiência
de muitos minerais sobre os quais não temos uma estatística, como o
zinco, o selênio e outros.

Existe uma preocupação mundial para uma associação maior entre
a indústria de alimentos e o próprio setor agrícola voltados para a
nutrição. A indústria de alimentos tem respondido sobre os alimentos
funcionais e fortificados, que podem ser grandes aliados no combate à
desnutrição e à fome oculta, mas também à obesidade.

Alimentos livres de gorduras trans e modificações do valor
energético de carboidratos são, de certa forma, nossos aliados na
promoção de uma alimentação mais saudável. A própria agricultura
contribui não apenas com seu próprio controle sanitário, mas também
com a política de biofortificação, ou seja, alimentos com valores
nutricionais e funcionais maiores. Podemos contar com esses aliados.

Nós, que estamos nesta Assembléia Legislativa discutindo
legislação, temos buscado legalizações para uma alimentação mais
saudável. Por exemplo, alimentos com gorduras trans. Seria
fundamental se implementássemos legislações que proibissem o uso
de gorduras trans em alimentos. Sabendo que causam doenças
cardiovasculares, que coexistem com obesidade, o que poderia ser
feito? O que as políticas federais e estaduais estão fazendo para
solucionar esse problema? Precisamos de legislações específicas.

Outra questão diz respeito às tabelas de composição de alimentos,
grande angústia dos profissionais de nutrição, que necessitam dessas
informações nutricionais para fazer um trabalho de educação
alimentar, ou seja, divulgação e tentativa de promoção de uma
alimentação mais saudável. Existem políticas federais e estaduais
para tentar solucionar essas questões?

A Sra. Ana Beatriz Vasconcellos - Neusa, é um grande prazer
encontrá-la neste fórum. No que diz respeito a regulamentações, o
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poder público se movimentou com lentidão nos últimos 20 anos.
Agora, tenta fa .er publicações seguidas sobre alimentação,
especificamente )bre fortificação de alimentos e programas de
suplementação.

Tenho algumas discordâncias. Quando o setor produtivo se
movimenta, como está ocorrendo, faz com que seu produto seja um
diferencial no mercado, portanto, mais caro. Isso é importante porque
mostra a possibilidade de contribuição do setor produtivo, mas não
atende a uma grande parcela da população quanto, por exemplo, à
modificação de produtos: produtos sem gorduras trans ou alimentos
funcionais são colocados no mercado por um preço mais alto que os
similares que não têm modificações. Esse é um fator limitante que não
atende ao preceito da saúde pública.

Quanto às legislações que buscam restringir, do ponto de vista da
saúde pública, a restrição maior - embora seja também debatida a
restrição de alimentos com gorduras trans - diz respeito ao sódio.
Precisamos de uma legislação que restrinja ou aponte para diversos
grupos de alimentos a possibilidade de reduzir o teor de sódio. E um
impacto direto no número de casos de hipertensão, em todas as
complicações derivadas da obesidade e no aparecimento das
doenças crônicas. Trata-se de um estudo concluído. Conforme os
estudos científicos e evidências, a questão da redução de sódio é a
mais premente, embora seja objeto de uma discussão incipiente em
nível governamental. Muitos apontam como fundamental uma
legislação que limite ou proíba alimentos com gorduras trans.

Já é proibido, por exemplo, em alimentos infantis, que não podem
conter gordura trans. Existe também uma mudança do perfil
tecnológico das empresas, para que não se produza a trans no
processo de hidrogenação. Pode haver a gordura hidrogenada, mas
ela pode não ser trans no processo de hidrogenação. Há uma
acomodação possível, ainda que a legislação não seja a peça-chave;
contudo, a regulamentação da restrição do sódio é uma necessidade
premente, para reduzirmos os casos de doenças crônicas não
transmissíveis no País.

O Sr. José Divino Lopes Filho - Gostaria apenas de compartilhar
com a Neuza a angústia, mas precisamos ter clareza sobre essa
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multicausalidade da obesidade. E necessário ter em mente que
qualquer legislação tem um alcance limitado. Chega um determinado
momento em que passamos para as ações de caráter volitivo das
pessoas. Temos de imaginar que, muitas vezes, as pessoas
consomem alguns alimentos não por conta da rotulagem. A própria
Ana mencionou que lemos o rótulo quando já estamos ingerindo o
alimento. Quem fez a opção de comprar foi levado por outros fatores,
muitas vezes desconhecidos por nós. Por isso é importante a questão
educacional. Não acredito em políticas de prevenção da obesidade, se
não se levar em conta o parâmetro educativo. Qualquer ação de
prevenção só trará benefícios daqui a 10, 15 anos, se conseguirmos
trabalhar adequadamente a educação nutricional nas escolas, para
que nossos filhos e netos consigam mudar o hábito. Não há como
acreditar que a geração adulta, que consome uma quantidade enorme
de carne vermelha em churrascos de final de semana, deixará de
consumi-Ia junto com a cerveja, porque há uma campanha maciça
dizendo que aquele hábito é inofensivo. São fatores que independem
da ação efetiva de uma política pública ou de uma legislação. Mas
existem parâmetros, atitudes e ações institucionalizadas e impostas
por uma legislação que podem funcionar com eficácia.

Insisto, por exemplo - e o faço com muita tranqüilidade, até porque
estou ao lado não só da Ana Beatriz, mas também da Maria Beatriz,
que uma das políticas mais importantes que temos para entender e
atuar na prevenção, que é a do monitoramento, ainda não está
adequadamente instituída no País. Não sabemos, por exemplo, quem
são os gordinhos. O que eu trouxe para vocês é estimativa sobre
estimativa. Não temos um sistema que nos informe, por exemplo,
quantos obesos existem em Serra da Saudade, Município mineiro com
800 habitantes, muito menos em cidades maiores, como Uberlândia e
Uberaba. Não se tem essa informação, não sabemos nem qual é o
perfil de consumo alimentar dessa população. Quer dizer, as políticas
locais a serem adotadas estão atrofiadas já de início, porque não
conhecem a sua população.

Adoto a noção de que precisamos aperfeiçoar a legislação existente
e dar consistência interna a essas políticas, para que geremos
políticas de prevenção mais eficazes e que abordem o problema tal
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como ele se apresenta em nível local.
O Sr. Romero Alves Teixeira - Sou Conselheiro do Conselho de

Alimentação Escolar de Belo Horizonte e quero dirigir uma pergunta à
Dra. Beatriz. Por natureza, a obesidade é um tema multidisciplinar,
inevitavelmente terá de ser abordado do ponto de vista multissetorial.
O Ministério da Saúde tem trabalhado de forma articulada com outros
setores no nível federal. Isso está patente na portaria que a senhora
mencionou, juntamente com o Ministério da Educação, sobre o projeto
de promoção da alimentação saudável nas escolas. O Ministério da
Saúde tem evidenciado isso do ponto de vista do plano de
reorganização da atenção básica ao diabetes, atendendo à Diretriz n
1 da Política Nacional de Alimentação e Nutrição; entretanto, ainda
que isso comece a ocorrer nos níveis estaduais, observamos que no
nível local, no Município, todas essas políticas estão muito
fragmentadas e isoladas dentro dos seus setores.

Um exemplo clássico de Belo Horizonte é o das creches. As
crianças passam 12 horas por dia e a maior parte da semana ali,
longe de casa e do alcance do PSF, e nem sequer são monitoradas,
avaliadas e visitadas com a periodicidade devida. Certamente, o PSF
acaba não encontrando essas crianças nas suas casas nos dias de
semana e durante o dia, quando estão nas creches. Parece haver um
problema de desarticulação dessas políticas públicas no nível mais
próximo do cidadão. Isso nos faz pensar que essa integração do
Ministério da Saúde, juntamente com outros setores em nível federal,
demorará muito para chegar ao PSF no nível local. O próprio
Ministério da Saúde já demonstrou em outros programas, como é o
caso do Hiperdia, que pode desenvolver ações mais contundentes de
levar essa articulação no nível local.

Em relação a esse problema da obesidade e às ações intersetoriais
desenvolvidas no nível federal, quais as perspectivas concretas do
Ministério da Saúde de estabelecer um plano de ação para que essa
integração ocorra nos Municípios em que ela não têm sido efetivada?

A Sra. Ana Beatriz Vasconcellos - Sabemos quanto é difícil a
articulação do setor da educação com o da saúde. Todos os que
trabalham nos níveis federal, estadual e municipal sabem que a
educação e a saúde são setores com demandas muito pesadas, pois
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têm de atender a um grande contingente da população. Obviamente,
essa articulação passa pelo esforço dos Conselhos de Alimentação
Escolar e dos Conselhos de Saúde Municipais. A aproximação da
educação com a saúde se dá com essa estimulação. O plano que os
dois Ministérios vêm tratando já começa com a instituição de um
grupo de trabalho para a revisão dos parâmetros da alimentação
escolar nas escolas públicas. Esse é um grande avanço, aliás
abarcando a questão das creches, que hoje estão no Fundeb. Muitas
delas saíram da assistência social e foram para o âmbito da
educação. Essa é uma sinalização de integração, ou seja, quais os
parâmetros nutricionais que temos para as creches brasileiras? Isso
tem sido amplamente discutido. Para que haja repercussão disso, é
preciso haver uma divulgação constante por meio das capacitações,
dos fóruns. A reunião dos profissionais de saúde e um financiamento
seguro, uma questão que passa pelos recursos humanos na área de
nutrição, pela capacitação dos profissionais e pelo financiamento, irão
garantir que a ação se dê na ponta.

Com relação ao PSF, ainda temos outra agravante: ele tem um
modelo que, muitas vezes, é de difícil adaptação para os grandes
Municípios. Todos sabem que, quando batemos nas casas nos
grandes Municípios, as pessoas não estão. E uma busca constante,
com a participação das Secretarias de Estado e Municipais de Saúde.
Que modelo tem o PSF nos grandes Municípios? Como você disse, a
criança que está na creche não é monitorada, porque o agente foi a
sua casa, e ela não estava, assim como seu pai e sua mãe. No
momento da visita, as pessoas não estão em casa. Então, temos de
trabalhar com horários diferenciados. Se os agentes vão à noite,
temos de olhar a questão da segurança.

Várias outras demandas têm de ser vencidas para que se encontre
um modelo que favoreça o monitoramento desses casos nas grandes
Capitais, para que a atenção básica, por via do PSF, consiga alcançar
maior número de famílias. Trata-se de um debate que já vem sendo
conduzido pela atenção básica. Existem várias estudos nesse sentido.
Aliás, Belo Horizonte possui um modelo exitoso em algumas áreas.

O próprio acesso do serviço de saúde à escola também é uma outra
questão que não está resolvida no âmbito dos poderes públicos

rs- -



1067

estaduais e municipais. Quer dizer, o centro de saúde vai à escola; a
escola manda as crianças para o centro de saúde? Como isso é feito
em uma política de promoção? Uma das nossas iniciativas é fazer um
dia de saúde na escola. Ou seja, uma chamada nutricional que motive
as crianças a ser pesadas e medidas, além de ações educativas numa
primeira aproximação em nível local. Tudo isso para que haja esse
acesso permitido entre a saúde e a educação. Embora isso ocorra
espontaneamente, na maioria das vezes essas ações têm de ser
induzidas por políticas e ações públicas.

O Sr. Presidente - Vamos fazer o restante das perguntas. São seis
perguntas. Em seguida, passaremos a palavra aos nossas
conferencistas, encerrando as trabalhos da parte da manhã. Mas,
antes, darei dois avisos.

A primeira pergunta é da Sra. Maria Luisa Mendonça Pereira
Fernandes, da Secretaria Municipal de Saúde de Uberlândia, dirigida
à Dra. Ana Beatriz: "Acredito que, se o Ministério de Saúde colocasse
o Programa de Combate à Obesidade agregado ao Programa de
Hipertensão e Diabetes, já que sabemos que a obesidade é um fator
de risco importante para essas doenças, talvez tivéssemos um
diagnóstico melhor e ações mais efetivas na redução da mortalidade
cardiovascular. O que a senhora acha?".

Maria Paula Rodrigues Chaves, da Prefeitura Municipal de
Jequitinhonha. Pergunta dirigida à Dra. Ana Beatriz: "Como adquirir o
Guia Alimentar para a população brasileira? Está à venda em
livrarias?".

Rubiane Mendes Faria de Arruda, da Universidade Salgado de
Oliveira - Universo. Pergunta dirigida à Dra. Ana Beatriz: "Como foi
dito, tem aumentado muito a obesidade nas classes pobres. Sabe-se
que hoje o preço das frutas é alto. Tem sido feito algo, no setor da
agricultura, para reduzir os preços e aumentar o consumo nessas
classes?".

Reinaldo Costa Aguiar, representante da Câmara Municipal de
Rubim. Pergunta dirigida à Dra. Ana Beatriz e ao Sr. José Divino: "Em
que momento pode-se perceber que se está ficando acima do peso'?'.
Ele diz que tem 1,81 m e pesa 83kg e pergunta se está acima do peso.

Omair Eustáquio dos Santos, da P Igreja Batista em Betim: "Por
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atitude de fé, em seis meses, após cortar o açúcar e mudar o
comportamento alimentar, consegui emagrecer 20kg. Por que não se
discute abertamente o grande vilão da obesidade, o alto consumo de
açúcar?". Pergunta dirigida à Dra. Ana Beatriz e ao Sr. José Divino.

Márcia Braz Rossetti, fisioterapeuta, doutoranda em saúde da
criança e do adolescente, da UFMG: "Há evidências científicas de que
o aumento dos níveis de atividade física teria um papel mais
significativo na redução das taxas de obesidade que a simples
instituição de dietas restritivas, apesar da importância de ambas as
medidas. Há chances reais de mudança na legislação escolar de
modo a aumentar a quantidade e a qualidade das aulas de educação
física nesse ambiente?". São essas as questões. Passo a palavra
para o Sr. José Divino Lopes Filho responder o que for pertinente;
depois, para a Dra. Ana Beatriz.

O Sr. José Divino Lopes Filho - Em relação à pergunta do
companheiro do Jequitinhonha, há aqui vários nutricionistas aos quais,
depois, pode fazer uma consulta para receber um diagnóstico mais
preciso. Quando se trata de avaliação individual, além do IMC,
existem outros métodos mais eficazes.

Do ponto de vista coletivo, essa informação, como disse há pouco,
deveria ser automática, se o sistema de monitoramento alimentar e
nutricional da população funcionasse adequadamente no Município. E
isso que os Municípios devem buscar, por meio de suas políticas
locais. Como eu disse, existe a Política Nacional de Alimentação e
Nutrição. Friso com muita ênfase esse documento, pois foi assinado
por dois Ministros de governos diferentes: José Serra e Humberto
Costa. Ele possui legitimidade não só científica, como também política
em âmbito nacional e deve ser o documento que norteie as ações em
nível local. Umas das suas diretrizes é o aperfeiçoamento do
monitoramento nutricional, ou seja, essa informação a respeito dos
Municípios deve ser clara.

Espero que este fórum possa oferecer contribuição para que esse
sistema seja aperfeiçoado, para que situações como essa não
aconteçam em uma próxima oportunidade e para que todos os
Municípios tenham de fato um sistema que permita dizer que a
prevalência da obesidade está em um nível que exige a adoção de
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medidas práticas e eficazes.
Minha sugestão é que a primeira referência na hierarquia da saúde

para os Municípios sejam as gerências regionais de saúde. Essas
gerências - não sei se a de Pedra Azul ou a de Diamantina, no caso
do Jequitinhonha - devem fazer o contato com a Secretaria de Saúde
e, posteriormente, havendo necessidade, com o Ministério, que deve
adotar o sistema para gerar essa informação fundamental no
Município. Sem essa informação, ficamos falando abstratamente de
determinadas circunstâncias.

Em relação a álcool e açúcar, de fato não há alternativa para se
mudarem hábitos. Há quem diga - e concordo com essa afirmativa -
que a obesidade é uma doença comportamental. Se considerarmos a
evolução da sociedade, fazendo um estudo histórico de alguns
séculos para cá, veremos com bastante clareza como ocorreram
mudanças no padrão de consumo alimentar e no perfil de atividade
física e entenderemos porque há obesidade. Se não nos
conscientizarmos de que existe um componente relativo a
comportamento, que contribui para o aumento vertiginoso dessa
prevalência, não conseguiremos entender suas causas, para
adotarmos políticas mais eficazes.

O álcool é uma questão que vem sendo debatida pela sociedade
como um todo, mas precisa ser aprofundada. Esse fórum não é
específico para isso. Recentemente ocorreu uma grande polêmica em
uma cidade do interior sobre a Prefeitura contar com o apoio de
indústrias do setor de bebidas para a promoção de festas populares.
Que tipo de política pública queremos com os programas federais de
estímulo aos "alambiques artesanais"? A sociedade precisa se
manifestar sobre isso. As pessoas gostam de tomar cachaça? Mas
isso tem um custo. O que vamos fazer?

Perguntas desse tipo têm de ser respondidas pela sociedade. Não
dá para imputar aos técnicos a responsabilidade por leis e programas
que resolvam esse tipo de problema. Os técnicos elaboram leis tendo
como parâmetro o conhecimento científico, as investigações feitas e,
depois, essas leis e programas são alvo de desestímulo.

A sociedade tem de participar de forma responsável, sabendo o que
realmente quer. Quem estimula as indústrias de bebidas ou as que
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manipulam alimentos com alto teor de açúcar, muitas vezes é a
própria sociedade, e não o faz por falta de conhecimento.

Quanto à questão sobre exercício e dieta, de fato há várias
evidências dos efeitos benéficos do exercício sobre o emagrecimento.
Entretanto, a idéia do binômio exercício-dieta tem efeito não só sobre
a prevenção à obesidade, mas sobre a criação de hábitos saudáveis.
O que deve ser o foco dessas políticas não é o combate a doenças,
mas a promoção da saúde; caso contrário invertemos a história. A
promoção da saúde deve ser o foco. Como resultado da promoção de
saúde, há a redução da obesidade, a redução de mortalidade devido a
doenças crônicas não transmissíveis, etc.

Há um fato grave, que creio será abordado neste fórum - que conta
com um profissional específico da área - que merece ser tratado de
forma urgente. Trata-se da redução das horas de atividades físicas
nas escolas. Isso é inadmissível. Observamos uma tremenda
flexibilização na prática de atividades físicas nas escolas, e isso
necessita ser discutido. E necessário que o assunto seja revisto pela
legislação estadual, e é urgente a volta de um horário exeqüível para
a prática de atividades físicas nos parâmetros aceitáveis.

A Sra. Ana Beatriz Vasconcellos - Responderei às perguntas pela
ordem. Primeiro, com relação ao programa de combate à obesidade,
friso que o Ministério não tem esse programa. O que há são ações
desenvolvidas na Secretária de Atenção à Saúde e na Secretaria de
Vigilância à Saúde. São ações integradas com a Coordenação de
Hipertensão e Diabetes, visando à prevenção da obesidade, mas não
há um programa instituído de combate à obesidade. Acho que existe a
possibilidade de se juntarem as ações específicas com relação ao
Hiperdia e as de combate à obesidade. Como disse o Divino, há a
possibilidade de se fazer um monitoramento nutricional, por meio do
Sistema de Vigilância Alimentar, que é o que faz o Ministério para
monitorar as condições nutricionais dos usuários dos serviços de
saúde, em que está prevista a parte de adultos e adolescentes. A
maioria dos Municípios que implementam essa política ainda o fazem
com vistas às crianças e às gestantes, que foram o foco da atenção
básica durante muitos anos. Mas há a possibilidade de se fazer o
monitoramento para a população adolescente, adulta e idosa na
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classificação de índice de obesidade. Seria necessário juntar os dois
sistemas.

Com relação à aquisição do guia, ele não é vendido. Está sendo
impresso, em grande tiragem, e será distribuído para os serviços de
saúde, mas pode ser copiado da página da CGPAN. Não há nenhuma
restrição a isso.

Com relação ao aumento da obesidade nas classes mais pobres,
isso se dá pela dificuldade do consumo de frutas, legumes e verduras
devido ao seu alto preço, fazendo com que sua preferência recaia
sobre alimentos mais processados, mais energeticamente densos, e
não tão saudáveis.

Essa é mais uma ação que o Ministério da Saúde vem discutindo, no
âmbito do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, com os outros
Ministérios. Por exemplo, discute-se como implantar um programa
como o Auxílio à Produção de Leite - APA - para frutas, legumes e
verduras. Essa tem sido a discussão: favoreceríamos que o produtor
plantasse para haver distribuição imediata a instituições e famílias de
baixa renda desses componentes alimentares, que têm a
perecibilidade como grande limitação. Essa é a discussão feita em
âmbito governamental.

Em que momento se sabe que está acima do peso? Como o Divino
falou, há inúmeras situações, e a consulta deve ser feita aos
nutricionistas. Todavia, há uma fórmula simples, bastante divulgada,
pela qual se pode basear: peso sobre altura ao quadrado. Então, a
pessoa deve dividir seu peso pela sua altura ao quadrado. Se o IMC
estiver acima de 25, a pessoa estará obesa, e o caso é mais grave.
Resultado entre 18 e 25 significa sobrepeso. Obviamente essa
avaliação é muito incipiente, fazendo-se necessárias outras
avaliações antropométricas, considerando-se, por exemplo, medida da
cintura e pregas cutâneas, para que se faça o diagnóstico de
obesidade.

Com relação aos vilões da obesidade, por exemplo, o álcool e o
açúcar, ouso dizer que o consumo de álcool é vilão, mas
principalmente para as doenças psiquiátricas, as mortes e as
violências. Nesses casos, sim, o álcool é o vilão que precisa ser muito
bem trabalhado pela nossa sociedade. Experiências mostram que,
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com soluções drásticas, reduzem-se os índices. Quando se fecham
bares a partir da meia noite ou das 22 horas, os índices de
mortalidade e de assassinatos caem. Isso é realidade. As internações
psiquiátricas também diminuem quando há redução no consumo de
álcool. Há evidências suficientes disso.

No caso do açúcar, o que foi dito é verdade. O açúcar é um dos
vilões, embora não possamos nos esquecer da gordura, associada ao
açúcar, assim como de todas essas bombas feitas com produtos que
levam certas quantidades dessas substâncias. Tudo isso precisa ser
avaliado.

Quero dizer que deve haver mudança de comportamento, e o que
basicamente temos discutido aqui é quais mudanças no ambiente
podemos fazer. Se o ambiente não permite que a pessoa faça
escolhas saudáveis, a pessoa não o fará. Se a pessoa não tem fruta,
comerá um pastel; se não houver um prato mais saudável, fará um
"fast food" não tão saudável. Acho que o principal desafio deste fórum,
das autoridades, do Ministério é a mudança no ambiente. Como
realizar mudanças no ambiente para que as pessoas façam escolhas
saudáveis? As pessoas precisam ter acesso a frutas, legumes •e
verduras. Além disso, precisam praticar atividades físicas. As pessoas
precisam ser estimuladas a mudar de comportamento, o que é muito
difícil num ambiente não saudável. Esse é o diferencial. Todas as
medidas que apresentamos quanto às escolas e quanto às
regulamentações visam a essa mudança no ambiente.

Com relação às evidências científicas, ou seja, que as atividades
físicas são mais efetivas que as dietas, volto a dizer que a atividade
física é efetiva, mas temos que aliá-la a uma alimentação saudável. A
atividade física por si só não resolve o problema da grande carga de
alimentação não saudável que a pessoa tem em seu entorno. E
necessário aumentar, sim, as atividades físicas. E fundamental
revermos a prática de atividades físicas nas escolas. Todavia as
pessoas precisam ter prazer ao praticar atividades cotidianas. Esse é
o ponto que precisa ser trabalhado.

Ainda no final, quero recuperar essa questão do monitoramento das
condições nutricionais. Ou seja, hoje há um sistema disponível que
pode ser implantado nos serviços de saúde municipais e que permite
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monitorar as condições físicas, para que as pessoas possam fazer
sua avaliação clínica. Enfim, depende de vários pontos: fazer
avaliação clínica, monitorar programas governamentais e planejar
ações de saúde locais.

Esses são os instrumentos principais que o profissional de saúde
tem para trabalhar. O desafio é enorme. Falamos assim, e fica
parecendo que é algo simples, mas sabemos que não é.

O Sr. Presidente - Muito obrigado. Darei algumas informações
rápidas para todos os presentes.

Primeiramente, a Cléia da Silva Barcelos perguntou se há leis
específicas que tratam da indicação de responsáveis técnicos em
atividades de alimentação. Pela nossa consulta preliminar, não foi
constatada nenhuma lei específica referente a isso, embora a
legislação geral defina as funções de cada um dos profissionais e
suas respectivas áreas. Nos concursos públicos, há contratos
específicos para nutricionistas em escolas e hospitais, mas, nesse
contexto, ainda não encontramos dados específicos. No entanto, peço
à Cléia que deixe seu telefone, pois já pedimos à consultoria que faça
um levantamento mais preciso, incluindo outros Estados, para que
possamos dar-lhe uma resposta mais completa.

Outra informação é que os participantes desse fórum já podem
retirar seu certificado no local em que foi feito o credenciamento.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência agradece a presença dos

convidados e autoridades, e, cumprido o objetivo da convocação,
encerra a reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a
reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já
publicada, e para a reunião especial também de hoje, às 20 horas,
nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 25 REUNIÃO ESPECIAL DA 4 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 152 LEGISLATURA, EM 717/2006
Presidência do Deputado Adelmo Carneiro Leão

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião -
l Q Painel: Composição da mesa - Palavras da Sra. Aline Cristine
Souza Lopes - Palavras do Sr. Jorge Roberto Perrout de Lima -
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Palavras do Sr. Marcos Reis - Palavras da Secretária Maria do
Carmo - Palavras do Sr. Henrique Leonardo Guerra - Esclarecimentos
sobre os debates - Debates - 2 0 Painel: Composição da mesa -
Palavras do Sr. Adelson Luiz Araújo Tinôco - Palavras da Sra. Flávia
Tiso - Palavras da Sra. Ann Kristine Jansen - Palavras do Sr.
Presidente - Considerações finais - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem a Deputada e os Deputados:
Rogério Correia - Adelmo Carneiro Leão - João Leite - Maria Olívia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Adelmo Carneiro Leão) - As 9 horas,

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

Ata
- A Deputada Maria Olívia, 2 ?-Secretária "ad hoc", procede à leitura

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Destinação da Reunião

O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do fórum
técnico "Obesidade: Desafios e Perspectivas", com a apresentação,
nesta manhã, dos painéis "Obesidade no Idoso"; "Obesidade
Mórbida"; "Obesidade: Responsabilidade do SUS e dos Planos de
Saúde"; e "Experiências no Controle da Obesidade".

1 Painel
Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomarem assento à mesa
para o 1 2 Painel a Exma. Sra. Aline Cristine Souza Lopes,
coordenadora do Curso de Nutrição da UFMG; os Exmos. Srs. Jorge
Roberto Perrout de Lima, Professor de Avaliação Física da Faculdade
de Educação Física da Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF -;
Marcos Reis, membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e
Cirurgião-Geral dos Hospitais Life Center e Baleia; a Exma. Sra. Maria
do Carmo, Secretária Adjunta da Secretaria de Saúde de Belo
Horizonte; e o Exmo. Sr. Henrique Leonardo Guerra, Doutor em
Saúde Pública e Consultor Técnico da Unimed-BH.

Palavras da Sra. Aline Cristine Sousa Lopes

WiL_ -
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Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite
para estar aqui, hoje, falando um pouco sobre obesidade no idoso e
de parabenizar o Deputado pela iniciativa da organização deste fórum,
porque é um momento importante para que a sociedade civil e o
Poder Legislativo trabalhem juntos, além, é claro, dos profissionais da
área da saúde, para tentarmos fazer algo que possa, de fato, prevenir
e tratar a obesidade.

Falaremos um pouco sobre os aspectos nutricionais e alimentares
relativos ao idoso que podem gerar obesidade. Iniciarei pela definição
de envelhecimento.

Envelhecimento é um processo inexorável: a partir do momento em
que nascemos, envelhecemos. Porém, à medida que envelhecemos
cada vez mais, estamos sujeitos a algumas alterações fisiológicas que
modificam todo o metabolismo do nosso corpo. Envelhecimento,
então, é um processo biológico, natural e inevitável, que submeterá
nosso corpo a essas alterações anatômicas e funcionais, que
repercutirão tanto em nossa saúde quanto em nossa nutrição.

Ocorrem também algumas alterações fisiológicas, como diminuição
da taxa de metabolismo basal. Nosso corpo precisa de menos energia
para se manter, mas, geralmente, continuamos comendo a mesma
quantidade que comíamos anteriormente, o que pode ser um fator
promotor de obesidade no idoso.

A redistribuição de gordura e a tendência de aumento da gordura
corporal também podem ser fatores complicadores.

Estou falando de idoso para vocês o tempo todo, mas o que é
idoso? Nos países desenvolvidos, os indivíduos com 65 anos ou mais
são considerados idosos, enquanto nos países em desenvolvimento
são os com 60 anos ou mais. Temos, então, uma maior proporção de
idosos.

E notória a transição demográfica em todo o mundo, principalmente
no Brasil, onde a proporção de idosos aumenta bastante em nossa
população, o que vem gerando alguns aspectos importantes.

A transição nutricional, com o aumento da prevalência da obesidade
em detrimento da desnutrição, é fundamental. Associada à transição
demográfica, pode ter um importante impacto futuro. Ontem,
discutimos a obesidade infanto-juvenil e adulta, e vocês viram que os
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dados são alarmantes. Os dados de idosos hoje ainda não são tão
prevalentes, tão alarmantes quanto nessas outras faixas etárias, mas,
se fizermos uma estimativa para daqui a 50 ou 100 anos, o problema
será muito mais grave, porque essa criança, esse adolescente, esse
adulto com sobrepeso e obesidade, daqui a 20 ou 30 anos, será um
idoso, provavelmente com várias complicações, com doenças
crônicas não transmissíveis e com prevalência de obesidade muito
maior. E como se tivéssemos uma bomba-relógio pronta para explodir,
com data marcada. Por isso é tão importante este momento, para
trabalharmos a questão da prevalência da obesidade, da prevenção.

Como os hábitos alimentares e o envelhecimento interagem? Alguns
fatores socioeconômicos atuarão diretamente nesse processo de
mudança dos hábitos alimentares na terceira idade. Um deles é a
diminuição de renda. O idoso não tem mais uma vida produtiva, o que
gera uma questão econômica importante. Os fatores psicossociais, o
isolamento, a perda do cônjuge, o afastamento da família, tudo isso
interfere nos hábitos alimentares. Não necessariamente o idoso tem
sua capacidade de deslocamento preservada; pode ter dificuldade de
ir ao mercado, de comprar seu alimento e de prepará-lo, o que é
importante. Pode ainda ter algumas alterações de cognição e de
memória, que podem comprometer suas atividades.

A depressão é uma doença muito prevalente nessa faixa etária,
decorrente do isolamento social, principalmente quando o cônjuge
falece. Geralmente, os homens morrem mais cedo, e nós ficamos
sozinhas. Os filhos casam e vão embora. E aí? A mulher está sozinha
pela primeira vez na vida, principalmente se pensarmos nas idosas de
hoje, que não saíram para trabalhar. Nós, possivelmente, seremos
idosas mais independentes, mais ativas. Pelo menos, é o que
esperamos.

Existem, ainda, alguns fatores associados a enfermidades. Se o
idoso tem diabetes, tem restrição alimentar. Uma série de coisas
complicam nessa fase. Além disso, temos uma prevalência de uso
muito grande de medicamentos por idosos, decorrente de uma série
de enfermidades, com reações adversas, como diminuição do apetite
e alteração de sabor, o que influencia no processo de metabolismo
dos alimentos, além de aumentar o tecido adiposo.

rs1
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Outra questão muito importante é a relação que o idoso estabelece
com o alimento - não só o idoso, mas todos nós. Essa relação que
estabelecemos com o alimento pode ser um fator promotor da
obesidade ou de prevenção da obesidade. Mas, para o idoso, o
alimento tem uma dimensão diferente, muito maior; será a
confirmação de valores culturais, do que "a minha mãe fazia para mim
quando eu era pequeno". E a memória pregressa, que volta com tudo.
A refeição passa a ser o evento do dia. Muitas vezes, ele não trabalha
mais; então, fica esperando o momento da refeição, como se fosse
um momento festivo e, geralmente, está sozinho ou com um cônjuge
em casa.

Há também a possibilidade de contato social, se ele está integrado
no grupo, e a perda da capacidade ou do desejo de cozinhar. Quem
mora sozinho não quer fazer arroz, feijão, verduras e, muitas vezes,
recorre a alimentos prontos ou semipreparados.

Esses hábitos alimentares vão se alterando, e vão sendo acrescidos
alimentos calóricos, o que pôde ser um fator promotor da obesidade.

A obesidade está associada a uma série de doenças altamente
prevalentes nos idosos, como a hipertensão arterial, as doenças
cardiovasculares, o AVC, o câncer, o diabetes. Pode também ser um
fator complicador da osteoporose. Há estudos que mostram o
aumento da mortalidade em idosos obesos. E um fator que tanto pode
promover essas doenças como agravá-las. Um idoso hipertenso e
obeso é muito mais complicado.

A obesidade pode acarretar uma série de distúrbios, uma série de
problemas para o idoso, inclusive no sentido psicológico e social,
como a morte precoce. E um dado para o qual não estamos muito
atentos.

Vamos ver como é o consumo de alimentos nutrientes entre alguns
grupos populacionais específicos de idosos. Um estudo realizado em
Municípios da Região Sudeste do Brasil mostrou que, quanto ao
consumo de alimentos energéticos, mais de 90% dos idosos ingeriam
alimentos feculentos, como arroz, pão e macarrão. Os alimentos
consumidos diariamente eram apenas arroz e pão. Não podemos
pensar nesses carboidratos complexos como nossos inimigos, porque
precisamos de energia para manter as nossas atividades, mas eles
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não bastam.
Quanto aos alimentos protéicos, apenas 70% a mais consumiam

feijão, carne de boi, aves, leite, ovos e alimentos reguladores, que
seriam frutas e vegetais.

Mais de 85% consomem frutas, verduras folhosas e legumes, mas o
maior consumo diário estava nos estratos socioeconômicos mais
elevados. Ontem, algumas pessoas falaram que fruta e verdura são
caras. Depende: se comprarmos uma porção de cenoura para comer
apenas no dia, veremos que fica muito barato. As pessoas fazem isso
com a carne. Elas compram um bife se estão com pouco dinheiro,
mas não compram uma laranja. Há toda uma questão cultural de
imaginário do que é caro ou barato. Não falta arroz na casa de
ninguém - e arroz está muito caro -, mas falta truta. Fruta é
considerada alimento de rico.

Foi realizado um estudo em Bambuí para ver o consumo de
nutrientes, comparando os adultos e os idosos. Os idosos
apresentaram um baixo consumo de fibra, cálcio e vitaminas A e E.
Todos os idosos apresentaram um consumo abaixo do recomendável.
Também com relação ao consumo de carboidratos e zinco havia
deficiência.

Com relação à proteína, o consumo era de 64%, e quanto a ferro,
era de 37%. Uma dieta bastante inadequada, com baixo consumo de
nutrientes importantes, principalmente vitaminas e minerais, mas com
um alto consumo de lipídeos e ácidos graxos saturados. Com  relação
ao idoso, que tem maior prevalência de doenças crônicas não
transmissíveis, esperávamos que esse consumo estivesse reduzido.
Mas isso não ocorre; continua um padrão alimentar inadequado.

Como é a prevalência da obesidade, já que eles têm um perfil
alimentar inadequado? A obesidade prevalece nas mulheres e
aumenta dos 54 aos 64 anos.

Por meio da Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição, realizada em
1989, constatou-se que o sobrepeso de grau 1 representa 25% entre
os homens, e o de grau II, cerca de 5%. As mulheres apresentam
prevalência maior de sobrepeso grau 1, 32%, e cerca de três vezes
maior de grau II.

Observa-se que, em relação aos homens, a faixa etária mais
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atingida é entre 60 e 64,9 anos, e, no que diz respeito às mulheres, é
de 65 a 69,9 anos. Realizando um contraponto com o baixo peso,
verificaremos que a obesidade será cerca de cinco vezes maior em
relação aos homens, e seis vezes maior em relação às mulheres. E,
no que tange ao idoso, preocupamo-nos apenas com a desnutrição.

De acordo com um estudo mais recente da Pesquisa de Orçamentos
Familiares, realizado em 2002 e 2003, verificou-se que a prevalência
no Brasil de obesidade é de 16% em relação às mulheres e de 9% em
relação aos homens.

Em Minas Gerais, entre as mulheres, verificou-se prevalência
menor, de cerca de 14%, e, entre os homens, uma prevalência muito
próxima em relação ao Brasil. Se compararmos com o déficit de peso,
a obesidade continuará sendo um problema muito mais importante.

Foi realizado um estudo para verificar a relação entre a obesidade e
algumas doenças. As pessoas obesas apresentavam maior
prevalência de diabetes, tanto em relação aos homens quanto em
relação às mulheres, que apresentavam HDL baixo e triglicérides
elevado. A obesidade está associada a pior quadro de saúde dessas
pessoas.

Como trabalho com a questão dos obesos, percebo que sempre nos
preocupamos com os adultos. Quando pensamos nos idosos e nas
crianças, preocupamo-nos com a questão da desnutrição. Isso é um
problema, porque temos de pensar no futuro. Essa prevalência
altíssima de sobrepeso e de obesidade atual possivelmente gerará
dados alarmantes no futuro.

Vários estudos demonstram que, quando passamos por privação e
desnutrição na infância, a probalidade de sermos obesos ou
desenvolvermos acúmulo de gordura no abdome na fase adulta é
muito maior. Essa geração de idosos passou por prevalência de
desnutrição no passado. Isso poderá ser algo crescente em nosso dia-
a-dia. Temos de trabalhar a questão da obesidade do idoso no
presente, mas já com um pé no futuro, pois teremos de levar em conta
a prevalência de uma população a ser tratada muito maior.

Essa epidemia é importante. Costumo dizer que é uma bomba-
relógio. Esse aumento esperado da prevalência da obesidade e das
doenças a ela associadas gerará um custo elevado para a saúde. 0
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idoso leva uma porção muito grande do custo do serviço de saúde.
Isso aumentará ainda mais, levando-se em conta o aumento
proporcional dos idosos, associado ao aumento da prevalência da
obesidade.

Há dois aspectos importantes. Primeiro, temos de reforçar a
promoção da saúde na terceira idade. Para isso, pensaremos nas
atividades físicas e na alimentação saudável, mas a estratégia para
trabalhar com o idoso seria a questão do PSF e do Grupo da Terceira
Idade, pois o idoso apresenta especificidades relacionadas à sua
idade e estado de saúde.

O segundo aspecto é o isolamento social. O Grupo da Terceira
Idade tem o papel de promover a reintegração do idoso na sociedade.
O PSF baterá na porta do idoso que esteja sozinho ou incapacitado de
se locomover até a unidade de saúde. Essa é uma estratégia
fundamental.

Trabalhar a alimentação do idoso é muito mais difícil, pois o índice
de analfabetismo e de déficit cognitivo nessa população é muito
elevado. Então, não é qualquer pessoa que dá conta de trabalhar a
educação nutricional e uma alimentação saudável para o idoso.

Não sei se vocês já tiveram oportunidade de trabalhar alimentação
saudável com quem não sabe ler e escrever. E coisa para poucos.
Precisamos de capacitação da equipe do PSF. Consideramos
importante o papel multidisciplinar do médico, do enfermeiro, do
nutricionista e do dentista. Dentista, sim, porque nessa faixa etária há
alterações importantes de dentição.

O atendimento domiciliar pode ser feito pelo PSF, porque o idoso,
muitas vezes, precisa de um suporte nutricional e de
acompanhamento mais próximo, porque não tem capacidade de se
deslocar. O atendimento domiciliar evita a hospitalização recorrente
do idoso. Há, com isso, redução de custo e melhor qualidade de vida
para o idoso. Por isso, o PSF faz uma integração dessa promoção da
saúde e do atendimento domiciliar.

Se for o caso, vamos até onde o idoso está e o trazemos à unidade,
mas, se ele não tiver condições, nós o atendemos em casa. Não sei
se vocês têm idoso em casa, mas saibam que o dia da consulta é um
evento para eles. Não dormem direito, porque têm de levantar cedo e



1081

tomar banho. Coisas que para nós são muito chatas, para eles são um
evento. E importante sair de casa e buscar o serviço, mas também é
importante ter disponível o atendimento domiciliar.

A obesidade, hoje, é um problema do idoso, mas não tem sido vista
com a atenção que merece, em comparação com outros grupos
etários. Precisamos reforçar as ações de promoção de saúde em
todas as faixas etárias, para que, no futuro, possamos dar conta do
problema. Se hoje a demanda de tratamento é grande, daqui a 20, 30,
40 anos será ainda maior, caso não tenhamos ativado a promoção da
saúde.

Esse é o recado que eu tinha a dar. Obrigada a todos.
- No decorrer do pronunciamento, procede-se à apresentação de

"slides".
Palavras do Sr. Jorge Roberto Perrout de Lima

E um prazer participar deste evento. Agradeço a oportunidade.
Preparei minha apresentação e, depois de pronta, fiquei frustrado,

porque percebi que estava muito simples. Achei estranho sair de Juiz
de Fora para vir a esta Casa falar o óbvio. Depois, melhorei minha
auto-estima e entendi que a questão é muito simples e que não há
mesmo fórmulas mágicas para resolver o problema. Só depende de
políticas públicas.

Desse ponto de vista, observei que as condições já estão dadas.
Este fórum significa que o Estado também já está assumindo o
problema. Cobramos muito de nossos governantes e representantes
do Legislativo, mas é hora de reconhecer e elogiar a Assembléia
Legislativa, que está assumindo seu papel no: controle da obesidade e
na promoção da saúde.

As idéias são simples, e o Estado já está assumindo seu papel em
relação à obesidade.

Vejamos agora os números. No Brasil, há 15 milhões de idosos,
segundo dados do IBGE, que considera idosa a pessoa que tenha
idade acima de 59 anos, ou seja, a partir dos 60 anos. Em 2020,
seremos 30 milhões de idosos. Fiz questão de usar o verbo na
primeira pessoa do plural, pois, se temos mania de dizer que a
população será idosa, é porque nos esquecemos de que todos
seremos idosos. Assim, na verdade, tratar desse problema é até
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legislar em causa própria, de forma que, nem que seja para preparar o
nosso próprio futuro, temos de fazê-lo.

O excesso de peso afeta, no mundo, 1 bilhão de adultos, entre os
quais pelo menos 300 milhões são clinicamente obesos, ou seja, são
casos não só de sobrepeso, mas de doença. Acredito que alguns de
nós possam vir a ter sobrepeso, mas idosos todos seremos. Assim,
esse problema tem de ser encarado como de saúde pública, porque
as dimensões que alcançou não são mais de clínica ou tratamento
individual, são de Estado - entendendo que, no Estado brasileiro, há
três Poderes, ou seja, o Estado não é só o Executivo, com os
Prefeitos e Governadores, mas muito mais do que isso. E a
abordagem não é simples, mas complexa. A obesidade não é só o
excesso de peso, um problema isolado, mas faz parte de um conjunto
de doenças, chamadas crônico-degenerativas, que a OMS considera
como o grande problema a ser enfrentado. As doenças infecto-
contagiosas ainda existem, mas muitas delas já são controladas,
embora com algumas exceções, como a aids, que são problemas
pontuais, de medicina, não mais de saúde pública. Então, o grande
foco tem de ser dado às doenças crônico-degenerativas, e a atuação,
como o problema é complexo, tem de ser multiprofissional e feita em
vários níveis.

Trouxe aqui um documento da Organização Pan-Americana de
Saúde, já veiculado em vários "sites", que é uma adaptação de outro
documento, este da OMS, que trata de doenças crônico-degenerativas
e, junto a esse conjunto, de obesidade, estabelecendo uma estratégia
mundial de alimentação saudável, atividade física e saúde. Então, se
minha fala é tão simples, é porque a proposta da própria OMS é muito
simples: ou seja, a estratégia para combater esse grande problema
das doenças crônico-degenerativas é atividade física e alimentação
saudável. Aliás, nesta Mesa há um professor de educação física e
uma nutricionista, que, puxando um pouco a brasa para a nossa
sardinha, são as profissões do futuro - na saúde pública, o papel do
profissional de educação física e do nutricionista tende a crescer
muito, por causa dessas constatações.

As doenças crônicas são responsáveis pela grande maioria - mais
de 59% - dos problemas que nos afetam. São os chamados agravos
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não transmissíveis, que incluem doenças cardiovasculares, diabetes,
obesidade, câncer e doenças respiratórias - esse é o conjunto das
doenças importantes neste momento. Os fatores de risco que mais
contribuem para as doenças crônicas são obesidade, colesterol e
fumo. Quer dizer, a obesidade é algo complexo, porque, além de ser
um dos problemas, é fator de risco para todos os outros. Assim, o
combate à obesidade tem um efeito sinérgico, que vai-nos ajudar
muito, pois ela tanto é um problema, em si, como é um fator de risco
para outras doenças.

A atividade física é fundamental para a prevenção de doenças
crônicas. Ainda assim, mais de 60% da população não obedece à
recomendação de, no mínimo, 30 minutos diários de atividade física.
Aliás, é comum haver o equívoco de confundir atividade física com
esporte ou atividades em academias com alto nível de desempenho.
Não é isso. Na saúde pública, precisa-se do mínimo: bastam 30
minutos diários de caminhada ou outra atividade do dia-a-dia, o que,
aliás, é barato, não tem custo. Ora, se, nos Estados Unidos, o
governo, só no ano de 2000, gastou US$75.000.000.000,00 no
sistema de saúde, o impacto da atividade física, que não tem custo ou
tem custo muito baixo, sobre todo o sistema é muito grande.

Aumentar a atividade física é um problema social, e não, apenas
individual. Exige enfoques multissetoriais, multidisciplinares e
culturalmente relevantes, que sejam baseados na população. Ou seja,
é preciso propor uma atividade física que tenha a ver com a cultura
das pessoas.

E importante lembrarmos que o idoso tem uma cultura de 50 anos
atrás. Quando estudamos o idoso, temos que considerar o efeito
coorte, que mostra que a pessoa está vivendo hoje, mas a construção
de sua personalidade foi feita há 50 anos. Para trabalharmos com o
idoso, temos que considerar o aspecto cultural, pois o idoso tem
hábitos antigos.

A atividade física proposta tem que se basear nos interesses da
população e envolver diversos setores, principalmente os Ministérios
da Saúde, dos Transportes, da Educação, do Lazer, além do trabalho
de planejamento do Município. Isso consta no documento da
Organização Pan-Americana de Saúde. Não adianta dizer para a
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população entrar, se a cidade não é planejada para a pessoa andar.
Não é só uma questão do Ministério da Saúde, pois quem planeja a
cidade pensa nos automóveis, e não, nos pedestres. A cidade é
agressiva para o pedestre. E uma questão complexa que tem que ser
vista pelo Estado e por nossa cultura. A atividade física não está
relacionada somente com a educação física, com a medicina e com a
Secretaria de Saúde; temos que compreender a cultura local. Não
adianta trazer uma atividade física de outros países, temos que
atender à cultura local. Temos que aproveitar todas as situações e
eventos.

Para tratar a obesidade, propõe-se o engajamento da atividade
física moderada por pelo menos 30 minutos ao dia. E uma proposta
do Agita Brasil e do Agita São Paulo. E importante a promoção de
comportamentos saudáveis, a ingestão de frutas e verduras, a
diminuição de alimentos gordurosos e a substituição de gorduras. E
muito simples, todos sabem o que têm que fazer. A complexidade
dessa questão reside em sua simplicidade, pois nenhuma fórmula
mágica resolverá. E um problema de política e de cultura, que talvez
sejam as coisas mais difíceis que temos para trabalhar.

O que é obesidade? Sempre existe uma relação entre peso e altura,
como foi mostrado pela Profa. Aline. Tecnicamente há um problema
que já percebi, mas para o qual ainda não tenho a solução. Os índices
de peso em relação à altura ficam um pouco corrompidos no idoso,
porque ele perde uns 2cm de estatura. Como o idoso tem a mesma
massa, mas o corpo já se curva um pouco, temos a impressão de que
ele tem um excesso de peso em relação à sua altura. Portanto, esses
índices podem não ser verdadeiros.

A evolução do peso corporal durante a vida. Este é um levantamento
feito na população de Santos. E uma amostra estratificada de acordo
com as faixas etárias. A linha roxa é o percentual de pessoas com o
peso normal; a linha amarela é o sobrepeso, e a linha azul é a
obesidade. A incidência de pessoas com peso normal vai diminuindo,
e a incidência de pessoas com sobrepeso vai aumentando. A
estabilização acontece mais ou menos na faixa de 40 a 49. O
problema da obesidade no idoso não se estabelece na terceira idade;
o sobrepeso começa antes da terceira idade. A prevenção não deve
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ser feita aos 60 anos: ela tem que ser trabalhada dos 20 aos 50 anos.
Como disse a Profa. Aline, a obesidade tem que ser atacada na
infância. Não há crescimento da obesidade na terceira idade.

Se for necessário montar programas de atividade física e de nutrição
para trabalhar com o idoso, será interessante conhecer quem é o
idoso. Estes dados são do IBGE e estão no "site". Mostram que
somos 14 milhões e estamos aumentando. Os dados em laranja são
de 1991, e os verdes, de 2000. O número de idosos tem aumentado
na proporção de 8,6% da população. Temos ali alguns dados
mundiais mostrando que o Brasil está na média. Nos países mais
desenvolvidos, a proporção de idosos é maior. Existem países pobres
que estão entre os melhores, como o Uruguai, em que a proporção é
de 17%. O Brasil está na média, mas é possível que, em países mais
pobres, a qualidade de vida seja melhor. Estamos atrás da Argentina
e do Uruguai. A Itália tem a proporção mais alta, ou seja, 23%.

A proporção de Belo Horizonte é 9,1%. O nosso Estado, com 8,6%,
também está na média brasileira, não é melhor nem pior. Minas
Gerais tem o perfil próximo da média brasileira.

Como o resto da população, os idosos estão migrando para as
grandes cidades. Já têm maioria urbana, com 81,4%. A tendência é
aumentar.

Ao contrário do que muitos pensam, a maioria dos idosos é
responsável por seus domicílios. Por isso não pode haver um
tratamento tão paternalista, aquele do vovozinho, porque 62% dos
idosos são responsáveis por seus domicílios. Está crescendo o
número de idosos que moram sozinhos, não moram com parentes, o
que tem aumentado a independência do idoso.

Um problema que dificulta a implantação de programas é o nível
muito baixo de instrução, ou seja, 45% não tem instrução ou têm
menos de um ano de instrução. Outro problema é a baixa renda. A
maioria dos idosos tem rendimento de até um salário mínimo.

Esses são os dados dos idosos: trata-se de uma população
crescente; as mulheres são a maioria; eles têm baixa renda e pouca
instrução.

Fizemos um teste com vários idosos, com o objetivo de verificarmos
o desempenho na realização de atividades. O resultado mostrou
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grande correlação com o índice de massa corporal - IMC. Além de
todos os prejuízos da obesidade, o excesso de peso dificulta a
mobilidade, a independência do idoso. E importante que se corrija o
peso corporal, a fim de aumentar essa autonomia.

Fizemos uma pesquisa com pessoas que fazem atividades físicas.
Se forem recomendadas por médico, a adesão das pessoas será
muito maior. A importância do médico é grande. A presença do Estado
é fundamental: as pessoas mais pobres não fazem atividade física
porque não têm local nem orientação. O nutricionista tem grande
importância. Somente com atividade física isolada, as pessoas
permanecem com peso alto. E necessário que haja acompanhamento
nutricional.

A nossa atuação se dá em dois níveis. Devemos separar
epidemiologia de medicina. Em epidemiologia, são grandes ações
com pequenos ganhos individuais, mas que têm um grande reflexo no
sistema e na população. Na medicina - atenção primária e
secundária -, verificamos grandes ganhos individuais.

Concordo com as palavras da Profa. Aline. O PSF funciona muito
bem e poderia ser a porta de entrada para trabalharmos essa questão.
Esse sistema, no entanto, não possui nutricionistas nem profissionais
de educação física. O fundamental é introduzir-se, progressivamente,
nos PSFs e na atenção primária do SUS nutricionistas e profissionais
de educação física, profissões do futuro, responsáveis pelo controle
das doenças crônico-degenerativas, entre elas a obesidade. Muito
obrigado.

- No decorrer do pronunciamento, procede-se à apresentação de
"slides".

Palavras do Sr. Marcos Reis
Bom dia a todos. Quero agradecer ao Deputado Mauri Torres o

convite para participarmos deste evento. Falaremos sobre a
obesidade mórbida, que hoje é uma doença de tratamento cirúrgico
para a maioria dos pacientes, conforme vamos verificar. A obesidade
é um problema grave de saúde pública, assim como a obesidade
mórbida, e não está tendo a devida importância ou recebendo o
tratamento adequado por parte do serviço público de saúde.

Lembro que vamos tratar da obesidade mórbida, não da obesidade
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em geral. O que é obesidade mórbida? É um excesso de peso
corporal. Normalmente é acumulado sob a forma de gordura, que leva
a um risco aumentado de doenças e à mortalidade.

O IMC é uma das maneiras mais utilizadas para definirmos o grau
da obesidade. Tomamos o peso do paciente e o dividimos pela sua
altura ao quadrado, estando o peso em quilos e a altura em metros.
Encaixamos o valor obtido nesta tabela. O IMC normal está entre 18,5
e 25; o sobrepeso, de 25 a 30; a obesidade no grau 1, entre 30 e 35;
no grau 2, entre, 35 e 40. A partir do grau 3 é considerado obesidade
mórbida, com o índice de massa acima de 40; no grau 4, acima de 50.
A obesidade mórbida é caracterizada do grau 3 para cima na tabela.
Mas esse termo está caindo em desuso. Temos usado a expressão
"obesidade grave" para a obesidade no grau 2 até o grau 4.

Observamos que o risco de doenças associadas e de co-
morbidades aumenta à medida que o paciente vai tendo aumento no
seu peso.

Outros participantes falaram sobre a obesidade no mundo. No
Brasil, segundo pesquisa de 2003, do IBGE, a estimativa é de 38
milhões de brasileiros adultos acima do peso. Deste total, 10 milhões
de obesos. Destes obesos, em torno de 2% têm obesidade mórbida.
Dividindo entre os sexos, 13,9% das mulheres adultas são obesas,
hoje, no Brasil, e em torno de 9% dos homens adultos. Isso tem
aumentado à taxa de quase 0,4% ao ano. Podemos comparar com os
Estados Unidos, que são o país onde a obesidade é o problema mais
grave. Verificamos que 20% da população americana é obesa, 3% é
obesa mórbida, e o crescimento varia de 0,5% a 1% ao ano. A medida
que a cultura da nossa sociedade vai-se aproximando da americana, a
tendência é atingirmos essa situação, se nada for feito em termos de
prevenção. Mencionei a Arábia Saudita, aqui, porque é uma cultura
completamente diferente, e lá também a obesidade atinge 3% dos
homens e 20% das mulheres. Então, é um problema que alcança todo
o mundo, atualmente.

São inúmeras as doenças associadas. Conhecemos mais a pressão
alta, o diabetes, as doenças articulares, a artrite, a asma e a apnéia
do sono. Tudo isso atingirá o paciente obeso mórbido numa incidência
alta. De acordo com algumas estatísticas, 60% dos pacientes terão
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pressão alta. Tudo isso culminará em obesidade mórbida, e a
probabilidade de o paciente falecer na terceira ou quarta década será
de 10 a 12 vezes maior que a da população que está com o peso
normal, reduzindo assim a expectativa de vida em 10% a 20%.
Segundo estatísticas americanas, se o paciente obeso mórbido
chegar à idade adulta, viverá em torno de 10 anos a menos.

Outra estatística interessante realizada pela Roche, nos Estados
Unidos, refere-se a mortes que poderiam ser evitadas. O problema
que mais leva à morte e que poderia ser evitado nos Estados Unidos é
o fumo: são 400 mil mortes. O 2Q lugar fica com a obesidade e com as
doenças. Nos Estados Unidos, morrem por ano 300 mil pacientes em
virtude da obesidade ou pelas suas complicações. E muito mais que
pelo álcool, pelos traumatismos, por arma de fogo e pelos acidentes
de carro. Os Estados Unidos se preocupam com esse problema
porque, realmente, é uma situação que leva a gastos e a perdas
grandes no sistema.

O tratamento clínico da obesidade mórbida é importante, mas não
obteremos grandes sucesso com ele. Este aqui foi o maior estudo
feito com pacientes obesos, na Suécia, desde 1987. Dos 4 mil
pacientes, quase metade foi operada, e a outra metade, tratada
clinicamente com todos os recursos que a Suécia tem. Os pacientes
foram reavaliados 13 anos depois, e constatou-se que, em relação à
pressão alta, não houve muita diferença. Oito anos depois, os
hipertensos que foram operados permaneceram hipertensos na
mesma proporção do grupo que não foi operado. Já no caso dos
diabéticos, com dois anos, a incidência era 32 vezes menor, e os
pacientes operados deixaram de ser diabéticos. Com  oito anos, a
incidência ainda era cinco vezes menor. Ou seja, houve um resultado
importante na redução do diabetes. Em relação à perda de peso, os
que foram operados perderam uma média de 28kg em dois anos e,
em oito anos, 20kg. Os que não foram operados, em dois anos,
perderam meio quilo e, em oito anos, tiveram um ganho médio de
700g. Então, não houve resultado em termos de peso com tratamento
clínico em pacientes obesos mórbidos.

Na avaliação da função cardíaca do paciente, quanto a colesterol e
triglicérides, também houve melhora depois da cirurgia.
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Revendo os melhores trabalhos da literatura médica, na maioria
americanos e europeus, percebemos que o sucesso do tratamento
clínico da obesidade mórbida é entre 6% e 10%. Então, nos grandes
centros do mundo, não conseguiremos trazer um paciente obeso
mórbido à condição normal e manter isso na grande maioria dos
pacientes. Hoje, o tratamento tem de ser baseado na prevenção,
porque, quando se chega a uma situação como esta aqui, que é de
obesidade grave, esse paciente não conseguirá reduzir o peso para a
normalidade e mantê-lo se não for por meio de cirurgia. Hoje, o
tratamento cirúrgico é a melhor opção para os pacientes obesos
mórbidos, porque ele consegue reduzir o peso e mantê-lo em longo
prazo, evidentemente, se for acompanhado adequadamente. As
indicações para a cirurgia são basicamente estas: o paciente tem de
ter obesidade estável há pelo menos dois anos e um IMC entre 35 e
401kg/m 2 , além de pressão alta, diabetes, doenças articulares e outras
doenças relacionadas à obesidade. Tem, ainda, que ter tentado
emagrecer por meio de regimes, dietas com orientação médica, sem
sucesso - geralmente, quando nos procuram, a maioria desses
pacientes já tentaram por muito mais de dois anos -, e, claro, não
pode ter doenças psiquiátricas, e a avaliação pré-operatória tem de
ser satisfatória.

Desde 2001, o SUS aprovou e protocolou o tratamento da
obesidade mórbida dentro de seu arsenal terapêutico. Então, é
possível tratar pacientes obesos mórbidos por meio do SUS. Mas o
porquê de isso não funcionar, nós vamos ver depois.

Rapidamente, vamos mostrar o que é feito na cirurgia. O pré-
operatório para esse paciente é extremamente demorado. Em média,
é preciso de dois a três dias para prepará-lo para a cirurgia, no
sistema privado. Esse paciente terá de ser examinado não só pelo
cirurgião, mas também pelo clínico, pelo cardiologista, pela equipe de
nutrição, pelo psicólogo ou pelo psiquiatra, pelo pneumologista e pelo
endocrinologista, na maioria dos casos. Então, para que seja definido
o diagnóstico de obesidade mórbida, com indicação de cirurgia, esse
paciente deve passar pelo crivo de todos esses especialistas.

Os exames pré-operatórios também são extensos. Vou citá-los
apenas para que os senhores tenham uma idéia do porte da
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operação: endoscopia, ultra-som, radiografia, espirometria, além de
vários exames de sangue, exames de fezes e urina e eletro. Isso para
pacientes que não possuem doenças associadas graves. Caso
contrário, será preciso estender essa propedêutica para que o
tratamento seja feito de maneira adequada.

A cirurgia mais realizada no mundo inteiro é a chamada
gastroplastia de Fobi-Capella, que começou a ser desenvolvida na
década de 60, nos Estados Unidos. Entre todos os procedimentos
existentes no mundo para tratar a obesidade mórbida, essa cirurgia
corresponde a 70%, 80%. Isso porque o controle pós-operatório dessa
operação é o mais tranqüilo de todos, embora haja necessidade de
um acompanhamento próximo do paciente. Mas, entre as operações
de obesidade, essa é a que possui um controle mais fácil. Além disso,
ela permite que o paciente não só perca peso, mas também o
mantenha, por meio da redução de seu estômago. Nesse caso, o
paciente terá uma saciedade precoce. Haverá ainda uma diminuição
na absorção de alimentos, já que um segmento do intestino será
desviado. Esse procedimento é feito colocando-se um anel no
estômago para forçar o paciente a ter uma mastigação melhor.
Também existem os efeitos hormonais que diminuem o apetite do
paciente.

Este quadro faz uma representação do estômago, do esôfago e do
intestino. O intestino é grampeado na parte de baixo. O estômago
também é grampeado. Então o estômago do paciente, em que cabem
cerca de 2 a 3 litros, fica separado, sem ser retirado. O novo
estômago será essa bolsinha de 40m1, 50m1. E colocado um anel na
bolsinha, e o intestino é saturado desta forma. Ao final, a conformação
será esta. O alimento desce pelo esôfago, cai nesta bolsinha e vai
para o intestino. A digestão vai começar apenas nessa parte. Então,
além de caber pouco alimento, toda esta parte do intestino, que vai
variar de 1 m até 2,5m, não vai ter absorção. A absorção vai começar
apenas na parte que junta, recebendo o suco gástrico do estômago.
Basicamente, a cirurgia é essa.

Trata-se de uma cirurgia extremamente trabalhosa e de grande
porte, obviamente, podendo apresentar complicações, porque todo
procedimento em medicina pode ter complicações. Daí a necessidade
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de o paciente ser bem preparado e acompanhado no pós- operatório.
Embolia pulmonar, fístula - vazamento nas áreas em que fazemos

as suturas -, infecção de ferida, osbtrução, hérnia e uma taxa de óbito
de 0,5% a 1%, o que é muito alto na área médica. Esses são os
exemplos das complicações existentes nesse tipo de cirurgia. Para os
senhores terem uma idéia, em uma cirurgia de vesícula, a mortalidade
é de 1% para cada 10 mil pacientes.

O resultado da cirurgia de Capella é a perda de peso em torno de
40%, sendo que 10% ocorrem no primeiro mês. Se bem
acompanhados, 3% dos pacientes vão sofrer falha da operação, ou
seja, vão perder menos que 15% do peso. Após 24 meses, há um
pequeno ganho de 2% a 5%, porque o organismo vai-se adaptar, e a
tendência será ele se estabilizar.

Vamos voltar aos trabalhos da literatura, tendo em vista os
resultados da cirurgia. Este quadro mostra um trabalho publicado em
uma revista médica importante. São 275 pacientes operados. E
interessante que esses pacientes tinham 1.800 doenças associadas.
Em cada paciente havia uma média de sete doenças causadas pela
obesidade. O paciente obeso não costuma ter só uma doença, mas
várias, como diabetes, pressão alta, dor articular, e dorme mal à noite.
E um rol de doenças que não serão resolvidas se não for tratada a
obesidade. Em 31 meses, ou seja, três anos depois, grande parte dos
pacientes já não apresentavam mais essas doenças.

Outro dado interessante é que avaliaram o quanto 22 pacientes
operados nos Estados Unidos - Arizona - gastavam com o sistema de
saúde - no caso, privado - antes da cirurgià e quanto gastaram no
primeiro e no segundo ano após a cirurgia. Descobriram que cada
paciente economizou por ano uma média de US$1.300,00 depois da
operação, porque usavam menos o serviço de saúde, por terem
menos problemas relacionados com a obesidade.

Hoje em dia, para o paciente obeso mórbido, desde que ele se
encaixe nas indicações, o melhor é o tratamento cirúrgico. Dificilmente
conseguiremos que um paciente obeso mórbido, com o qual falhamos
na prevenção, fique nas mesmas condições da população com peso
normal. Claro que a cirurgia não é estética, trabalhamos com
obesidade, recebemos pacientes toda semana querendo fazer a
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cirurgia sem indicação, porque têm conceito errado. Isso não deve ser
estimulado; a cirurgia não é estética, a obesidade mórbida é uma
doença que tem de ser tratada.

E necessário fazer um pré-operatório adequado. E um procedimento
complexo. Todo serviço que trata de obesidade, de cirurgia bariátrica,
tem de ter equipe preparada e treinada. O hospital tem de dar suporte,
pois o paciente precisa de acompanhamentos pré-operatório e pós-
operatório bem-feitos.

E necessário mudar a alimentação e os hábitos no pós-operatório. O
paciente tem de saber disso no pré-operatório, por isso o psicólogo é
importante para nos ajudar, porque senão o paciente ficará o tempo
todo brigando com a cirurgia, e os resultados serão indesejáveis.
Outra coisa importante, que temos de deixar claro, é que hoje o SUS é
absolutamente ineficiente para tratar desses pacientes.

A ONG Nova Vida foi fundada por um paciente que pesava 3001kg,
foi operado, e hoje pesa 100kg. Ele está tentando ajudar os que
dificilmente conseguirão a operação pelo SUS. A ONG Nova Vida
mostra que há aproximadamente 2 milhões de pacientes, no Brasil,
aguardando a indicação da cirurgia para tratar a obesidade. Desses
pacientes, 80% dependem do SUS e 20%, apenas, dos planos de
saúde privados. O Ministério da Saúde, em sua página na internet,
traz que foram realizadas quase 2 mil cirurgias em 2003, 2.014 em
2004 e, até abril de 2005, quase mil cirurgias. Então, estão fazendo
em torno de 2 mil cirurgias por ano. Se os cálculos dessa ONG
estiverem errados em 100%, e forem operadas 1 milhão de pessoas,
em 500 anos o problema seria resolvido e não haveria mais ninguém
na fila. O problema não está sendo resolvido.

Na prática, observamos por que isso não funciona. Um dos motivos
é a remuneração do SUS. Esta tabela é a de remuneração do SUS
para a gastroplastia. Só para vocês terem uma idéia, o SUS remunera
ao hospital R$1.000,00, e todos os médicos envolvidos no processo -
cirurgiões, auxiliares, anestesista, intensivista, clínico, cardiologista e
outros - dividirão R$322,00. Trabalho em um hospital que atende 90%
pelo SUS, já tentei implantar o protocolo, mas é inviável
economicamente para o hospital assumir esse ônus. Com  certeza,
essa é uma das causas de esse problema não ter solução.
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Outra coisa interessante da tabela do SUS é que na iniciativa
privada usamos um grampeador e duas cargas para fazer a cirurgia; o
SUS paga o grampeador e quatro cargas. O SUS paga para as
empresas que fornecem o grampeador mais do que paga para todos
os médicos envolvidos e o hospital juntos.

Hoje, a página do Ministério da Saúde traz que a cirurgia de
obesidade tem de ser garantida aos portadores de obesidade
mórbida, de maneira igual entre os usuários. Tudo está escrito de
forma muito bonita, traz que há atenção básica aos pacientes obesos
e que deve ser ofertada a cirurgia ao paciente de obesidade mórbida,
mas, na verdade, isso não acontece. Os pacientes continuam na fila.
Em Belo Horizonte, o paciente espera em torno de sete anos na fila. O
que sentimos é pena dos pacientes que chegam no ambulatório
querendo ser operados, sabendo que entrarão em uma fila, não
conseguirão ser operados e ficarão à mercê das complicações da
obesidade, sem conseguir sair dessa situação e ir para uma situação
ideal, que é o nosso interesse. Muito obrigado.

- No decorrer do pronunciamento, procede-se à apresentação de
"slides".

Palavras da Secretária Maria do Carmo
Bom dia a todos. Inicialmente parabenizo o Deputado Adelmo

Carneiro Leão, sempre preocupado com as questões da saúde, pela
organização deste evento que creio ser pioneiro no Legislativo
mineiro. Não tenho conhecimento de nenhum outro que tenha sido
promovido pelos Legislativos municipais ou de a própria Assembléia
ter tido iniciativa anterior como esta e com um enfoque muito
interessante, não apenas no fim de linha - Dr. Marcos falou muito bem
sobre a complexidade do obeso mórbido e a solução apontada -, mas
na interdisciplinaridade e na evitabilidade, necessárias e muito
ressaltadas neste evento.

Conforme foi dito, a obesidade tem uma grande influência na
duração e na qualidade de vida em razão dos fatores de risco que
apresenta. Hoje há uma grande pressão da sociedade não só pela
questão da saúde, mas também pelo padrão estético de beleza, que
não é mais o da mulher renascentista, e sim o das "Giseles". Portanto,
a demanda recebida pelo sistema, no que tange à questão da
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obesidade, chegando à cirurgia, transcende as questões de saúde.
Quanto à política desenhada pelo Ministério da Saúde, Belo

Horizonte organiza-se para implementar seus preceitos,
fundamentados na visão da integralidade, desde a promoção, com o
incentivo e apoio aos hábitos saudáveis de vida, como a prática de
atividade física, a prevenção e o controle do tabagismo, a alimentação
saudável, até a busca de uma solução adequada para a questão da
cirurgia.

Nosso desafio maior, na questão da evitabilidade, depende de
políticas intersetoriais na regulamentação do mercado de alimentos e
de ações intersetoriais nos âmbitos federal, estadual e municipal,
envolvendo as atividades da assistência social, do esporte, da política.
nutricional e de saúde.

Os serviços de saúde colocaram na sua agenda a questão da
obesidade muito recentemente. Quem trabalha na área da saúde há
mais tempo, como nós, deve-se lembrar de que, na última década,
nosso enfoque maior voltava-se para a questão da desnutrição. Não
havia um olhar direcionado para a questão do sobrepeso e da
obesidade. Esse é um item novo na nossa agenda, e as políticas
públicas estavam "dormentes", entre aspas, para a questão. Hoje
vemos as conseqüências, por meio dos números apresentados pelo
Dr. Marcos, notando que não atentamos para a questão da
evitabilidade e da prevenção. Temos, portanto, o desafio de não só
atuar na prevenção como também corrigir o problema já instalado, que
é o do obeso e do obeso mórbido. E uma política que exige muito
investimento para conseguirmos dar atenção integral ao problema.
Isso porque, desde a atenção primária até o hospital, há necessidade
de uma rede potente e competente. Precisamos de equipes na
atenção básica, de serviços de atenção secundária para avaliação e
acompanhamento da obesidade instalada, avaliação de indicação de
cirurgia; e necessitamos de hospitais com equipamentos de alta
complexidade, com grande especificidade, desde o material médico-
hospitalar até a tecnologia do conhecimento das diversas disciplinas
que envolvem a abordagem e o tratamento dos casos, chegando às
ações de reabilitação.

O Ministério da Saúde editou recentemente um caderno de atenção
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básica, por meio do Departamento de Atenção Básica, cujo título é
"Obesidade", relatando as atribuições do sistema desde a promoção
de políticas até o tratamento da obesidade.

Nessas ações interdisciplinares da prevenção, dentro do estímulo
aos hábitos saudáveis, citamos o incentivo, por meio de ações
individuais e coletivas, à prática de esportes e à alimentação
saudável, com toda complexidade colocada pela Profa. Aline, como
fatores econômicos e culturais. Com isso, estabelecem-se as
atribuições da equipe da atenção básica, de acordo com a política
desenhada e com a participação, também, do profissional de nutrição.

Para a atenção secundária, o Estado reservou, nas ações coletivas,
o incentivo aos grupos operativos, não só o grupo dos obesos, mas os
específicos de diabéticos, de hipertensos e os de terceira idade, para
que possam alcançar a autonomia, a sensibilidade, o autocuidado.
Trata-se somente de transferência de conceitos e palavras, mas com
uma tecnologia que coloca nessas pessoas, com problemas já
instalados ou com potencial de risco, a idéia da auto-estima, da auto-
realização. Essa atenção secundária estaria então preconizada, além
da ação interdisciplinar das diversas categorias.

O tratamento farmacológico, o tratamento em nível de
especialidades das comunidades e a avaliação dos protocolos do
tratamento cirúrgico são outro ponto do tratamento da atenção
secundária.

Dentro, ainda, da atenção secundária, há ações de promoção
possíveis de serem feitas. Em Belo Horizonte temos uma experiência
muito positiva no PAM Padre Eustáquio.

Estaria reservado para o nível terciário o serviço de alta
complexidade. Nos hospitais onde já é feito o tratamento de terceira
linha há uma complexidade maior, conforme disse, em termos de
conhecimento, envolvendo o concurso de outros especialistas, como o
acompanhamento pré-operatório. Nas nossas discussões em Belo
Horizonte, com os dois serviços credenciados - Santa Casa e Hospital
das Clínicas da UFMG -, o maior desafio não são os equipamentos ou
os leitos de CTI, mas a constituição de equipes em suficiência e
conhecimento técnico para o pós-operatório. E um serviço em que a
chegada é muito maior do que a saída, em virtude do longo tempo do
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acompanhamento pré-operatório. Desde que seguido de acordo com
os protocolos preconizados, há ainda uma forte dependência desse
usuário após a intervenção cirúrgica. Estou-me referindo ao
acompanhamento psicológico, nutricional, de serviço social, médico e
de diversas especialidades.

Falando mais de Belo Horizonte, temos 506 equipes de Saúde da.
Família, com atuação incipiente do profissional de nutrição. Temos
poucos profissionais de nutrição em nossa rede, mas com eles
estamos tentando trabalhar a capacitação das equipes de família,
principalmente quanto à abordagem.

Nossos serviços de atenção secundária - os PAM5, as policlínicas -
já se encontram num movimento de sensibilização para o problema
porque, hoje, a visão do profissional de saúde não está direcionada
especificamente para o tratamento da obesidade. Temos de
sensibilizar esses profissionais de saúde, numa abordagem de grande
número deles, quanto à percepção que têm, para que determinem se
a pessoa está numa situação de risco ou já com o problema instalado.

Conforme disse, essa agenda é muita nova em nossos serviços.
Está sendo construído, com toda a adequação da área física, com os
equipamentos necessários, um centro de referência no antigo prédio
do Cardiominas, que será o Centro Metropolitano de Especialidades
Médicas, em nível secundário e já em preparação para o nível
terciário. Esse centro de referência fará a abordagem e o tratamento
do obeso.

Temos, conforme disse, os dois serviços. Quanto à publicação e,
posteriormente, à revogação da portaria que estabelecia revisão de
protocolos e da remuneração, valorizando mais os serviços
profissionais, ou seja, a Autorização de Internação Hospitalar - AIH -,
a abertura de possibilidade de credenciamento de novos serviços foi
nociva para nosso trabalho em Belo Horizonte porque esses dois não
têm capacidade para atender toda a nossa demanda.

Há uma fila, já conhecida, que é muito grande, e uma fila
desconhecida, porque, a partir de determinado momento, começamos
a não cadastrar novos usuários. Estamos retomando essa fila já
existente para fazer uma triagem, dentro dos protocolos, de quem de
fato tem indicação para cirurgia. Hoje a capacidade dos dois hospitais
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credenciados, conforme informado por eles, é de oito cirurgias por
mês. Considerando o tamanho da fila, serão necessários muitos anos
para tratarmos todos os pacientes que já têm indicação.

Além da constituição de um grupo interdisciplinar para trabalhar uma
política de abordagem e tratamento do problema da obesidade em
Belo Horizonte, enfrentamos também o aumento da capacidade do
tratamento da terceira linha, que é a cirurgia. Em Belo Horizonte esse
é um problema grave.

Belo Horizonte apresenta sucesso em diversas frentes na condução
do sistema de saúde. Todavia, reconhecemos que o tratamento da
obesidade é um dos nossos estrangulamentos. Estamos envidando
esforços para dar conta desse desafio da nossa sociedade, dentro de
toda a complexidade que o cerca.

Em linhas gerais, seria isso. Estamos à disposição para os debates.
Palavras do Sr. Henrique Leonardo Guerra

Em primeiro lugar, quero agradecer o convite e a oportunidade de
participar deste debate. Parabenizo a Assembléia pela iniciativa, que
considero muito importante, porque essa questão, que não se
restringe apenas ao serviço de saúde, é vital para toda a sociedade e
está repercutindo no local mais adequado.

Vamos aproveitar nosso tempo e ver com que podemos, a partir da
experiência da Unimed, contribuir para este debate, que é do nosso
maior interesse. Não participamos dessa discussão como espectador
distante, pois temos muito interesse nas soluções e nas propostas que
podem sair daqui.

Em primeiro lugar, quero mostrar alguns dados da Unimed. Não faço
isso por cabotinice, ou seja, para dizer que a linimed é boa ou coisa
assim. Esta é uma empresa cooperativa, que possui um plano de
saúde, com 4.500 cooperados, 590 mil clientes, quase 1.200
colaboradores, mais de 290 prestadores e, atualmente, cerca de 2.020
empresas contratantes.

Apesar de estar reconhecidamente muito bem do ponto de vista de
sua organização e do ponto de vista econômico, a empresa está muito
preocupada com o que está acontecendo relativamente a custo da
saúde e vê a obesidade como algo muito importante e que causa um
impacto muito grande nos serviços médicos. Essa não é uma
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preocupação só do SUS ou do serviço público, mas de todos os que
estão envolvidos com a prestação de assistência médica.

Se fizermos uma visita ao conhecidíssimo Google, na internet, e
colocarmos uma pergunta, como fiz, relativa a custo de saúde e P18
dos países, encontraremos uma enormidade de páginas tratando
desse assunto. O custo da saúde é um assunto que interessa a todos;
mesmo o país mais rico do mundo está preocupado com ele.

Repassarei algumas informações, que certamente são conhecidas
dos senhores, a respeito do custo de saúde de alguns países
selecionados, os custos "per capita" por ano. Podemos ver que são
crescentes ao longo do tempo. Por exemplo, os Estados Unidos, em
2003, gastavam quase US$6.000,00 "per capita" ao ano, enquanto o
Brasil estava perto dos 600. Mas achamos que não alcançaremos
esse índice, porque ele não significa grande melhora da qualidade
nem de acesso a serviço de saúde nos Estados Unidos, haja vista
que, mesmo gastando mais de US$7.000,00 "per capita" ao ano,
ainda possui cerca de 30 milhões de pessoas sem assistência médica.
Então, esse custo não significa qualidade, mas mostra como isso é
importante em termos de valores.

Em termos percentuais, também há um crescimento em quase todos
os países. O percentual do PIB aplicado em saúde, do custo de
assistência médica, mostra que, nos Estados Unidos, já está-se
aproximando de 16%. Então, a quantidade de recursos gastos é muito
grande.

Alguns motivos que levam a esse aumento foram aqui hoje
discutidos na exposição sobre envelhecimento. Por um lado, são o
que chamam de transição epidemiológica ou transição demográfica,
que é o envelhecimento da população, algo que só temos a
comemorar, já que a população de idosos está aumentando porque
estamos vivendo mais. E contra o envelhecimento só há uma
alternativa que ninguém quer: morrer jovem. Todos queremos
envelhecer. Mas isso causa impactos nos custos da saúde e no
sistema previdenciário, que devem ser levados em conta.

As mudanças que ocorreram, do ponto de vista demográfico,
referem-se, principalmente, ao aumento da expectativa de vida. E o
que efetivamente mais contribuiu para o aumento da população de
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idosos não é o aumento da expectativa de vida, mas sim a redução da
fecundidade. Na década de 60, a mulher brasileira tinha, em média,
seis filhos. Esse número reduziu-se para 2,15, sendo que 2,1 é o
limite para que a população total não comece a decrescer. Em várias
áreas do País, aliás, já existe essa situação: a população, apenas
vegetativamente, está decrescendo.

Por outro lado, a isso também corresponde uma mudança no perfil
epidemiológico. Quais são as doenças mais importantes que causam
morte e envelhecimento? Saímos de um período em que havia
principalmente doenças infecciosas, doenças transmissíveis e
passamos a conviver basicamente com - o que é da maior
importância - doenças degenerativas, doenças não transmissíveis.
Isso causa impacto importante também na possibilidade de
intervenção.

Se já conseguimos grandes conquistas sanitárias na erradicação de
doenças infecciosas, como varíola, sarampo, poliomielite, passamos a
lidar com um tipo de patologia que, quanto melhor o sistema de saúde
funcionar, mais aumentará a sua prevalência. Aparentemente, essa é
uma conseqüência paradoxal, mas ocorre. A medida que melhoramos
a capacidade de tratar o diabetes, a hipertensão e todas as doenças
crônicas que hoje não têm perspectiva de cura, mas apenas de
controle, fazemos com que as pessoas vivam mais tempo com boa
qualidade de vida, mas necessitando permanentemente de atenção
em saúde.

Então, nosso bom trabalho na área de saúde levará ao aumento do
número de doentes e, portanto, da demanda, da pressão sobre o
serviço. Isso não é algo que devamos reputar como ruim, é apenas
uma conseqüência das melhorias gerais das condições de vida e da
melhoria da nossa capacidade de assistência.

Quando falamos sobre a questão do envelhecimento, é comum
compararmos a situação existente no passado e, logo a seguir, a
situação que se espera ter no Brasil em 2020, com a mudança na
distribuição da população. Você passa a ter uma redução das faixas
etárias mais jovens, em termos proporcionais, e o aumento das faixas
etárias mais velhas. Essa é uma população média, e as médias têm o
condão de poderem não ser iguais a nenhum dado real, sendo só uma
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abstração. No caso da Unimed, a previsão média para o Brasil, em
2020, já ocorre em Belo Horizonte.

Se compararmos a pirâmide populacional de Belo Horizonte com a
dos clientes da Unimed, veremos que o perfil é muito diferenciado,
com a proporção de idosos muito maior, hoje em torno de 15%. Em
outras épocas, esteve em quase 20%. A redução é porque pessoas
mais jovens passaram a compor essa carteira.

Quando falo da preocupação com a distribuição suplementar, com a
questão das doenças crônicas, é porque é um imperativo gerencial.
Não é possível conseguir manter isso funcionando, se não houver
uma mudança no modelo de atenção, para dar conta do tipo de
doença e do custo que existe hoje.

Falamos de uma realidade geral; acontece no mundo inteiro. Na
Unimed, hoje, 10% dos clientes concentram 62% do custo. Esse dado
acontece em todo o mundo. Normalmente, 10% a 20% da população
concentram 60% a 80% dos custos de saúde. Temos de ter essa
visão e temos de mudar nossas ações, para que consigamos atuar
nesse grupo. Toda redução de custo que conseguirmos nesse grupo
gerará recursos que serão aplicados nos outros grupos. Uma
concentração dessa, seja no SUS, seja em um plano privado de
saúde, exige que tenhamos uma forma de intervenção mais
adequada, porque, se continuarmos gastando 60% do recurso aqui, é
óbvio que outras ações estarão prejudicadas, inclusive as ações de
prevenção e de promoção.

Quando falamos sobre obesidade mórbida, surge a questão da
cirurgia. Hoje, não há dúvida de que é o tratamento que existe, que é
o mais adequado à obesidade mórbida. Atualmente, na Unimed,
ocorrem em torno de 750 cirurgias bariátricas por ano, uma média de
60 por mês, mais uma demonstração da profunda desigualdade
existente em nossa população. Enquanto a Unimed cuida de
aproximadamente 30% da população, os outros 70% têm um acesso
muito menor a um tratamento que é sabidamente eficaz e adequado.
Mas, do ponto de vista de nossa preocupação com obesidade, temos
a certeza de que estamos olhando só para a ponta do "iceberg".
Estamos falando daquele paciente que já chegou nesse ponto,
daquela pessoa que já está no quadro de obesidade mórbida, cuja
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solução, tecnicamente, está definida que é a cirurgia. Sabemos que, à
medida que a cirurgia se torna mais freqüente, tornar-se-á cada vez
mais rápida, com menos complicações, mais eficiente, mais segura e
com menor custo. Mas, nesse caso, estamos falando da pontinha do
"iceberg", do problema que está instalado, que chegou em seu ponto
mais crítico, mais grave, e que precisa de uma solução. E essa
solução tem de ser dada. Não podemos parar nisso. O que nos
preocupa é a compreensão disso. Estamos atuando aqui.

O modelo assistencial tradicional que a maioria das operadoras de
plano de saúde tem, como também a maioria dos serviços de saúde
pública, é baseado em consultas, exames, internações e cirurgias,
sempre pegando o lado curativo. Isso é importante, e não há como
não encarar o problema, mas não podemos ficar apenas olhando para
ele, porque, no caso da Unimed, queremos que ela continue existindo
daqui a 30 ou 40 anos. Para isso, temos que pensar na sua
sustentabilidade, temos que ver o que fazer hoje para que isso
aconteça amanhã.

Vamos ver a parte do "iceberg" que não aparece. Se pegarmos
aquelas informações da POF 2003 que nos foram passadas de
prevalência da obesidade no Brasil, e se eu aplicar essas prevalências
na população de que a Unimed cuida, veremos que há uma
prevalência de 16,7% de sobrepeso na faixa etária de 10 a 19 anos.
Isso significa, para a !Jnimed, 10.871 crianças e adolescentes. Como
esses casos não viraram ainda um caso de internação, um caso
cirúrgico, não são reconhecidos, e não há uma ação específica para
eles.

Os casos de obesidade também nessa população de crianças e
adolescentes são de 2,3%, significando 1.532 crianças e adolescentes
em Belo Horizonte no patamar de obesidade, mas que ainda não
manifestaram diabetes, doença articular, hipertensão. Esses casos
também correm o risco de não serem abordados adequadamente.

Se passarmos para a população acima de 20 anos, são 130 mil
pessoas com sobrepeso e 48.600 obesos. Isso é um quarto da
população de Belo Horizonte. Essas pessoas precisam receber
assistência.

Na saúde suplementar, temos uma abordagem que ainda não é a
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mais adequada para esse tipo de situação de saúde. Cultuamos uma
prática que incentiva a ação curativa, que incentiva o uso da alta
tecnologia, mas sabemos que nesse caminho não conseguimos ter
sustentabilidade. Estamos nos esforçando para modificar esse modelo
de assistência e para dar uma abordagem adequada do ponto de vista
coletivo da prevenção e da promoção. Caso contrário, iremos passar
os próximos anos fazendo, cada vez mais, cirurgias de obesidade
mórbida. Achamos que esse não é o caminho adequado para abordar
esse problema.

Estamos trabalhando na construção de um novo modelo que pare
de atender apenas à demanda espontânea e comece a ter uma
posição mais ativa de encontrar esses casos precocemente, de fazer
uma ação preventiva. Isso não é simples. Pode parecer óbvio, mas é
uma questão extremamente complexa. Precisamos abordar esse
terna, para solucionar o problema adequadamente.

E um alento vermos a Assembléia Legislativa preocupada com isso.
Recentemente, o Congresso brasileiro ratificou a convenção contra o
tabagismo. Em termos de saúde pública e prevenção, foi uma das
coisas mais importantes que aconteceram, mas não foi uma coisa que
mobilizou as pessoas. Não vi o sistema Unimed apoiando, não vi o
sistema de saúde dos Municípios apoiando, porque ela mexia na
base, numa das causas mais importantes que irá impactar todo o
serviço de saúde. Esse é o caminho.

Concluindo, quero lembrar que quando estamos falando de
obesidade estamos falando de um conjunto de patologias e situações
que são responsáveis pela maioria das doenças crônicas
degenerativas que mais trazem custo social, sofrimento pessoal e
custo para o serviço de saúde, que será fortemente impactado se não
conseguirmos trabalhar a atividade física e a alimentação adequada.

Esses são os caminhos que a Unimed tenta trilhar. Estamo-nos
organizando para sair dessa direção que incentiva o uso do serviço e
da tecnologia para a preservação da saúde.

Temos como uma das nossas atenções este pensamento do
Goethe: "Saber não é o bastante, é preciso aplicar. Disposição não é
o bastante, é preciso fazer". Apesar de constatarmos todos os dias o
que é óbvio, é necessária uma ação concreta. Tentamos criar essas
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ações no serviço de saúde suplementar, mas somente obteremos
sucesso se trabalharmos em conjunto com todos os interessados. Não
se mudam hábitos tão arraigados em uma sociedade, em uma
pequena parte dessa população. Essa ação terá de visar toda a
comunidade. O nosso objetivo é ser mais um participante dessa
atividade. Muito obrigado.

Esclarecimentos sobre os Debares
O Sr. Presidente - Neste instante daremos início à fase dos debates.

Informo ao Plenário que os participantes poderão formular perguntas
aos expositores. As questões poderão ser encaminhadas por escrito
ou oralmente, mediante inscrição prévia. A fim de agilizarmos o
debate, solicitamos aos participantes que fizerem uso do microfone
que se identifiquem, sejam objetivos e sucintos, dispensada a
formalidade das saudações pessoais. Cada participante disporá de
até 3 minutos para a sua intervenção, sendo garantido o mesmo
tempo para as respostas.

Debates
O Sr. Presidente - A primeira inscrita é a Sra. Luciana Neri, da

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, que
formulará a sua pergunta oralmente.

A Sra. Luciana Neri - A minha pergunta é dirigida ao Dr. Marcos. A
nossa discussão foi muito interessante. O senhor tocou em um
assunto muito discutido, apesar de não ser tão novo, mas fiquei um
pouco preocupada com o que disse. O senhor citou o número de
cirurgias realizadas, apresentou algumas fotos e expôs um tempo
muito reduzido para a preparação desses pacientes para a cirurgia, ou
seja, três a quatro meses. Os protocolos, tanto internacional quanto
nacional, prevêem um tempo muito maior e a necessidade de uma
equipe multiprofissional e do nutricionista, que não foi citado pelo
senhor.

Nesses dois hospitais há algum nutricionista para acompanhar esse
processo, e é desenvolvido um trabalho prévio para preparar o
paciente para um novo volume de dieta, já que a capacidade gástrica
de um obeso mórbido é muito grande e a alteração na quantidade de
alimentos é extrema? Acredito que a presença do profissional voltado
para a alimentação e a do psicólogo seja necessária. Como é a
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realidade da equipe em que trabalha?
O Sr. Marcos Reis - Você mencionou o tempo de preparação, mas

levamos em conta também a tentativa de emagrecer por métodos
prévios não cirúrgicos. Todos os nossos pacientes apresentam uma
história de anos de tentativa de emagrecimento. Praticamente, essas
histórias são as mesmas.

Antes da cirurgia, é feito o preparo, que dura em média três meses.
Há pacientes que necessitam de mais tempo, como há outros que
necessitam de menos.

A nutrição é importante, e, no "slide", constava uma equipe de
nutrição, que trabalha no pré-operatório e no pós-operatório. No Life
Conter e no Hospital da Baleia, trabalho com a mesma nutricionista, a
Rarine, que procede à avaliação preparatória e que, depois da
cirurgia, acompanha o paciente. Muitas vezes, no pós-operatório, o
paciente se recusa a passar por esse processo, porque o plano de
saúde e o SUS não pagam pelo trabalho da nutricionista. Apesar
disso, insistimos em que se submeta a esse acompanhamento.
Passados uns três meses, o próprio paciente percebe essa
necessidade. As vezes, passados uns 12 meses, o paciente
emagrece muito depressa e necessita de uma estabilização. A
presença do nutricionista é essencial para a modulação do
emagrecimento.

Não queremos que emagreça depressa nem que não emagreça. Há
pacientes que, mesmo com toda a orientação, entram com uma dieta
equivocada. O nutricionista é essencial nesse processo.

O Sr. Presidente - Pergunta de Elaine Gradin, Secretária de Saúde
de Cachoeira de Pajeú, para o Dr. Marcos Reis: "O que existe de
verdade ou de mito em relação às possíveis conseqüências da
cirurgia bariátrica, como aumento do alcoolismo, fragilidade dentária,
retorno da depressão e recuperação gradativa de peso?".

A essa pergunta, Dr. Marcos, acrescento a minha: "E possível
prevenir a obesidade mórbida ou não?".

O Dr. Marcos Reis - As causas da obesidade mórbida são as
mesmas da obesidade comum, só que incidem por mais tempo. As
causas da obesidade, em geral, são hábitos de vida, tendência
familiar, genética e doenças. Obviamente há prevenção. 0 obeso
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mórbido, em geral, é obeso desde a infância. A prevenção, portanto,
tem de se iniciar na infância.

Os mitos sobre as conseqüências da cirurgia se devem á
divulgação, na mídia, de casos isolados. O paciente precisa ser
acompanhado. Se o paciente é mal preparado e mal acompanhado,
podem acontecer vários problemas. Queda de dentes, por exemplo, é
•maisiFëüje em outra técnica cirúrgica, menos realizada que a de
Capella, que traz conseqüências mais difíceis de controlar.

Em geral, a pessoa que trata de obesidade é um paciente difícil.
Depois que faz a cirurgia e começa a perder peso, costuma
desaparecer do consultório. Temos de ter um profissional para ir atrás
e chamá-lo. No nosso caso, quem faz isso é a psicóloga. Todo mês
ela vê quem não está voltando, liga, procura, busca. Mesmo assim,
perdemos pacientes, principalmente do interior. Esses, sim, ficam à
mercê de complicações.

Preparando o paciente e fazendo um tratamento pós-operatório
adequado, o índice de complicação é pequeno e tolerável, o que não
justifica o paciente permanecer obeso.

O Sr. Presidente - Pergunta das nutricionistas Kaciara Nunes
Almeida e Carolina Rossi para o Sr. Henrique Leonardo Guerra:
"Sabe-se que hoje é importante prevenir o problema da obesidade,
tratando a ponta do 'iceberg'. Por que, então, os convênios médicos
não realizam credenciamento de nutricionistas e psicólogos,
profissionais de saúde tão necessários à promoção da saúde e á
prevenção de doenças?".

Por que a Unimed, assim como outros • planos de saúde, não
credencia nutricionistas e psicólogos, que são profissionais também
relacionados à prevenção de doenças?

O Sr. Henrique Leonardo Guerra - A prevenção é muito importante.
Hoje conhecemos fatores de risco significativos que deveriam orientar
nossas ações. Numa família em que um dos pais é obeso, há 40% de
chance de a criança ser obesa. Se os dois pais são obesos, a chance
sobe para 80%. Tendo essa informação, não há como não partir daí
para agir. Temos formas de identificar os pontos de alto risco.

Há vários estudos no mundo e no Brasil mostrando que crianças que
nascem com peso acima de 3,31kg ou 3,51kg correm alto risco de se
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tornarem obesas na infância e na adolescência e assim
permanecerem na vida adulta. Há, portanto, vários pontos de
identificação precoce e possibilidades de ação.

Sobre a razão de os planos de saúde, como a Unimed, não
credenciarem outros profissionais de saúde, há várias explicações,
mas a mais básica é que toda a saúde suplementar trabalha a partir
de um rol estabelecido pela ANS, que define as cobõ?turas -que- -o.,
plano de saúde obrigatoriamente tem de dar. Quando se define essa
cobertura, com os tratamentos, procedimentos e tudo o mais que
envolve a assistência médica, define-se também o cálculo atuarial dos
custos dessa assistência. Assim, à medida que a assistência oferecida
se amplia, é preciso discutir o impacto que isso terá no cálculo atuarial
e como se proverá o recurso para isso.

Obviamente, ninguém mais deixa de reconhecer a necessidade do
trabalho multiprofissional, e a Unimed tem, sim, profissionais das
áreas de nutrição, fonoaudiologia, fisioterapia, não credenciados, pois
essa é uma cooperativa de médicos, mas trabalhando em seus
serviços próprios, da mesma forma que há os hospitais concentrados.
Temos equipes de monitoramento, com todos esses profissionais, que
atendem pacientes crônicos, com assistência domiciliar - hoje, temos
quase 3 mil pacientes nessa situação. Também a Unidade de Terapia
de Cuidados Progressivos dos Neonatais do Hospital da Unimed
conta com fonoaudiólogo, fisioterapeuta e nutricionista. Quer dizer,
esses profissionais são, sim, contratados e participam das equipes,
até porque não seria possível fazer essa abordagem sem eles. Além
do mais, lá que procuramos agora ampliar nossas ações nas áreas de
prevenção e promoção, vamos precisar cada vez mais desses
profissionais, e, no caso da Unimed, certamente isso não se dará por
credenciamento, mas pela contratação desses profissionais para
compor equipes específicas.

O Sr. Presidente - Obrigado. Há três perguntas dirigidas à Dra.
Maria do Carmo. A primeira, da Naciara Nunes Almeida, nutricionista
de Ubá: Uma vez que a demanda é grande, por que não ampliar a
rede de hospitais credenciados pelo SUS para realizar a cirurgia?
Hoje, há hospitais que já fazem a cirurgia, possuem estrutura física e
equipe multidisciplinar necessárias, mas não são credenciados pelo
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SUS por não atenderem critérios estabelecidos, como ser hospital-
escola. Não seria interessante aproveitar a estrutura que esses
hospitais já possuem e realizar convênios com eles?".

A segunda, da Márcia Freitas, nutricionista: "Nas diversas
apresentações de ontem e de hoje, os palestrantes atribuem o
crescimento da obesidade à ausência de preocupação com esse
problema na rede básica de saúde e de ações preventivas. Diante
disso, é fundamental a inclusão do profissional habilitado tanto para a
promoção da alimentação saudável como para o tratamento do
sobrepeso e da obesidade, que é o nutricionista, no PSF e na rede
básica de saúde. O Município de Belo Horizonte conta hoje sete
universidades, aprovadas pelo MEC, formando nutricionistas, mas
nossa rede básica de saúde só tem nove nutricionistas. Quanto
tempo, quantos obesos e indivíduos com outros problemas
nutricionais serão necessários para que o poder público tome essa
decisão?".

A terceira, da Carolina Rôssi: "Se o tratamento da obesidade está
relacionado com a reeducação alimentar e a atividade física, por que o
Estado não facilita à população o atendimento nutricional e a atividade
física acompanhada por profissionais capacitados? Será que não
estamos pagando pela inexistência de programas e atendimentos que
buscam a prevenção?".

A Secretária Maria do Carmo - São perguntas muito pertinentes. A
Kaciara fala sobre a ampliação da rede de hospitais. Podemos falar
sobre a portaria: por força de critério populacional, ter de ser hospital
universitário. A portaria de 2005 ampliava à possibilidade de mais
credenciamentos. Em Belo Horizonte há dois hospitais interessados.
Tenho informação de que o Presidente, abordando a questão em
Minas Gerais, disse que reeditará essa portaria antes do final do
mandato. Trabalhamos com a possibilidade da ampliação de serviços.

As portarias são feitas por nós. Nada impede sugerirmos a quem
edita as portarias que abra mão do critério de ser hospital de ensino,
desde que preencha as condições estruturais e de recursos humanos.
Conhecedores que somos do problema e da demanda reprimida que
existe, desde que haja disposição para o financiamento, a portaria é
mutável a qualquer momento.
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A Márcia Freitas tala sobre a obesidade e a ausência da
preocupação da rede básica com as ações preventivas e com a
incorporação de profissionais. Na minha fala, disse que a sociedade e
as políticas públicas dormiram por muito tempo no que se refere à
obesidade, e acordamos agora com o problema já instalado. Há
diversos interesses, inclusive os de mercado, que agravam o
problema. As políticas públicas buscam adaptar-se às diversas
demandas existentes nos diversos campos. O pleito não só dos
profissionais da nutrição, da educação física, mas também da
fisioterapia, do serviço social, etc., é que as equipes de saúde da
família sejam compostas praticamente pelas 11 profissões da área de
saúde. Creio que essas equipes deveriam ser formadas não com um
profissional por equipe, mas que tenham um formato razoável que as
capacite a exercer alguma atividade direta e específica da categoria
de nutrição e educação tísica. Teremos que caminhar nesse sentido.

Não serei hipócrita para dizer que Belo Horizonte incorporará esse
profissional rapidamente, em razão da necessidade existente, mas o
movimento é nesse sentido. No edital do próximo concurso estarão
contemplados os profissionais já caracterizados como pertencentes à
área da saúde. E quem é da área de educação física sabe que ainda
não há regulamentação segura de que o profissional de educação
física é profissional de saúde. Estamos trabalhando com um projeto
incipiente, similar ao de Recife e de Aracaju, que são as academias da
cidade. Além das iniciativas que existem nas outras secretarias,
principalmente na Secretaria de Esportes, a área de saúde está
trabalhando na potencialização e na criação de espaços públicos em
que já existe a iniciativa da atividade física, legitimada pela população,
como, por exemplo, as pistas de caminhada na cidade, com
profissionais de educação tísica e de nutrição para orientar, esclarecer
e sensibilizar a população para esses hábitos saudáveis de vida.

Estamos começando o primeiro projeto no Mariano de Abreu.
Precisamos contratar um profissional de educação tísica e estamos
enfrentando o dilema jurídico de saber se a saúde pode contratar um
profissional de educação tísica.

A única norma ou documento existente é uma resolução do
Conselho Nacional de Saúde dizendo que é um profissional da área
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da saúde. Procuramos no conselho de categorias e em outras fontes,
mas nada encontramos. Constatamos essa questão burocrática.

A Carolina aborda atividades nutricionais e físicas. Em níveis
federal, estadual e municipal existem diversas iniciativas, com o
envolvimento de outras instituições além do setor público. Por
exemplo, a Unimed oferece um programa de atividade física. O carro-
chefe, numa ação mais coletiva, é a criação dessas academias da
cidade. Pretendemos, em médio e longo prazos, construir 10 espaços
com essa característica.

A Sra. Maria Luísa Mendonça Pereira Fernandes - Farei duas
perguntas: a primeira é sobre a obesidade no idoso. A segunda diz
respeito à cirurgia bariátrica. Sou funcionária da Secretaria de Saúde
de Uberlândia e coordeno o programa de hipertensão e diabete no
Município. Fiquei preocupada com os dados relativos à obesidade no
idoso, porque temos verificado um decréscimo de obesidade nessa
faixa etária, como o Prof. Jorge disse. Será que isso se deve a uma
mortalidade mais precoce desses pacientes, que não chegam à
senilidade? O baixo peso nessa faixa etária talvez cause mais riscos
que a própria obesidade. Sabemos que a osteoporose e as fraturas
têm impacto social importante nessa faixa etária. Solicito que o Dr.
Jorge responda a essa pergunta.

A segunda questão diz respeito à cirurgia bariátrica. A Universidade
de Uberlândia não é credenciada para fazer esse serviço, mas faz
cirurgias e tem uma fila imensa. O credenciamento está em processo.
Participei da criação da equipe. Não faço parte como endocrinologista,
mas fico preocupada com o fato de alguns serviços de saúde não
disporem de profissionais de nutrição. O nosso possui uma
nutricionista.

Constatamos casos de desnutrição após a cirurgia. Talvez
devêssemos definir critérios rígidos de indicação da cirurgia bariátrica.
Além disso, precisamos solicitar avaliações psiquiátrica e psicológica.
Outra iniciativa fundamental é a capacitação de equipes. Poderia ficar
• cargo do Ministério da Saúde ou da Secretaria de Estado de Saúde
• implementação de programas de capacitação dessas equipes. Eram
essas as questões que gostaria de fazer.

O Sr. Elmir Santos - Bom dia. A minha pergunta, dirigida ao Dr.

La
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Henrique, diz respeito ao credenciamento de profissionais de nutrição
nos planos de saúde. Esse problema vem-se arrastando há um bom
tempo. Coordeno um projeto de obesidade infantil. O senhor
mencionou custos repassados aos clientes. Como poderíamos tentar
negociar isso a fim de que as pessoas - crianças e adultos - tenham
acesso a esse tipo de serviço? Creio que poderia haver redução de
custos não apenas para os usuários, mas também para o próprio
plano de saúde. Obrigado.

O Sr. Wagner Alquimim Pinheiro - Bom dia a todos. Vou tentar
formular meu raciocínio o mais rápido possível. Sou um dos
participantes da organização do evento. Muitos de nós estamos aqui
já querendo soluções para o problema da obesidade. Na verdade, o
que vamos fazer é construir um modelo para tratar a questão.
Falamos muito em prevenção, mas 40% da população já têm o
problema de sobrepeso e obesidade. Há que se pensar seriamente no
tratamento; de cada 10 habitantes, 4 apresentam o problema. Temos
de trabalhar para preveni-lo.

Precisamos desmitificar algumas questões, e isso envolve os planos
de saúde e o SUS em todos os sentidos. Só 5% das causas de
obesidade têm origem médica, quer dizer, 95% não têm. Nessa lógica,
de cada 100 pessoas, 5 teriam de ter acesso ao médico para
tratamento direcionado. Na nossa cultura, por exemplo, quando
pensamos em encaminhar alguém para tratar a obesidade,
recomendamos um endocrinologista. Por quê? Não faz sentido.
Desses 5%, em 80% dos casos, ou talvez mais, trata-se de uma
simples disfunção tireoidiana. Qualquer médico recém-formado teria a
obrigação de trazer esse conhecimento da faculdade.

Quando a questão chega aos planos de saúde, isso é um
"monopólio", porque culturalmente a questão foi colocada assim, e o
indivíduo acaba caindo no consultório do endocrinologista. Para
marcar uma consulta com esse especialista demora um ou dois
meses, é aquela dificuldade, em razão do excesso de demanda. No
caso do SUS, nos postos de saúde, o médico tem muito trabalho para
tratar o obeso. E um tratamento bastante diferente. Demanda tempo,
boa-vontade, disponibilidade, tem de buscar o cliente, não permitir que
ele fuja. E sabemos que o SUS não tem essa perspectiva.
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Nessa ótica, queria abordar a questão da ausência do nutricionista
dentro da rede pública, como já mencionado aqui, o que é um
absurdo. Quando se fala de país, estamos falando de custo
previdenciário. Quanto custam ao País aposentadorias e
afastamentos de trabalho e, às pessõas, a perda da qualidade de
vida? E não temos nutricionista ou psicólogo na rede pública.

Queria colocar essa temática para a Mesa, para ver como pode ser
tratada. Como os planos de saúde enfrentarão o problema? Temos de
desmitificar,é%sas questões. Ouvi aqui ontem, não sei se por alguma
infelicidade, um renomado professor de educação física dizer que não
se engorda comendo psicologia, mas pela boca. Ele tem a noção de
que cqmer é um ato mecânico, quando sabemos que não é. Comer
envolve sentimentos, emoções e várias outras coisas. Queria saber,
em relação ao SUS, o que realmente poderemos fazer para destravar
o processo.

Quando a senhora fala que há um dilema legal em saber se a
educação física faz parte da área de saúde, significa que , a nossa
legislação está toda errada. Isso tem de ser consertado o mais rápido
possível. Por essa razão, é bom que o debate ocorra aqui dentro, que
chegue às Câmaras de Vereadores, às Prefeituras e aos gestores,
para que corrijamos isso o mais breve possível. Mas, com boa-
vontade, nada impede que se contrate pela Secretaria de Educação e
se disponibilize para a área de saúde. Isso é feito no sistema público
como um todo - sei porque participo dele. E questão de articulação.

Quero dizer a todos os que aqui estão buscando como tratar a
obesidade que não é isso. Estamos convidándo vocês a refazer o
modelo, para que a partir de agora comecemos a apresentar soluções
multidisciphnares, que são a única forma de tratar a obesidade. São
essas as considerações que gostaria de fazer.

O Sr. Paulo Roberto Ximenes - Bom-dia. Não tenho uma pergunta,
mas um questionamento ao Dr. Adelmo. Sou da Presidência da
Câmara Municipal de Cordislândia, e é sabido que o Brasil é um dos
países beneficiados por leis.

Temos as melhores legislações nas áreas de saúde, de educação,
de assistência social e em outras áreas, porém, elas não são
cumpridas, principalmente por parte dos governos federal, estadual e
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municipal. O que fazer para que sejam cumpridas?
Em relação à obesidade, à saúde e à assistência social, que estão

sendo muito bem abordadas aqui, os palestrantes estão de parabéns,
o próprio governo, nesses três níveis, não está fazendo a sua parte.
Na minha cidade, por exemplo, muitas vezes pacientes são obrigados
a entrar na Justiça para terem um tratamento a que, por lei, têm
direito. O que podemos fazer para resolver isso?

O Sr. Presidente - Temos mais três perguntas. Depois, daremos a
palavra a cada um dos participantes para que façam as suas
considerações finais e respondam aos inscritos.

Pergunta de Omair Eustáquio dos Santos, da 1? Igreja Batista de
Betim: "A cirurgia bariátrica é uma forma de fazer o obeso mórbido
fechar a boca de dentro para fora. Não seria mais fácil tratar o obeso
com acompanhamento psicológico, levando-o a fechar a boca com
atitude de fé?".

Pergunta de Sara Leão, da Escola de Enfermagem da UFMG:
"Gostaria de saber qual a justificativa de não se observar a quantidade
necessária de nutricionistas na rede pública de saúde. Quais as
medidas a serem tomadas para ampliar a contratação de
nutricionistas nos centros de saúde e nos órgãos responsáveis por
essas medidas, caso forem tomadas?". A Dra. Maria do Carmo já
tratou dessa questão, mas ela está dirigida ao Dr. Marcos Reis.

Pergunta de Débora Moreira, da Secretaria de Saúde de Fernandes
Tourinho: "Quais os passos que um obeso mórbido, que precisa de
cirurgia bariátrica, deve seguir para conseguir fazer essa cirurgia pelo
SUS?".

Pergunta de Nely Medeiros, médica nutróloga, de Juiz de Fora: "A
nutrologia é a especialidade médica que trata, em conjunto com as
outras especialidades, de todas as enfermidades aqui abordadas. Ela
já existe desde 1978. Por que não estabelecer a obrigatoriedade de
haver um médico nutrólogo em todos os serviços, inclusive na rede do
SUS e Unimeds? Existem 566 especialistas no PSF.".

Com a palavra, o Dr. Jorge Roberto Perrout.
O Sr. Jorge Roberto Perrout de Lima - De fato, há subnutrição no

idoso, mas, estatisticamente, o número é muito menor que o de
sobrepeso. 0 problema maior de saúde pública e de prevenção é o
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sobrepeso. O que aumenta um pouco a complexidade da nossa ação
é que o Brasil tem problemas de Primeiro Mundo, mas convive, em
menores proporções, com os problemas de países subdesenvolvidos.
Isso aumenta a complexidade da ação. Não solucionamos todos os
problemas de um país em desenvolvimento, mas já temos todos os
problemas de países desenvolvidos. Isso aumenta muito a
complexidade da ação. Dentro dessa complexidade, já temos doenças
instaladas e precisamos preveni-Ias.

Para finalizar a minha fala, a solução é muito simples, a prevenção é
muito simples, mas parece que é aí que está a grande dificuldade,
porque, em política, implantar as coisas simples é extremamente
difícil. Esse é o grande desafio da inversão do modelo. Ou seja,
trabalhar com idéias simples numa sociedade complexa.

Seria muito romântico propormos a volta de tempos mais simples,
em que a alimentação era mais saudável e a atividade física mais
praticada. Isso é impossível. Então, como é que em uma sociedade
complexa, urbanizada e industrializada, podemos conseguir, de
alguma maneira e respeitando a nossa cultura de cidade grande,
incorporar hábitos simples e saudáveis? Esse é o grande desafio.

Estamos tentando ampliar ou mudar o conceito de saúde, mas é
importante que se diga que isso não é só um problema da Secretaria
de Saúde ou do SUS, é um problema também de educação. O
problema é maior do que parece, por isso ele não pode ficar apenas
restrito à área de saúde. Além do mais, como já falei, isso envolve até
mesmo o planejamento da cidade, o urbanismo, que também tem a
sua parcela de culpa. A cidade não é feita para proporcionar qualidade
de vida ao cidadão. Ela não é feita para o cidadão, e sim para o carro.
O problema é muito maior do que se pensa.

Gostaria de parabenizar o Deputado Adelmo Carneiro Leão. Apesar
de todos esses problemas, estamos no caminho certo. As vezes,
ficamos um pouco pessimistas, mas só o fato de estarmos aqui, .por
uma iniciativa do Poder Legislativo, já é um bom sinal. A tarefa é muito
difícil, muito complexa, mas estou muito esperançoso quanto aos
resultados, ainda que leve uma geração inteira para que essa cultura
seja mudada.

O Sr. Presidente (Deputado Adelmo Carneiro Leão) - Com a palavra,
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o Dr. Marcos Reis, para fazer as suas considerações finais e
responder às perguntas que lhe foram dirigidas.

O Sr. Marcos Reis - Sobre o fato de não fechar a boca do paciente
de maneira cirúrgica, mas simplesmente usar a psicologia, isso já foi
tentado. O tratamento com psicologia é essencial, no pré-operatório
de todos os pacientes e no pós-operatório da grande maioria.

A cirurgia leva o paciente a uma saciedade precoce. Ele se sente
cheio com menos quantidade de alimentos, diminuindo o hábito de
alimentar-se.

O tratamento da obesidade é muito importante, e a sua prevenção é
essencial. Talvez seja o mais importante e o mais difícil de se
trabalhar.

Vou discorrer um pouco sobre a obesidade mórbida, que é o tema
para o qual fui convidado para falar. Realmente, a cirurgia é o
tratamento indicado para a maioria dos pacientes. Espero que daqui
saia algum tipo de proposta para melhorar o acesso dos pacientes ao
SUS.

Quando foi promulgada a Portaria n° 390, que melhorou a
remuneração para os hospitais, no dia seguinte fui chamado pelo
hospital em que trabalho para fazer o credenciamento desse hospital.
No entanto, essa portaria foi revogada antes mesmo de entrar em
vigor. Do jeito que a situação está, realmente é inviável fazer esse tipo
de cirurgia. A minha equipe poderia fazer pelo menos dez cirurgias por
mês, operando um dia na semana. Basta o interesse do governo para
que as coisas se resolvam. Não há como trabalhar em uma estrutura
que já atende ao SUS, com mais uma cirurgia extremamente
deficitária e de alta complexidade, o que demanda recursos.

O caminho é esse. Somente por meio de um debate é que
conseguiremos alcançar os benefícios indispensáveis aos pacientes
que precisam de tratamento. Obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Adelmo Carneiro Leão) - Muito
obrigado. Com a palavra, a Dra. Maria do Carmo.

A Secretária Adjunta Maria do Carmo - A Maria Lícia citou a
preocupação com a qualidade. Resumo mais ou menos sua fala com
a qualidade dos serviços a serem credenciados para seguimento dos
protocolos, respeitando os prazos de acompanhamento e todos os
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procedimentos que devem ser realizados. Creio que, ao colocar o
Hospital Universitário de Ensino como prioritário, ou até exclusivo,
para esse credenciamento, da forma como está hoje, foi pela tradição
de qualidade desse hospital e por uma possibilidade maior de
regulação desse serviço pelo público. Ao credenciarem e ao
começarem as atividades, as Secretarias Municipais de Saúde têm de
fazer o acompanhamento para saber se os preceitos da portaria estão
sendo seguidos. No entanto, como já disse, temos de tentar
compatibilizar a ampliação dos credenciamentos com a preservação
da qualidade dos serviços.

Dr. Wagner nos alertou sobre a necessidade de constituição de uma
política e não só da discussão de tratamento da obesidade. Acho que
é pertinente. Creio que este evento é para buscar discussões e
proposições para a construção de uma política e não só da
abordagem do problema instalado.

Informo que a falta da regulamentação não nos paralisou, fomos
criativos para fazer a contratação do profissional de educação física e
vamos continuar até que haja essa regulamentação.

Sobre os passos para a cirurgia, estamos avaliando a fila já
existente para receber novas inclusões, é um grande limite, esse é
nosso grande problema. Mas os passos seriam o andamento na rede,
desde a atenção básica, com a visita domiciliar para aquele que não
tenha condição de ir à unidade básica, passando pelo especialista
profissional habilitado a emitir o laudo para a cirurgia, o cadastramento
na central e, assim, entrar na fila. De acordo com o risco clínico,
podemos até priorizar os casos mais graves.

As observações feitas sobre a insuficiência do sistema para a
abordagem e condução dessa questão está muito relacionada ao
nosso aparato de leis e normas, que não queremos que mude, mas
que sejam políticas universalizantes, como o SUS. Porém, precisamos
de uma política de financiamento que não seja focalizadora, conforme
a existente hoje. Quem vivencia a gestão do serviço, quem está na
ponta verifica que a legislação, as portarias, a extensão do direito são
para todos. Queremos que seja assim, mas que seja acompanhada da
política de financiamento.

Hoje, Belo Horizonte investe 20% dos recursos do Tesouro na
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saúde, quando deveria, por base constitucional, ser 15%. Existe essa
amarra, por não poder haver ampliação desses recursos que estão
sendo investidos, porque se um quinto dos recursos é investido na
saúde, o restante das políticas fica com os outros quatro quintos.
Precisamos de mais recursos para fazer jus e constituir o sistema
universalizante que queremos.

Novamente, parabenizo o Deputado Adelmo Carneiro Leão.
Estamos dispostos a vir aqui, reconhecendo nossos limites, mas
reconhecer as dificuldades não significa paralisia, estamos buscando
alternativas para o enfrentamento do problema. Obrigada.

O Sr. Presidente (Deputado Adelmo Carneiro Leão) - Com a palavra,
o Dr. Henrique Leonardo Guerra, da Unimed.

O Sr. Henrique Leonardo Guerra - Agradeço o convite e parabenizo
a iniciativa desta Assembléia pela importância do debate. Focarei
minhas palavras finais na questão do modelo de assistência. E há
algo importante nesse modelo. Quando se começa a falar muito sobre
credenciamento de profissionais, temos de pensar em duas coisas. A
primeira: que modelo nós queremos? Quando o Dr. Wagner diz que
não é possível ter o monopólio de algumas especialidades, isso não
abrange apenas a questão do endocrinologista em relação à
obesidade. A depressão, por exemplo, caso tenha de ser tratada
exclusivamente pelo psiquiatra; a hipertensão, se for problema apenas
do cardiologista; o idoso, se só puder ser atendido pelo geriatra; isso
inviabiliza a atenção e faz com que percamos muitas oportunidades
de intervenção. Temos de saber quais são os conhecimentos,
orientações, intervenções que precisam ser feitas, baseados na
necessidade do paciente, e como o profissional estará preparado para
atendê-lo. E não necessariamente o paciente precisará sair
procurando os diversos profissionais a fim de que cada um faça o seu
pedacinho.

Outra questão importante: quanto ao credenciamento de outros
profissionais, que são fundamentais para a atenção, isso ninguém
questiona. Do ponto de vista da Unimed, esse modelo de
credenciamento não é nossa perspectiva nem é o desejável. Não é
colocando mais um profissional para atender no regime de busca de
demanda espontânea, de ida individual ao consultório, para
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incrementar essas ações específicas, que resolveremos o problema. É
obvio que há necessidade desses profissionais na rede, e eles
necessitam estar inseridos em equipes. Mas como as equipes
funcionarão? E aí que temos de pensar nos novos modelos. Hoje, na
Unimed, estamos preocupados pensando como vamos alterar esse
modelo para o médico. Isso porque, se continuarmos nesse modelo
de busca espontânea, de atendimento basicamente individualizado,
não sairemos disso. Todo o sistema, hoje, remunera por
procedimento, o mesmo ocorrendo no SUS. Ora, se remunero por
procedimento, tudo se organiza para realizar procedimento e não para
realizar promoção e prevenção. Quando conseguirei pagar ao
profissional para prevenir e não para tratar doença? Para conversar
com o paciente e não para fazer uma intervenção?

Uma sugestão que faço a todos os que estão envolvidos com o
assunto: é preciso que nós, profissionais, ao discutirmos nossa
inserção nesse serviço, também discutamos com qual modelo o
faremos. Quais as alternativas de modelos propostas? Se for para
montar mais consultórios de mais especialidades, não resolveremos
nem o problema da obesidade, nem da hipertensão, nem da
osteoporose, nem da falta de atividade física, assim como nenhum
dos outros problemas crônicos que aqui discutimos. Esse modelo não
dá conta disso. Sugiro, portanto, como ponto para reflexão e debate:
quais modelos teremos? Modelos mais abrangentes e inclusivos da
necessidade do paciente e das atividades profissionais?

O Sr. Presidente - Obrigado. Para finalizar, o Paulo Roberto
Ximenes fez uma indagação ou uma provocação ao coordenador da
Mesa, dizendo que as leis brasileiras são boas, o problema é que não
funcionam adequadamente. E uma questão que, para ser
compreendida, necessita de vários especialistas porque nem sempre
nós, que fazemos as leis, verificamos sua aplicação da forma como as
elaboramos. Elas são interpretadas de maneiras apropriadas,
diferenciadas, oportunistas, dependendo da situação e do local. Mais
que fazer leis, temos de compreender o sistema em que vivemos, que
faz com que elas sejam muito bem aplicadas do ponto de vista das
possibilidades, dos estímulos, das vantagens, dentro da lógica de
atender aqueles que estão mais organizados, mais fortalecidos, as
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elites dominantes, os mais poderosos. E de serem também muito bem
aplicadas na lógica das punições, das cobranças, quando são
direcionadas para os pobres. Infelizmente, é essa a realidade em que
vivemos, num sistema onde o poder constituinte, como disse, no séc.
IX, Ferdinand Lassale, faz com que a força da Constituição seja
expressa pela força das organizações. O povo organizado,
mobilizado, é a força mais poderosa que existe. Mas, quando não está
organizado, não tem consciência, não luta, não trabalha, outras forças
predominam. E assim será a Constituição determinante de cada
sociedade e de cada país.

Vamos ter de conhecer um pouco essa realidade, nossa capacidade
de organização, bem como entender como essas leis funcionam em
nosso país. Apesar de existirem muitas e boas leis, grande parte é
absolutamente desconhecida do ponto de vista do seu exercício, não
só pelos agentes públicos como também pela própria sociedade.
Muitas estão ultrapassadas e se misturam às já existentes, formando
um emaranhado, uma estrutura que faz com que o Estado tenha em
torno de 15 mil leis. No Brasil, há algumas dezenas de milhares de
leis, o que dificulta para as pessoas compreenderem a estrutura legal
do Estado. Infelizmente, a nossa Constituição, embora defina com
grande significado alguns fundamentos das atividades humanas,
prevê, na Emenda n 2 29, de setembro de 2000, que o Estado tem que
aplicar o mínimo na saúde. Ela define o mínimo para o Estado,
Municípios e União. De acordo com a conveniência de alguns lugares,
a interpretação é tão elástica que os recursos são aplicados em
muitas áreas absolutamente distanciadas do SUS. No nosso
entendimento, esse deveria ser o local para a aplicação dos recursos.
Mas essa é a nossa realidade, e, para avançarmos, vai depender da
nossa capacidade de pressão, de organização. As leis são somente
uma variável da ação política, de que tanto falamos aqui. E preciso
determinação política para se fazer uma sociedade melhor. Não
podemos ficar vinculados apenas à vontade dos políticos. Temos a
dimensão da sociedade para constituir este país. Esse é o desafio
colocado.

Quero agradecer muito a presença de todos que vieram dar aqui sua
contribuição. Queremos ouvir os diferentes atores e protagonistas da
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política de saúde, para que possamos formular uma política para a
questão da nutrição. Precisamos ter um olhar especial para este
grande problema de saúde pública que existe no Brasil, que é a
obesidade. Se temos hoje um quadro dramático, uma quantidade
muito expressiva de pessoas que estão nessa categoria e precisam
ter um tratamento custoso, não só do ponto de vista material, mas
também de mudança de atitudes, é fundamental tomarmos medidas
urgentes e imediatas. Precisamos promover a saúde, principalmente a
prevenção, como um investimento que dá muito mais resultado do que
qualquer ação que possamos empreender num quadro já instalado.

Esta Assembléia dará sua contribuição para aprimorar a legislação
que existe no Estado de Minas Gerais.

Agradeço a presença de todas as autoridades que participaram
deste painel. Vamos iniciar, imediatamente, o seguinte. Muito
obrigado.

• Sr. Presidente - Agradecemos aos palestrantes pela presença.
2Q Painel

Composição da Mesa
• Sr. Presidente - A Presidência convida a tomarem assento à

mesa, para o segundo Painel, o Exmo. Sr. Adelson Luiz Araújo
Tinôco, Chefe do Departamento de Nutrição e Saúde da Universidade
Federal de Viçosa - Unidade de Referência Interdisciplinar para
Estudos da Terceira Idade; e as Exmas. Sras. Flávia Tiso, nutricionista
e especialista em saúde pública, e Ann Kristine Jansen, nutricionista.

Palavras do Sr. Adelson Luiz Araújo Tinôco
Bom dia a todos. É um prazer estar aqui :para, de alguma forma,

contribuir para o projeto da Assembléia Legislativa. Agradeço o
convite, em nome da UFV e dos nossos colegas que compõem esse
trabalho. Na realidade, estou aqui representando um grupo
multidisciplinar e interdisciplinar, que vem trabalhando com a terceira
idade ao longo dos últimos 10 anos, naquela Universidade. Tudo que
foi falado neste evento pelos integrantes da Mesa que nos antecedeu
foi muito importante para que pudéssemos compreender as
dificuldades que existem no dia-a-dia para se aplicar essa promoção
da qual tanto falamos e que esperamos ver acontecer.

Em 1995, a UFV tomou conhecimento de um projeto existente na
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cidade de Viçosa, Minas Gerais, do qual participava um grupo de 96
idosos, que realizavam diferentes atividades, principalmente
recreativas. Naquele momento, já se falava no País e no mundo a
respeito das diferentes transições que ocorriam em todo o planeta. A
partir das perspectivas de aumento da população idosa não só no
Brasil como também em muitos outros países com as mesmas
características nossas, a Universidade, atenta a essas mudanças e a
essas diferentes transições, propôs, sob forma de projeto institucional,
a formação de um programa municipal da terceira idade voltado para
um Município que possuía só 70 mil habitantes. Sabemos que a
maioria dos projetos tem de ser voltada para esses Municípios, que,
no Estado de Minas Gerais, representam 94% do total, considerada a
realidade dos idosos. Além disso, dos cerca de 5.800 Municípios
brasileiros, também 93% possuem menos de 100 mil habitantes.

Rapidamente tentaremos descrever para os senhores o que vem
sendo feito ao longo destes 10 anos, graças a esse Programa
Municipal da Terceira Idade. No serviço público, no SUS, os recursos
são escassos diante de tantas necessidades. Essa é a questão
primordial em relação à saúde, não só no Estado de Minas Gerais
como também no País como um todo.

Como muito bem dito aqui pelos preletores que nos antecederam,
existe hoje uma demanda muito grande de serviços por parte da
sociedade brasileira. Todo serviço público brasileiro funciona de
acordo com os recursos disponíveis. Isso é histórico e óbvio. Assim,
devemos lutar, como profissionais, como uma classe, para que essa
situação se modifique.

Hoje mesmo várias pessoas falaram aqui sobre a porcentagem
destinada ao SUS para trabalhar essas questões. Então, temos que
ficar muito atentos, porque, antes, nas décadas de 60 e 70,
olhávamos para as questões relacionadas com as doenças
infectocontagiosas, infectoparasitárias, olhar que mudou a partir dessa
década, com o envelhecimento populacional, com a melhoria das
tecnologias médicas.

Vimos aqui também que o homem brasileiro ganhou 17 anos
potenciais de vida, e a mulher brasileira ganhou 23, isso em curto
espaço de tempo. Se transportarmos essa história para países
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desenvolvidos, veremos que a Inglaterra, a França, a Suíça e a
Alemanha levaram cerca de 250 anos para atravessar ou para viver
esse momento de transição, todas essas modificações que ocorreram
em nossa sociedade. O Brasil, para ser um pouco diferente do resto
do mundo, em apenas 30 anos, como já foi bem dito aqui, está
vivendo rapidamente esse processo de modificação, que todos
chamam de transição, e vamos ver por que insistimos que seja
chamado de modificação.

Falou-se muito de transição nutricional, do processo de passagem
da desnutrição para a obesidade, mas, por trás de toda essa transição
demográfica, epidemiológica e nutricional, existem fatores estruturais
que também devem ser compreendidos. Vivemos um processo de
transição econômica que é muito sério e que tem gerado a
"agudização" da desigualdade. Esse fenômeno estrutural está
relacionado a vários processos, como política neoliberal, capitalismo
mundial e globalização, que nos têm levado muito a discutir
internamente, junto aos nossos estudantes, à nossa própria sociedade
que participa desse processo, essas questões.

Quanto ao Programa Municipal da Terceira Idade de Viçosa, foi
institucionalizado há 10 anos. Todos os Municípios mineiros e
brasileiros terão que institucionalizar o seu programa; cada Município
terá que elaborar um programa voltado para o estudo do
envelhecimento, para a gerontologia, que tem tudo a ver com o que
estamos discutindo hoje. E isso deve ser feito por meio de lei
municipal.

A proposta de Viçosa previa o que se discutia na Universidade, o
tripé ensino, pesquisa e extensão, e traduzimos para a nossa prática,
para a sociedade de Viçosa, as três palavras: ensinar, saber e fazer. E
assim temos feito em relação a toda questão organizacional do
projeto.

O idoso de Viçosa, na década de 90, ficava três, quatro, cinco dias
em filas esperando atendimento médico. Os escassos recursos de
saúde de que o Município dispunha eram mal distribuídos. As pessoas
faziam filas em diferentes serviços de saúde. Isso gerava mais gastos
ainda. Por isso o trabalho começou com uma cadeirinha única: o
idoso de Viçosa possui uma cadeirinha única, que funciona como um
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cadastro no sistema do Programa Municipal e também serve para
atendimento médico, nutricional, odontológico. Enfim, para todo
serviço de saúde há uma única identidade, vamos dizer assim, no
Município.

E a universidade, como apresenta uma massa crítica de diferentes
profissionais, educadores físicos, médicos, nutricionistas, veterinários,
economistas domésticos, reuniu uma equipe multidisciplinar e
interdisciplinar, fez um convênio com a Prefeitura e faz o atendimento
psicológico, social e físico dos idosos de Viçosa numa unidade, que se
chama Unidade de Referência Interdisciplinar - Uriti -, para estudo da
terceira idade.

Baseada nessa experiência, a universidade está montando seus
cursos voltados para a formação de profissionais do Estado de Minas
Gerais acerca do conhecimento desse monitoramento e do cuidado
que se deve ter com esse grupo populacional que está chegando e
que é uma realidade irreversível. Não cansamos de dizer que o idoso
de 2020 já nasceu, e o Estado, a sociedade, a universidade, os
profissionais têm de estar atentos e buscar soluções para a resolução
de todos esses problemas que chegam junto com essa população.

Um dos preletores de hoje deixou transparecer que a obesidade no
idoso não é tão importante. Como não é tão importante no idoso? O
Programa Municipal da Terceira Idade de Viçosa trabalha com o vovô
contador de história, com o vovô escritor, enfim, o idoso participa
conosco tanto da administração do programa no Município quanto
convive e compartilha conosco as experiências e o conhecimento que
vai sendo gerado no próprio programa, ao longo do período em que
temos lidado com essa população. Exemplo disso é o material que
distribuímos ontem, na luta pela universalização do conhecimento da
doença não transmissível, naquele livrinho "Hipertensão e
Obesidade", projeto da universidade com o CNPq. Esse Programa
Municipal da Terceira Idade acredita que no momento em que se
educa o idoso ou qualquer indivíduo para seu problema de saúde, ele
será o ator principal na busca de solução para o seu problema.

De acordo com a cultura brasileira, nós, profissionais, fomos
formados para criar problemas. No Brasil e em muitos lugares no
mundo, não somos formados para resolver problemas. Muitas vezes,
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a resolução dos problemas, em nível local e em nível municipal, é
simples, mas complicamos tanto que a solução se torna difícil em
nível local. Por exemplo, 14,8% da população de Viçosa é composta
por idosos, por pessoas com mais de 60 anos de idade. Várias teses,
várias monografias foram produzidas naquela universidade estudando
as questões do idoso, como seu ambiente doméstico, suas relações
familiares. Como é o imaginário de um indivíduo idoso eutrófico e de
um idoso obeso acerca das questões da obesidade? Como é a
questão da locomoção de um idoso obeso e de um idoso eutrófico, de
acordo com seu imaginário? Assustamo-nos quando tomamos
conhecimento de que 84% dos indivíduos com sobrepeso apresentam
grande dificuldade para caminhar, enquanto apenas 15% dos idosos
eutróficos têm dificuldade para sair de casa. E claro que isso está
ligado a outros problemas.

Esse conhecimento que está sendo gerado é imediatamente
repassado à sociedade. A nosso ver, se universalizamos o
conhecimento da doença, vamos evitar a fila na policlínica, vamos
desmitificar nossa visão hospitalocêntrica. Quando se fala em mudar
uma questão de saúde pública no País, pensamos logo na construção
física, na compra de grandes equipamentos.

Dizemos na universidade que é muito mais fácil convencer um grupo
populacional mostrando um aparelho de raio X ou uma parafernália
tecnológica qualquer para a saúde do que mostrar com palavras às
pessoas como é importante a prevenção, como é importante tomar
conhecimento de si, de sua vida e, por meio desse conhecimento,
mudar suas atitudes, sua forma de encarar a doença.

Quero deixar claro, sobre o projeto de Viçosa, nosso êxito nos
fóruns de que participamos - já fizemos uma apresentação
internacional - é porque mostramos isso. As pessoas acham muito
difícil fazer a visão preventiva em relação à visão curativa. Mas a
própria sociedade responde rapidamente no momento em que passa
a conhecer a respeito da sua vida, do seu problema.

Há uma frase que, na nossa concepção, seria a perspectiva para
resolver não o problema da obesidade, mas o de todas as doenças
crônico-degenerativas que estão hoje em nosso meio: ensinar,
aprender, fazer.
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Quero também chamar a atenção para duas coisas: precisamos
valorizar a vigilância alimentar e nutricional em nosso Estado. O idoso
tem que ser integrado a esse setor como uma forma de resolução dos
grandes problemas que temos em relação a todas essas doenças.

Quero dizer também que quatro doenças são consideradas as vilãs
do século XXI, em todo o mundo: a hipertensão, a diabetes, as
hiperlipidemias e a obesidade. Não preciso repetir porque foi muito
bem colocado aqui que a obesidade é fator de risco para todas essas
doenças.

Parabéns, mais uma vez, à Assembléia Legislativa pela iniciativa.
Preparei um material que deixarei disponível na Internet. Esse livro
que foi distribuído ontem poderá ser enviado para quem desejar e
pedir, por "e-mail, à universidade. Gostaria que vocês partilhassem
realmente do ensinar-saber-fazer. Na nossa concepção, essa será a
perspectiva para resolver todos os problemas. Muito obrigado.

Palavras da Sra. Flávia Tiso
Bom dia, quero agradecer o convite e demonstrar minha satisfação

em estar aqui nesta troca de experiência porque, para mim, trocar
experiência significa sempre um crescimento. Vou passar para vocês
a nossa experiência na cidade de Varginha: a educação nutricional no
combate à obesidade.

Eu trabalho num programa de diabetes e hipertensão e tinha, na
época, 500 pacientes diabéticos. Fizemos um levantamento do perfil
nutricional desses 500 pacientes e percebemos que 75% deles eram
portadores de síndromes metabólicas. Eles não tinham simplesmente
diabetes. Para quem não é acostumado ao termo, síndrome
metabólica é um pacote de doenças induzido pela gordura abdominal.
Temos dois tipos de gordura, que é o tipo-pêra e o tipo-maçã. Essa
gordura acumulada na região abdominal causará a resistência à
insulina e a síndrome metabólica, que é um pacote de doenças, como
diabetes, colesterol elevado, triglicérides elevado, hipertensão e ácido
úrico elevado.

Essa obesidade era considerada típica do sexo masculino, mas a
maioria dos meus pacientes que apresentam gordura abdominal é do
sexo feminino. Verificamos que isso está relacionado com a
menopausa e com histórico de ovário policístico. Quando medimos a
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cintura dos nossos pacientes, encontramos desde cinturinhas bem
finas até bem exageradas.

O tratamento para um paciente com diabetes tipo 2, causada pela
síndrome metabólica, é o seguinte. Ele terá de se submeter a vários
exames durante um ano: glicemia de jejum e pós-prandial,
hemoglobina glicosilada, glicemia capilar, hemograma completo,
colesterol e triglicérides, prova de função renal e mapeamento de
retina. Caso haja algum comprometimento renal ou na retina, partirá
para a realização de exames e tratamentos mais sofisticados. Além de
esse procedimento significar para o sistema um ralo por onde escoará
dinheiro, gerará uma confusão para esse paciente, que terá de utilizar
vários medicamentos. A maioria desses pacientes é idosa e vive
sozinha, com dificuldades de enxergar e de fazer uso da medicação
prescrita. Uma paciente nossa tem de tomar diversos medicamentos
para regular a pressão: Metildopa, Enalapril, Sustate, Furosemida,
Sinvastatina e insulina. Outra paciente, em estado mais delicado, com
70 anos, faz uso de: Furosemida, Metiformina, Diovan, Benicar,
Apresolina, Anafranil, AAS, Omeprazol e insulina. Esse caso é
complicado, a qualidade de vida da paciente torna-se péssima, e o
custo do tratamento para o sistema é alto.

Pensando nisso, resolvemos abrir um ambulatório de nutrição para
os pacientes com obesidade, mesmo que a diabetes ainda não esteja
instalada. Toda a equipe passou a incentivar a modificação no estilo
de vida desses pacientes, com uma alimentação saudável, a prática
de atividade física e um pouco de orientação para o combate ao
estresse.

A equipe é composta por uma nutricionista, uma psicóloga, uma
professora de educação física e enfermeiras. Além do atendimento
individualizado, passamos a desenvolver atividades paralelas, como
treinamento para os profissionais da saúde. Em Varginha, todos os
profissionais que trabalham na rede pública passaram a ter um olhar
diferenciado em relação à questão da obesidade. O auxiliar que
acompanha o desenvolvimento da criança e que faz a pré-consulta na
ginecologia tem esse olhar.

Foi muito debatido aqui o direito de tratar o paciente obeso, para
saber se seria do nutricionista, do endocrinologista, do nutrólogo ou do
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clínico geral. Acredito que esse direito não seja de cada um, mas um
dever de todos os profissionais da saúde.

Como atividades paralelas, criamos as oficinas terapêuticas,
coordenadas pela psicóloga, onde os pacientes confeccionam tapetes,
colares e cachecóis de tricô. Eles passaram a vender os produtos,
melhorando a sua renda familiar, a qualidade de vida e a auto-estima.

Temos também oficinas de artesanato. Esta imagem mostra uma
auxiliar de enfermagem da equipe, que usou a sala de espera da
consulta nutricional para ensinar artesanato com palha de milho. A
idéia é fazer pequenos presépios com palha de milho e vender no final
do ano.

Em parceria com as Secretarias de Saúde e de Esporte, oferecemos
também hidroginástica aos pacientes. A Secretaria de Esporte da
cidade utiliza a área de lazer de uma empresa que não existe mais.
Ela arrendou a área de lazer que era dos funcionários e criou equipes
para dar aulas de natação. Emprestou a piscina para nossos
pacientes.

Temos hoje 120 pacientes do programa fazendo hidroginástica. É
importante dizer que muitos deles nunca haviam colocado uma roupa
de banho nem entrado numa piscina. Como agora está fazendo muito
frio, alugaram a piscina aquecida da Apae para que pudéssemos dar
continuação a essa atividade.

Temos também as oficinas educativas, com teatros educativos para
crianças e pais. Organizamos palestras em salas de espera do
médico, do nutricionista e, principalmente, do ginecologista. Em geral,
essas palestras são feitas por estagiários de nutrição. As gestantes de
Varginha são muito bem orientadas para uma alimentação saudável.

Fazemos reuniões mensais com sorteios de brindes. Essa imagem
mostra a confraternização do final do ano, em que servimos frutas e
sucos e fizemos sorteios de cestas de frutas. E uma forma de valorizar
a boa alimentação.

Dos 245 pacientes não diabéticos que procuraram o programa, 170
deles apresentaram perda de peso. O custo foi baixo, porque usamos
uma estrutura que já existia e profissionais que já existiam. Na
realidade, gastamos muito pouco com isso.

Os números significam muito. Esse garoto que vocês vêem nessa
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imagem é o Ronan. Ele brigava demais e tinha sérios problemas na
escola. Hoje está muito bem. Depois vem a Zuleika, que, após perder
30kg, conseguiu voltar a trabalhar, porque melhorou o problema que
tinha nos joelhos. Hoje está namorando e vai-se casar. Aquela é
Flausina, que perdeu 30kg e está muito bem. Estamos tratando de
sua netinha também. E esse é o Sr. Oliveira, por quem tínhamos
muito carinho. O Sr. Oliveira, sem a utilização de medicamentos,
perdeu 50kg. Foi obeso por mais de 10 anos. Mesmo tendo
emagrecido, parado de fumar e feito hidroginástica, ele faleceu,
porque o comprometimento cardiovascular era muito grande.

Cabe atentar para o fato de que, quanto maior o número de anos
que a pessoa permanece obesa, maior o comprometimento
cardiovascular.

Encerro minha tala com uma frase da Madre Teresa de Calcutá:
"Por vezes, sentimos que somos uma gota de água no mar, mas o
mar seria menor se lhe faltasse uma gota". Costumo pensar que 170
pacientes não fariam muita diferença nos milhões de obesos que
estão no mundo, mas tenho certeza de que, pelo menos para essas
170 pessoas, fizemos toda a diferença.

- No decorrer do pronunciamento, procede-se à apresentação de
"slides".

Palavras da Sra. Ann Kristine Jansen
Bom dia a todos. Agradeço e parabenizo a iniciativa. 1-lá muito venho

talando da necessidade de se discutir a obesidade em nossos fóruns
e encontros técnicos.

Abordarei a experiência desenvolvida em Uberlândia, pela Casa
Maria de Nazaré, uma instituição infantil que atende 120 crianças com
idade de um a seis anos. Ela pertence a uma ONG, recebe subsídio
da Prefeitura e tem convênio com instituições de nível universitário de
Uberlândia. Assim sendo, há várias áreas de atuação por meio de
estágios.

A meta do trabalho na área de nutrição foi a introdução de hábitos
alimentares saudáveis por meio do aprender a gostar de comer uma
ampla variedade de alimentos, com o objetivo geral de prevenir
doenças e contribuir para a qualidade de vida. Portanto, o trabalho
desenvolvido na instituição é principalmente preventivo.
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Os objetivos específicos são: melhorar a alimentação e a nutrição
das crianças; contribuir na formação de bons hábitos alimentares,
fazendo a criança gostar de alimentar-se e de experimentar alimentos
novos. Esse é um ponto fundamental, pois a criança precisa gostar de
comer, uma vez que é um ato extremamente prazeroso. Comer bem e
de forma saudável também deve ser um ato prazeroso. Além disso, o
objetivo é formar professores e funcionários na prática de uma
alimentação saudável. Isso quer dizer que toda a equipe da instituição
foi envolvida no processo. Esse não é um projeto da nutrição, mas da
Casa Maria de Nazaré, do qual todos participam; não somente as
merendeiras, as responsáveis pela elaboração do alimento, mas as
professoras, todos os auxiliares, os profissionais de nível superior,
todos os estagiários, independentemente da área em que atuem, a
coordenação e mesmo os auxiliares gerais, o pessoal da limpeza e os
demais profissionais. Todos eles foram envolvidos nos projetos.

Trabalhamos em quatro linhas básicas. A primeira é a melhoria da
qualidade nutricional e higiênico-sanitária dos alimentos servidos.
Nessa áreas, trabalhamos tanto com manipuladores de alimentos
como com qualquer outro indivíduo da instituição que tivesse contato
com a comida, inclusive com as crianças, introduzindo, por exemplo, a
higienização de mãos antes das refeições. Trouxe propositadamente
esse exemplo porque se trata de um hábito simples, para cuja
implantação tivemos de enfrentar um problema, mas que também foi
de simples solução. Fato é que, com 120 crianças lavando as mãos, o
sabonete sempre sumia da pia. Então, colocamos o sabonete dentro
de uma redinha, que desenvolvemos para mantê-lo na pia. Com  os
manipuladores de alimento, vários trabalhos foram e continuam sendo
feitos, tanto em termos de treinamento como de reciclagem, para o
que tivemos a colaboração importante da Vigilância Sanitária do
Município.

Nesta transparência que vocês vêem aqui, por exemplo, mostra-se
um trabalho feito com "swab" de adornos. Como os funcionários
insistiam em usar alianças de casamento, brincos e outros adornos,
fizemos um "swab" para verificar a presença de microorganismos
neles. Também elaboramos o Manual de Manipuladores de Alimentos,
que, como todo esse trabalho, foi elaborado em conjunto. Da
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elaboração do manual, participaram os manipuladores e a própria
coordenação da Casa. Ele não foi algo imposto pelo nutricionista ou
estagiário de nutrição ao manipulador, mas feito por processo
participativo, de modo que pôde se tornar, imediatamente, algo
prático, fazendo com que o que consideramos ideal no preparo dos
alimentos saísse do papel e acontecesse no dia-a-dia.

Também trabalhamos no controle da temperatura de alimentos,
processo muito simples, que vai desde o recebimento do alimento - no
caso de alimentos congelados ou resfriados - até a oferta do alimento
às crianças. Todas as etapas são elaboradas.

Também nos preocupamos com a qualidade nutricional da
alimentação servida.

Antes da implantação do projeto tínhamos um diagnóstico, feito
durante uma tese de doutorado, sobre o consumo alimentar das
crianças na instituição e no domicílio, que possibilitou-nos melhorar a
qualidade nutricional. Atualmente atendemos de 60% a 75% das
necessidades das crianças na instituição, visto que elas permanecem
lá em período integral: chegam às 7h30min e vão embora às
17h30min. Atendemos de 60% a 75% das necessidades das crianças,
mas não oferecemos todos os nutrientes. Sabemos que o consumo de
cálcio no domicílio é extremamente alto, então a adequação de cálcio
feita na instituição foi menor. O consumo de ferro no domicílio é baixo,
então aumentamos a quantidade de ferro oferecida na instituição.
Fizemos um trabalho levando-se em consideração os hábitos
alimentares da criança no domicílio.

Algumas questões são básicas na alimentação e são discutidas
constantemente, principalmente pelas professoras, que estão junto
com as crianças no ato da refeição. As professoras são orientadas a
nunca transformar a refeição num momento de estresse e de tortura.
Temos que ensinar a criança a comer, e não obrigá-la a comer. Todos
nós rejeitamos alguns alimentos. Alguém aqui talvez não goste de jiló
ou de beringela. Por que insistir, se a criança come outros alimentos?
Ensinamos, mostramos, permitimos que a criança tenha direito à
escolha, mas não a obrigamos.

E preciso aceitar os gostos e as preferências individuais, nunca
julgar a criança pelo seu gosto ou preferência. Isso não deve ser feito
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somente no que se refere à alimentação, mas a todos os seus hábitos,
a tudo o que ela escolhe, a todas as suas opções. Comer deve ser
prazeroso, como já falei. A alimentação infantil tem que ser um ato
prazeroso. O nutricionista ou qualquer outro profissional que trabalhe
com essa questão tem que lembrar-se disso. Nossa prioridade é o
estado nutricional da criança, prevenindo a obesidade e a desnutrição
e tratando-as quando já instaladas. Tudo isso deve ser feito de forma
prazerosa.

E fundamental ensinar a criança a comer, sempre estimulando-a.
Provar o alimento várias vezes é essencial para aprender a comer.
Ninguém aprende a comer na primeira vez. Queremos evitar que as
crianças tenham o comportamento dos adultos. Quando oferecemos
um alimento novo a um adulto, ele diz que não gosta, mesmo que
nunca tenha provado. E uma forma de prevenção. Com as crianças,
trabalhamos da seguinte forma: oferecemos o alimento; mesmo que
ela tenha a impressão de que não gosta, ou ache que porque não
come o alimento em casa talvez ele não seja gostoso, insistimos,
simulamos, oferecemos o alimento de forma diferente, para que a
criança passe a gostar dele. Por isso o oferecemos várias vezes. Uma
primeira rejeição a um alimento não significa que a criança não
gostou. O paladar sempre é adquirido lenta e gradativamente.

As crianças até 3 anos recebem em torno de quatro refeições por
dia. O café da manhã é oferecido somente para as crianças que não
tomaram o café da manhã em casa. As crianças do Maternal 1 não
recebem café da manhã porque todas fazem o desjejum no domicílio.
Nosso trabalho interage com a refeição feita no domicílio.

A colação é oferecida às crianças menores. As crianças de 3 a 6
anos recebem três refeições. A maioria das instituições de educação
infantil oferece quatro refeições para essa faixa etária, mas
percebemos que o almoço, o lanche e o jantar tinham um intervalo de
no máximo 2 horas entre si, ou seja, estávamos estimulando uma
superalimentação, e as crianças não comiam adequadamente,
priorizando o lanche em detrimento do almoço e do jantar. Então,
retiramos o lanche da tarde. Oferecemos o almoço em torno de
11 h30min e 12 horas e o jantar em torno de 1 6h3Omin.

Instituímos o auto-serviço. Este é o Jardim II. Os alimentos estão no
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centro da mesa, e as próprias crianças se servem. Instituímos o auto-
serviço a partir dos três anos e meio, e hoje as crianças menores já
estão utilizando-o.

Isso melhorou o consumo de alguns alimentos, principalmente de
feijão, legumes e verduras, porque as crianças têm a opção de avaliar
a quantidade de alimento que desejam. Além disso, reduziu
desperdícios. Alguns podem alegar que as crianças costumam
derrubar alimentos. Elas aprenderão. O auto-serviço estimulará a
coordenação motora da criança, seu desenvolvimento e a capacidade
de calcular a quantidade de alimentos. Como a criança gosta de
brincar, isso também estimulou o lado prazeroso da alimentação.
Ninguém gosta de receber um prato pronto, o mais gostoso é nos
servirmos e repetirmos o que tivermos vontade.

Como disse, as crianças menores são ajudadas por professoras,
mas também têm acesso direto ao alimento. Podemos comentar a cor
dos alimentos e a montagem do prato. E um processo participativo.

Nesta foto, a criança está colocando os pratinhos na mesa, antes do
auto-serviço. As crianças dos jardins 1 e 2 participam da montagem
da mesa. Isso é muito importante porque entra a questão da
matemática: quantos pratos, quantas facas, quantas colheres e
quantos garfos deverão ser colocados sobre a mesa? Tudo isso é
trabalhado nesse momento. Nesse projeto Nutrição, a pedagogia
interage constantemente. Trabalhamos outros questões além da
alimentação.

O que devemos evitar na alimentação infantil? Tudo o que não
consideramos saudável para uma criança. Isso não quer dizer que
somos radicalmente contra o consumo de guloseimas ou frituras.
Sabemos que em seu domicílio a criança recebe esses alimentos, às
vezes, numa freqüência maior que a desejada. Como a instituição tem
a função de educar, não oferecemos, de forma nenhuma, esses
alimentos.

Existem alguns problemas. A instituição é uma organização não
governamental, que recebe subsídios e doações. Enfrentamos
dificuldades com o tipo de alimento que nos é doado. Já devolvemos
suco artificial e amido de milho, que foi enviado em quantidades
imensas. 0 fato de recebermos esses alimentos como subsídio não
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constitui motivo para as crianças os consumirem.
Estamos enfrentando um problema sério: recebemos mensalmente

uma quantidade alta de manteiga para as crianças passarem no pão.
Conforme nossa avaliação, esse alimento é inadequado não apenas
pelo teor de colesterol - a quantidade que a criança comeria é
pequena, ou seja, cerca de 3g diárias -, mas também sob o ponto de
vista de educação nutricional. Se oferecermos manteiga à criança,
mostraremos a ela e a seus familiares que esse alimento pode ou
deve ser introduzido diariamente na alimentação. Isso vai contra a
nossa crença do que seja uma alimentação saudável. Esse problema
é grave, porque esse alimento, apesar de ser enviado pela Prefeitura,
não é oferecido às crianças.

Nas ocasiões especiais, oferecemos, da mesma forma, alimentos
saudáveis, substituindo refrigerantes por sucos, frituras por pão com
patê - feito no próprio local -, sanduíches naturais, pão com carne
moída. As crianças adoram.

Outra linha básica importantíssima é a educação alimentar junto a
funcionários, crianças e pais. Nessa foto, as crianças estão cortando
pepino japonês. Como durante a Copa do Mundo trabalhamos a
questão dos países, receitas de diversas partes do mundo foram
apresentadas e discutidas com as crianças.

Esta foto mostra que a alfabetização é trabalhada nas receitas, que
são digitadas ou escritas manualmente em letra de forma. Anexamos
uma figura, a fim de que a criança ligue o alimento à palavra.

Essa foto ilustra uma atividade teatral com crianças menores. Aqui,
temos degustação em sala de aula. Isso é muito comum. Ao
introduzirmos um alimento novo, não sabemos se as crianças vão
gostar, se o alimento terá boa aceitação. No momento anterior à
refeição, levamos um pouco desse alimento para a sala, conversamos
um pouco sobre ele e o oferecemos às crianças.

Esta é mais uma foto de culinária, e as crianças adoram culinária.
Esta é a decoração do refeitório.

Outra linha básica é a questão do sistema de vigilância nutricional.
Ele é feito não só com crianças, mas também com funcionários. A
medida que envolvemos o funcionário, temos maior possibilidade de
ele aderir ao projeto e dele participar mais ativamente.
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As crianças e os funcionários são pesados e medidos quatro vezes
ao ano. Implantamos também o gráfico individual de crescimento.
Temos aqui os resultados de março a agosto do ano passado,
mostrando que temos obesidade, sim. O percentual é importante, é
trabalhado de forma individual, sem dúvida, mas ainda convivemos
com a desnutrição. O principal problema presente aqui é a desnutrição
crônica. Provavelmente, muitos devem saber que a desnutrição
crônica na infância aumenta muito o risco de obesidade e de doenças
crônicas degenerativas na vida adulta. Trabalhamos as duas questões
porque pensamos que prevenir ou tratar a desnutrição crônica da
forma mais rápida possível significa prevenir a obesidade e doenças
no futuro.

A última linha básica é a formação de funcionários em educação em
nutrição.

Os resultados são vários, principalmente: maior consciência na
escolha dos alimentos, melhora na qualidade higiênico-sanitária,
melhora na aceitação de alimentos como frutas, verduras e legumes,
participação ativa das crianças e dos funcionários em todos os
processos e melhora no estado nutricional de crianças e
funcionários.Obrigada.

- No decorrer do pronunciamento, procede-se à apresentação de
"slides"

Palavras do Sr. Presidente
As experiências são emocionantes, bonitas e apresentadas de

maneira absolutamente didática. Por isso, entendo, o pessoal está
dispensando a possibilidade de fazer qualquer tipo de indagação. Mas
estou convicto de que essas experiências constituem exemplos muito
significativos e importantes, que devemos repetir em nossas casas,
em nossas cidades, no nosso local de trabalho. Foi bom vocês terem
trazido experiências tão expressivas, mostrando que, quando
queremos, nós podemos, dentro dessa concepção expressa aqui
também de maneira didática. Primeiro precisamos querer, mas só
querer não basta, temos de saber como chegar aonde queremos. Mas
só saber como chegar aonde queremos não é suficiente, precisamos
ter determinação para darmos os passos necessários para chegarmos
aonde queremos. Se tivermos essa disposição, podemos fazer do

S 1



1134

nosso país um território saudável, onde as pessoas possam viver mais
e melhor.

Vocês devem perceber, é uma experiência que vivenciamos.
Infelizmente, vivemos numa sociedade em que, às vezes, há muita
dissociação entre o nosso fazer e o nosso querer ou a forma do nosso
fazer. Estamos aqui num espaço essencialmente político por natureza,
para facilitação do encontro dos diferentes, do encontro da
pluralidade. Isso é extremamente positivo.

É o lugar em que exercemos as nossas atividades nesse tempo de
voto, que vivemos agora, o tempo das eleições. Paradoxalmente,
muito do que se faz nesta Casa de política séria, de política
importante, está dissociado daquilo que nos permite chegar aqui.
Tanto que vocês podem perceber que, neste momento, a presença
dos Deputados é muito pequena. Não tenham dúvida de que, se não
todos, a grande maioria está buscando uma forma de voltar a esta
Casa. Temos de refletir sobre essa realidade: nem sempre o fazer
político tem a dimensão do reconhecimento eleitoral. Essa contradição
é que nos faz viver essa realidade brasileira de termos boas leis e não
termos bons resultados. Ontem, falou-se aqui uma coisa muito
interessante: que estão sendo deixadas de fazer algumas coisas na
escola, como, por exemplo, a atividade física, porque não têm
utilidade para a escola. Temos de rever a nossa maneira de fazer as
coisas, porque muitas coisas que são feitas e cobradas na escola, têm
pouca serventia na nossa vida. E o caso dos vestibulares, em que
somos cobrados para adquirir uma série de conhecimentos teóricos
que, depois, não têm nenhuma serventia nem mesmo na
universidade. Temos de debruçar-nos sobre esses fatores e
compreendê-los para que, mais que mudar leis, mudemos as nossas
atitudes e, assim, tenhamos novos comportamentos. Temos de fazer
da escola um espaço e um tempo em que o nosso aprendizado e as
nossas ações sejam boas não só para conquistarmos o diploma, mas
também melhores condições de vida. Temos de tomar consciência de
práticas que nos façam viver mais e melhor. Esse é o desafio que se
coloca. Há experiências muito bonitas. O que precisamos é encontrar
essas diferenças, essas possibilidades, essas experiências tão
significativas e colocá-las numa dimensão que extrapole as
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experiências mais localizadas. Elas são muito importantes e
significativas, mas têm de ter a dimensão da nossa cidade, do nosso
Estado, da nossa vida e do nosso tempo.

Mais uma vez, quero dizer que aqui e em muitos lugares estamos
trabalhando com a convicção de que é possível enfrentarmos e
vencermos grandes desafios do nosso tempo se trabalharmos de
maneira planejada, articulada e com clareza de aonde queremos
chegar. Estou muito contente ao ver tanta gente participando deste
fórum e de perceber que esta atividade que estamos fazendo aqui não
se iniciou ontem, mas há alguns meses. Desde o ano passado,
discutimos e debatemos a necessidade de fazer uma análise, um
aprofundamento dessa situação do ponto de vista do aprimoramento
da legislação, das ações públicas, mas também da ação da
sociedade. Vimos claramente que, para superarmos os desafios aqui
colocados, essa não é uma ação de um só setor, de um
departamento, de uma área de conhecimento, é uma ação de todos.
Tratar da qualidade de vida, tratar de saúde são uma responsabilidade
e um dever muito grandes do Estado, mas nem sempre isso é
cumprido. Alguns setores do Estado cumprem até mais do que
determina a lei, o que é muito positivo.

Existem outros setores que precisam ser cobrados e ajustados para
que possam avançar. Mas isso não basta. Precisamos da intervenção
de outras áreas.

As universidades brasileiras, de modo muito especial as
universidades públicas, têm uma enorme responsabilidade na
implementação de ações, de serviços e de orientações. A sociedade
também possui a sua parcela de responsabilidade.

Não podemos cobrar das pessoas que não têm conhecimento,
apenas porque existem as leis. Estamos desafiados, na condição de
pessoas, de seres que têm conhecimento. Dentro da concepção da
Universidade de Viçosa, é preciso conhecer, mas, antes, é preciso
exercer esse conhecimento em favor dos outros, compartilhar o
conhecimento. Todas as vezes que compartilhamos o conhecimento,
não nos diminuímos em nada; pelo contrário, só crescemos. Então,
vamos compartilhá-lo, para que, juntos, melhoremos ainda mais.

A representação social foi um exemplo muito significativo neste
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encontro. Quando as pessoas tomam consciência de determinadas
ações, elas se tornam protagonistas. Não podemos condenar a
sociedade pelo tato de ela ter pouco acesso ao conhecimento, às
grandes conquistas da humanidade, da ciência e da técnica. O que
precisamos fazer é disponibilizar esse conhecimento ao conjunto da
nossa sociedade. Se fizermos isso, não tenho dúvidas de que, muito
mais que as boas leis que fazemos, vamos construir uma sociedade
mais próxima, solidária, justa e próspera, ou seja, uma sociedade
muito melhor.

Estou convencido de que este encontro está no caminho certo.
Queremos uma sociedade mais justa e solidária e estamos
caminhando para isso. Mais do que levantar bandeiras e colorir os
nossos carros e as nossas casas em tempos de Copa, vamos deixar
de depender dos outros, para confiar em nós mesmos. Só assim
vamos fazer uma caminhada muito mais vitoriosa, diferente do fato de
ficarmos diante da televisão, apenas como espectadores. Sendo
protagonistas, tenho a convicção de que poderemos fazer este Brasil
muito melhor.

Agradeço muito a presença de todos vocês, sobretudo a presença
do professor da UFV, que está-se expandindo cada vez mais. E um
orgulho para nós. Quem não conhece Viçosa precisa conhecer. E uma
cidade que abriga uma belíssima universidade de que Minas Gerais e
o Brasil devem-se orgulhar, do ponto de vista arquitetônico, do espaço
geográfico, do seu conteúdo e da sua história. Vale a pena conhecê-
la, para que possamos nos orgulhar mais deste nosso Estado e do
nosso Brasil.

Considerações Finais
O Sr. Adelson Luiz Araújo Tinôco - Gostaria de finalizar trazendo

uma provocação enviada a este Plenário pelos idosos do Programa
Municipal da Terceira Idade. Esse assunto foi discutido com eles
antes da nossa vinda. Eles apresentaram duas propostas, a serem
tratadas aqui, como forma de resolver a obesidade de maneira
simples.

Pediram a mim que passasse para vocês imaginarem em casa se é
muita loucura deles pensar dessa forma. Eles querem um programa
de educação para a saúde nas principais TVs brasileiras, de

rs



1137

preferência em horário nobre, de apenas 20 minutos diários. Depois
que esse programa começar, o que aconteceria com a prevalência
dessas doenças em nosso povo? E a primeira coisa para vocês
pensarem.

A segunda, acho que está bem claro, foi bem esclarecida a questão
da educação aqui. Eles perguntam: "Por que o governo brasileiro não
institui uma disciplina de saúde nos ensinos fundamental e médio
deste país, que acompanhem o crescimento e o desenvolvimento dos
grupos populacionais, ou seja, das crianças até a adolescência?". Eles
dizem: "Com certeza, em 2020 teríamos menores prevalências não
apenas da obesidade, mas de todas as doenças crônico-
degenerativas deste país.".

Deixarei isso para vocês pensarem. São duas coisas simples
demais, se pararmos para analisar, mas que precisam ser feitas. E
com educação que em curto, médio e longo prazo resolveremos os
problemas da saúde pública em nosso país.

A Sra. Flávia Tiso - Temos o dever de trabalhar com o paciente
obeso, mas também de ter uma atenção maior com a prevenção.
Quando uma paciente, por exemplo, vai a uma consulta com o
ginecologista e o médico percebe que tal paciente ganhou 4kg de
peso em um ano, isso deve ser comentado com ela. Hoje é muito bom
saber que a população tem acesso à informação de como deve ser
uma alimentação saudável. Todos sabem que refrigerante, alimentos
gordurosos e doces engordam. Só que, muitas vezes, a pessoa vem
ganhando peso e não percebe isso. O ponto-chave é alertar o
indivíduo sobre o ganho de peso. Quando fazemos isso em equipe, a
coisa fica muito maior, mais interessante. (- Palmas.)

A Sra. Ann Kristine Jansen - Sou defensora da educação nutricional
há muitos anos, apesar de também trabalhar na área de tratamento.
Trabalho na área preventiva e de tratamento, não só da obesidade,
mas principalmente da obesidade. Talvez esteja dirigindo-me
especificamente a meus colegas nutricionistas ou a todos que são
protagonistas da educação nutricional, que não é simples de ser
realizada. Nos programas dos cursos universitários, na formação do
nutricionista, a educação nutricional restringe-se a uma única
disciplina, normalmente no 7 período do curso.
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A educação nutricional é muito mais que isso, é difícil de ser feita.
Temos de trabalhar com linhas da pedagogia, aliando-nos aos
pedagogos, aos educadores, àqueles que sabem o que é educar.
Esse é um desafio, uma proposta e uma questão a ser analisada por
todos os profissionais da área de saúde que acreditam que a
educação em saúde e a educação nutricional podem mudar hábitos
de vida. Pensem nisso. Será que minha prática de educação em
saúde, minha prática de educação nutricional, de fato, possibilita a
modificação do hábito alimentar, do estilo de vida? Não acredito que
palestras de 1 hora ou 40 minutos de duração consigam modificar um
hábito. Educação é muito mais que isso. Se, na área da educação,
pedagogos e educadores têm evoluído tanto, por que nós,
nutricionistas, continuamos a fazer educação nutricional como
fazíamos há 30, 40 anos? Façam a educação nutricional, mas pensem
se sua prática de educação nutricional está, de fato, contribuindo para
a mudança de estilo de vida das pessoas. O que tenho visto, ao longo
dos anos, é que o nutricionista promove a educação nutricional em
grupos de diabéticos, hipertensos, obesos, crianças, adolescentes e
gestantes e, quando o paciente não consegue mudar seus hábitos
alimentares, ele diz : "Eu ensinei, ele não mudou porque não quis".
Será que você ensinou de forma correta? Será que você atingiu
aquela pessoa? Repensem. Repensem profundamente. Os
profissionais da docência, professores de nível universitário que
formam os futuros nutricionistas, devem repensar se, ao formar o
profissional nutricionista, estão ensinando-o, de fato, a fazer a
educação nutricional. Obrigada.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta às autoridades e demais

convidados seus agradecimentos pela honrosa presença, e, cumprido
o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as
Deputadas e os Deputados para a reunião especial de logo mais, às
14 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 26 REUNIÃO ESPECIAL DA 4 ê SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 717/2006

Presidência do Deputado Doutor Ronaldo
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Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Destinação da reunião - Palavras da Sra. Vanessa Almeida - Palavras
do Sr. Ricardo da Cruz - Palavras da Sra. Rozane Márcia Triches -
Esclarecimentos sobre os debates - Debates - Apresentação e
discussão de propostas - Eleição da Comissão de Representação -
Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e a Deputada:
Adelmo Carneiro Leão - Doutor Ronaldo - Maria Olívia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Ronaldo) - As 14h12min, declaro

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

Ata
- O Deputado Adelmo Carneiro Leão, 2 2-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 tomarem assento à mesa

a Exma. Sra. Vanessa Almeida, Coordenadora do Programa de
Hipertensão e Diabetes da Secretaria de Estado de Saúde e
Responsável pelo programa "Agita Minas"; o Exmo. Sr. Ricardo Cruz,
gestor do Instituto Brasileiro de Orientação Alimentar e executivo do
programa "5 ao dia"; e a Exma. Sra. Rozane Márcia Triches,
coordenadora do Programa de Alimentação Escolar do Município de
Dois Irmãos e Professora de Nutrição e Saúde Coletiva da
Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do fórum

técnico "Obesidade: desafios e perspectivas", com a apresentação do
painel "Experiências no controle da obesidade'.

Palavras da Sra. Vanessa Almeida
Boa tarde a todos. Agradeço o convite da Assembléia Legislativa

para participar deste fórum. Acredito ser de suma importância essa
discussão não apenas para o Estado, mas também para todo o País.
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Estamos situados na Coordenação de Hipertensão e Diabetes, na
Gerência de Normalização da Saúde, na Superintendência de
Atenção à Saúde, na Secretaria de Saúde.

Para começarmos a nossa discussão, trouxe o conceito de saúde da
OMS, que diz respeito a todos os fatores envolvidos com a saúde.
Sabemos que, para alcançarmos saúde com o indivíduo, com a
família ou com a comunidade, precisamos pensar em todos os fatores
relacionados à própria saúde, como econômicos, sociais, culturais,
nutricionais, psicológicos, políticos, biológicos, comportamentais,
ocupacionais e ambientais. E importante dizer que a interação desses
fatores e a carga de cada fator são determinadas e fundamentadas
com o tempo. Em diferentes tempos, teremos uma carga diferente de
cada um desses fatores.

Além disso, vivemos num cenário pós-moderno, e a pós-
modernidade apresenta características específicas. Primeiro, o mundo
pós-moderno é marcado pelo tempo. Ninguém tem tempo, hoje em
dia, para fazer atividade física, para se alimentar direito, para
desenvolver ações específicas para o próprio benefício. A
característica do tempo é fundamental.

Segundo, a realização instantânea do desejo. Quero ser feliz agora,
não importando sê-lo hoje ou amanhã; o agora é importante.

Terceiro, a perfeição vale mais que o conteúdo. A perfeição externa
vale mais que o valor interno de cada ser humano.

Quarto, o corpo não pode mostrar as marcas do tempo. Em
conseqüência, vemos um sofrimento psíquico intenso do sujeito
contemporâneo, que parece estar demonstrado no corpo. Além disso,
vemos, na pós-modernidade, a valorização do ter, e não do ser, o ser
humano.

Hoje, a população não tem espaço para falar da angústia gerada por
todas essas características da pós-modernidade. E podemos
diagnosticar que o corpo é o lugar onde todas as formas de repressão
terminam por ser registradas e é a única prova da nossa existência.

Nos dias de hoje, na pós-modernidade, adoecer significa ser visto
pelo olhar do outro. Junto disso, vivemos três momentos de transição
importantes. Acredito que, neste fórum, outros palestrantes já devam
ter abordado essas questões: um momento de transição
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epidemiológica, um momento de transição demográfica e um
momento de transição nutricional.

No primeiro momento, de transição epidemiológica, vemos a
diminuição das doenças infectoparasitárias e o aumento das doenças
cardiovasculares.

No segundo momento, de transição demográfica, percebemos a
diminuição da taxa de natalidade e o aumento do envelhecimento
populacional. Junto disso, podemos perceber todos os fatores de risco
envolvidos com .as doenças crônicas não transmissíveis. No Estado
de Minas Gerais, no sistema Hiperdia, com 341 mil pacientes
cadastrados em 2005, a prevalência dos fatores de risco, após
limpeza do banco de dados, é de aproximadamente 42,2% referentes
à obesidade; 18,77%, ao tabagismo; 42,5%, ao sedentarismo; e a
faixa etária, como um componente no fator biológico, 90% da
população acima de 40 anos.

Este gráfico mostra os dois fatores de risco, o sedentarismo e o
sobrepeso por patologia, a hipertensão, o diabetes tipo 1 e 2, e a
hipertensão com diabetes. Podemos perceber que todos os dois
fatores, nos pacientes, caminham praticamente da mesma maneira,
sempre juntos.

Começamos, então, a discutir a influência desses fatores de risco
em algumas causas de morte, tanto infarto, quanto AVC ou câncer, e
o estilo de vida é fundamental para a ocorrência desses
acontecimentos, desses agravos.

Além disso, podemos perceber que, em Minas Gerais,
diferentemente de outras regiões do Brasil, há uma alta proporção de
mortes por doenças do aparelho circulatório, e a grande maioria está
relacionada com a questão da pós-modernidade, do sedentarismo e
do sobrepeso. Isso gera custo para o sistema. Podemos perceber
que, nesse trabalho, a Inês [essa mostrou que, no Brasil, são cerca
de 1.150.000 internações por doenças cardiovasculares, gerando um
custo total de R$475.000.000,00 no ano de 1998. Há, também, várias
complicações, que são decorrentes dessas principais patologias -
hipertensão e diabetes - como a doença renal.

Podemos ver que, no Estado, hoje temos em torno de 28 mil
pacientes cadastrados e identificados. Esses pacientes geram um
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custo médio mensal de R$1.500,00. Reflitam, com o Estado, quanto é
gasto apenas com uma patologia. É certo que esta é a patologia, o
agravo que mais consome recursos públicos. Mas conseguiríamos
prevenir essas patologias com uma assistência adequada e um
enfoque na questão da prevenção. O nosso grande objetivo é atuar
antes de ser diagnosticada a patologia, com dieta saudável, peso
adequado e atividade física supervisionada.

A proposta do projeto Agita Minas é uma proposta da Secretaria de
Estado de Saúde, que visa a incrementar o conhecimento e o
envolvimento da sociedade com relação aos benefícios da atividade
física e da adoção de hábitos saudáveis de vida, para proteção,
promoção e especialmente para prevenção e tratamento das doenças
crônicas não transmissíveis.

Por que o Agita Minas? Já falamos anteriormente sobre suas
justificativas, mas, além do que já dissemos, 80% da população vive
em área urbana, e 70% dessa população que vive em área urbana
tem hábitos inadequados de vida, hábitos sedentários, que geram
inatividade e, como conseqüência, obesidade, doenças e agravos não
transmissíveis.

O nosso público-alvo, o nosso primeiro enfoque são os escolares, as
crianças e os adolescentes; o segundo, os portadores de doenças
crônicas; o terceiro, os trabalhadores, e os idosos, por último.
Acreditamos que, quando enfatizamos nossas ações com os
escolares, podemos ter, como resultado, a alteração de todas as
condições das patologias crônicas em outros públicos.

Qual é a proposta do Agita Minas? Que os indivíduos sedentários
passem a ser um pouco ativos e, posteriormente, passem a ser
regularmente ativos; que os regularmente ativos passem a ser muito
ativos; e, finalmente, que os muito ativos mantenham esse nível de
atividade física.

Um pouco já aluda muito. Se deixamos de ser sedentários para ser
um pouco ativos, diminuímos em 40% o risco de mortalidade por
doenças cardiovasculares. Esse estudo é muito interessante, pois
mostra o risco relativo de se ter AVO, com os passos usuais da
caminhada. Isto é, podemos diminuir significativamente o risco relativo
de desenvolver AVO, quando desenvolvemos atividade física.
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O Agita Minas recomenda que todo cidadão deve realizar, pelo
menos, 30 minutos de atividade tísica por dia, por cinco ou mais dias
na semana, e, se possível, sempre em intensidade moderada ou leve,
de forma contínua ou acumulada.

Não só o Agita Minas, mas também o CDC, grande centro de
pesquisa de Atlanta, que promove ações em parceria com a
Organização Mundial de Saúde, preconiza isso. Alteramos, então, a
prescrição da atividade física que anteriormente era feita três vezes
por semana para essa recomendação.

Quem são os parceiros do Agita Minas atualmente? Temos uma
resolução publicada na Secretaria de Estado da Saúde que contém os
seguintes parceiros: a Secretaria de Educação, a de Desenvolvimento
Social e Esportes, a UFMG, o Coseme, a Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte, o Sesc, o Sesi, o Sest, o Senat, a Sociedade Brasileira de
Diabetes, a Sociedade Mineira de Cardiologia, a Sociedade Mineira de
Pediatria, a Abeso, o Cref, o Crefito e a Associação Mineira de
Fisioterapia.

Se formos pensar numa área de abrangência do PSF, podemos
identificar o número correto de pessoas e as principais patologias.
Trouxe esse "slide" como exemplo de atuação na área de abrangência
do PSF, identificando todos os hipertensos por extratiticação de risco.
E as pessoas que não são hipertensas na família ajudam a
desenvolver a promoção da saúde, objetivando a mudança no estilo
de vida. O nosso principal enfoque assistencial, com os nossos
protocolos e diretrizes clínicas do Estado de Minas Gerais, objetiva
principalmente o fluxograma da mudança do estilo de vida, priorizando
o indivíduo ativo, com atividade física supervisionada, por meio de
vitaminas, de alimentação saudável e de diminuição dos fatores de
risco. Para conseguirmos trabalhar, nessa mesma área de
abrangência, com os pacientes de baixo, médio, alto e muito alto
riscos, com a promoção da saúde e da mudança do estilo de vida, é
fundamental visualizar e diagnosticar nossos atores sociais, para que
possam contribuir para nossas ações.

Trouxe alguns exemplos de parcerias desenvolvidas no Estado e de
algumas ações precisas, que podem ser mais bem desenvolvidas com
ações efetivas por meio das escolas, dos clubes, das unidades
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básicas de saúde, das Igrejas, das Secretarias Municipais de
Esportes, de Cultura, de Planejamento, de Assistência Social, de
Educação e do Programa Agita Minas.

Para alcançarmos esse nível de prevenção, imaginamos a
intersetorialidade, buscando os atores sociais, para atingirmos o
objetivo de mudança do estilo de vida na população. Sabemos que,
estimulando a intersetorialidade, podemos ter, como conseqüência, a
melhor resolubilidade do SUS, melhorando sua integralidade,
buscando assim a responsabilização do cuidado, a autonomia não só
para esses pacientes, mas também para toda a população,
fortalecendo o vínculo do usuário no sistema.

Trouxe alguns exemplos do Dia Mundial de Prevenção do Diabetes,
comemorado no ano passado. O programa Agita Minas estimula todas
as regionais de saúde do Estado, as 27 GRSs; estimula, portanto, o
desenvolvimento de ações. Eu trouxe alguns exemplos, algumas
fotos, que ficaram pequenas, mas são exemplos importantes, que
devem ser lembrados. Várias ações e atividades estão sendo
realizadas.

Aqui, vemos os Municípios de Sem-Peixe, Urucânia, Dores de
Guanhães e Canaã. Todos desenvolvem ações do Agita Minas que
visam ao aumento do nível de atividade física da população e,
conseqüentemente, à diminuição de fatores de risco. Além disso, no
Dia Mundial de Prevenção do Diabetes, distribuímos, em todo o
Estado, 248.350 "folders" do Agita Minas, além de 43.800 cartazes.
Recebemos, dos 70 Municípios, os relatórios. A Secretaria de Estado
de Saúde tem como objetivo publicar as experiências exitosas,
principalmente dos Municípios que entraram em contato com a
coordenação e enviaram o resumo do desenvolvimento das ações.

Quais são as ações efetivas do Agita Minas? Entre as que
registramos, até o momento, ressaltamos a elaboração da resolução
com a parceria efetiva dos 17 parceiros que citei. Ademais, contamos
com a adesão de 352 Municípios para a rede de informações do Agita
Minas. Todos os Municípios do Estado foram convidados. Os 352
Municípios aderiram a essa rede de informações.

Trouxe aqui alguns pontos para pensarmos os espaços públicos,
onde poderão ser desenvolvidos os hábitos saudáveis de vida e
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desenvolvidas as atividades físicas. Nos 352 Municípios, temos 828
praças, 120 parques, 106 pistas de caminhada, 30 ciclovias, 735
quadras poliesportivas. Podemos, então, direcionar nossas ações
para esses espaços públicos, a fim de efetivar o programa Agita
Minas.

Como proposta para o futuro, estamos estimulando os nossos
parceiros a levar adiante a idéia da adoção de uma praça para
conquistarmos a saúde. O que significa a adoção de uma praça? A
idéia é que, em cada praça pública, haja profissionais que possam
trabalhar com a atividade física e com a promoção de hábitos
saudáveis de vida.

Trouxe, ainda, o custo de manutenção desse projeto. Para
mantermos os profissionais desenvolvendo essas ações,
precisaríamos de R$73.125,00. Trata-se de um valor muito baixo, se
pensarmos que só a doença renal, em todo o Estado, absorve cerca
de R$508.000.000,00. Podemos, então, imaginar a relação custo-
benefício.

Como a proposta "Adote uma Praça" pode ser desenvolvida? O
objetivo é estimular empresas privadas, que podem ser parceiras do
Agita. Além disso, pretende-se patrocinar os profissionais, a fim de
que eles, em parceria com as unidades básicas de saúde,
desenvolvam ações efetivas. Destarte, a população poderá encontrar,
no local público, nas praças, profissionais capacitados para
desenvolver esse tipo de atividade.

Para terminar, agradeço-lhes o convite. Peço apenas mais 2 minutos
para demonstrar como foi o Dia Mundial de Prevenção do Diabetes
em Belo Horizonte. Trouxemos um clipe que retrata um pouco as
nossas ações.

E importante dizer que as ações do Agita Minas têm sido feitas de
maneira pontual. Para o segundo semestre, objetivamos desenvolver
ações efetivas, como esse projeto.

Estamos buscando a consolidação das parcerias que apresentei
anteriormente. O clipe mostra o que realizamos no Parque Municipal,
no dia 20 de novembro. E interessante, pois desenvolvemos ações de
maneira que não só objetivamos a questão da saúde, mas
imaginamos que, com cultura, lazer, outras propostas e com saúde,
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mudaríamos o perfil da assistência à saúde e conseguiríamos uma
melhora da qualidade de vida da população.

Esse foi apenas um exemplo de ação pontual que a coordenação
desenvolveu. O nosso objetivo é tornar efetivas ações pontuais como
essa. Que a população possa identificar que, naqueles espaços
públicos, há profissionais capacitados a desenvolver uma atividade
física. Muito obrigada.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à apresentação
de vídeo e "slides".

Palavras do Sr. Ricardo da Cruz
Boa tarde. E uma alegria muito grande estar aqui. Parabenizo todos

os participantes pela contundente reflexão deste fórum diante de um
tema tão pertinente como a obesidade. Abordarei o programa 5 ao
Dia. Esta é a logomarca do programa no Brasil, criada pelo Instituto
Nacional do Câncer na Califórnia. Recentemente, no II Congresso
Pan-Americano para a Promoção de Frutas, Legumes e Verduras em
Mendoza, na Argentina, todos os países da América Latina e da
América Central elegeram o programa 5 ao Dia como o programa-
modelo para estimular o consumo de FLVs.

Essa logomarca brasileira foi elogiada, inclusive neste evento, e
queremos que seja a cara do programa no nosso país. Atualmente o
programa está presente em 40 diferentes nações. Sempre o
admiramos e sonhamos com a possibilidade de trazer o programa
para o Brasil, e hoje a realidade do programa no Brasil, com suas
diferentes frentes, é reconhecida não só na América Latina, como
também na América do Norte.

O programa está alinhado às diretrizes da estratégia global de
alimentação e atividade física, e uma delas, como todos sabem, é o
aumento do consumo de frutas, legumes e hortaliças. O programa
está relacionado com as recomendações da OMS, que sugere a
ingestão mínima diária de 400g de FLV ao dia. Aliás, essa também é
uma das recomendações do Ministério da Saúde. O primeiro passo é:
aumente e varie o consumo de frutas, legumes e verduras.

O mundo inteiro descobriu que, por meio dos alimentos, prevenimos
inúmeras enfermidades. Esse é um tópico bastante expressivo do
programa 5 ao Dia, e trabalharemos com maior intensidade nos
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próximos anos com essa comunicação. De acordo com as
informações da OMS, câncer, envelhecimento precoce, artrite,
doenças do coração, colesterol, tromboses, prisão de ventre, diabetes
e obesidade são enfermidades que podem ser prevenidas como
resultado desse procedimento diário, ou seja, desse saudável hábito
de ingerir frutas, legumes e verduras. E impossível não citar as
agravantes, as conseqüências decorrentes dessa realidade, ou seja,
desse caos em várias nações ao redor do mundo. Cada vez mais,
preocupar-nos-emos com essa crescente realidade no Brasil.

O endocrinologista Walmir Coutinho comparou os índices da doença
ao longo dos 20 anos. Ele alegou que, nos 60 países que representam
mais da metade da população mundial, o problema explodiu em 58
desses países. Somente nos Estados Unidos, 283 mil bebês são
grandes demais para as cadeirinhas de automóveis, o que é
assustador. Estamos falando da realidade de um país de Primeiro
Mundo, mas vocês devem perceber que essa realidade é crescente e
polêmica em nossa nação. De acordo com o endocrinologista, nos
últimos 30 anos, a alimentação das crianças brasileiras piorou.

Só falamos mal de quem não gostamos. Se você falar bem de
frutas, legumes e verduras, seu filho também falará bem e toda a sua
família será influenciada.

Temos de recuperar esse prazer de, diariamente, inserir na nossa
alimentação frutas, legumes e verduras. Houve um aumento de 400%
no consumo de biscoitos e refrigerantes. O nosso grande problema é
o "lobby' dos industrializados. Temos uma luta gigantesca pela frente,
porque o investimento das empresas produtoras de industrializados é
muito maior do que o que tem sido feito para uma ingestão maior de
frutas, legumes e verduras.

Segundo estimativa da OMS, cerca de 2.700.000 vidas seriam
salvas anualmente, se se adotasse a ingestão diária mínima de 400g
de frutas, legumes e verduras. Em países do Primeiro Mundo, já se
fala de 10 a 12 porções ao dia. E uma presunção pensar nesse
consumo, tendo em vista que a maior parte dos brasileiros não ingere
sequer uma porção diária de frutas, legumes e verduras. Fica muito
mais fácil comunicar às crianças a mensagem de que o plástico é
inteligente e de fácil assimilação.
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Estes dados de 2004, também da OMS, estão ultrapassados. Vejam
que 80% das enfermidades cardiovasculares, 90% dos diabetes e
30% dos cânceres no mundo são decorrentes da ausência de uma
alimentação saudável e uma vida ativa. O Instituto Nacional de
Câncer - Inca - trabalha muito essas informações.

Este dado foi veiculado no jornal A Tribuna", do Espírito Santo,
pelo Inca, e revela estudos sobre a obesidade ou pré-obesidade na
população com mais de 18 anos. Quando fiz uma palestra em Vitória,
os capixabas não gostaram de saber que estão acima do peso. Essa
é uma realidade. Em Belo Horizonte, 38,9% da população acima de
18 anos é composta por obesos ou pré-obesos, ou seja, está acima
do peso. Esses dados são crescentes em todos os Estados
brasileiros. Daí a importância do Programa 5 ao Dia ter chegado ao
Brasil com essa comunicação diferenciada, estimulando um maior
consumo de trutas, legumes e verduras.

O Programa 5 ao Dia Cores é uma comunicação brasileira, com a
cara do País. Estamos sugerindo que se misturem cores no prato. Nos
Estados Unidos, há a seguinte expressão: "Faça um arco-íris no seu
prato". Sou gaúcho e gosto de carne, mas fico muito satisfeito ao
encontrar de sete a dez cores de verduras e hortaliças no meu prato.
Essa é uma grande vitória e conquista. Seria muito bom se todos os
brasileiros começassem a variar e a aumentar a representatividade de
cores nos seus pratos, que, quanto mais coloridos, mais saudáveis. A
sugestão é: no café da manhã, adicione um alimento de cor roxa,
como ameixa ou uva; no lanche das 9 horas, um da cor laranja, como
mexerica ou suco de laranja; no almoço, brinque com a cor verde, que
quanto mais escura, melhor e mais saudável; no lanche da tarde,
insira a cor vermelha, como morango, que é "show" de bola, mas, por
gentileza, não coloque creme de leite, só o morango; à noite, faça a
ingestão de alimentos de cor branca, como couve-flor. Varie o seu
cardápio e acrescente mais cores. Essa é uma comunicação
complementar que adotamos no Brasil. Brinque com as cores dos
alimentos. Quanto mais colorido, mais saudável. Portanto, distribua
frutas, legumes e verduras em todas as suas refeições.

Este é o nosso "site": "www.5aodia.com.br". A nutricionista esportiva
Flávia Abdala responde em tempo integral a todas as demandas dos
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internautas.
Para qualquer singularidade que você queira descobrir sobre fruta,

legume, verdura ou hortaliça, há uma comunicação direta, ou seja, um
"link" do Instituto Nacional do Câncer e da Embrapa Agroindústria - um
dos significativos parceiros do programa no Brasil - e dezenas de
cardápios que podem ser inseridos no nosso cotidiano. Baixe todas
essas informações, leve-as para a sua casa e taça uma revolução no
seu lar, na sua cozinha. Toda a sua família receberá os efeitos
positivos desse programa, que é revolucionário. Citarei três razões.
Primeiro, porque cumpre o perfil da responsabilidade social
corporativa. Minas Gerais deve saber que a Unimed Vitória inseriu o
programa 5 ao Dia numa comunicação destinada aos colaboradores.
Nesta semana, realizei uma palestra para os fornecedores da Unimed
Vitória. Num segundo momento, estamos avançando agora para os
clientes. Quando uma empresa se insere no programa, recebe o
manual de implementação, a comunicação diferenciada junto aos
seus colaboradores e o "link" 5 ao Dia no "site" da empresa. Essa é a
nossa idéia. Um fornecedor, um cliente ou um colaborador pode
receber assessoria constante do programa na sua necessidade diária.
O 5 ao Dia é um eficiente instrumento para acelerar a implementação
da estratégia global e, conseqüentemente, enriquecer a iniciativa da
Semana de Alimentação Escolar.

Desejo informar a todos que essas duas peças estão à disposição
no "site" do 5 ao Dia. Uma foi elaborada para orientar o professor a
trabalhar de forma pedagógica com a criança na sala de aula. Essas
cartilhas alcançaram 1.500.000 alunos na rede pública municipal, no
Estado do Rio de Janeiro. O Instituto Annes Dias, da Prefeitura do Rio
de Janeiro, possui dados de dezenas de professores se reportando a
esse assunto, em decorrência dessas cartilhas. Isso é fantástico. A
outra é alusiva à Semana de Alimentação Escolar e ás mostras
dinâmicas da sala de aula. O professor pode otimizar essa
comunicação para crianças de diferentes faixas etárias.

Desejamos que a marca 5 ao Dia esteja na mente dos brasileiros,
tão conhecida quanto as campanhas de câncer de mama, do Fome
Zero e a favor dos portadores de HIV. Isso não é presunção, tendo em
vista que o 5 ao Dia é o maior programa desse nível nos EUA. Além



1150

disso, quando olhar para a palma da sua mão, que a criança descubra
que, naquele dia, não tomou um suco nem inseriu uma cor diferente
no seu prato e precisa vencer essa luta contra os industrializados.
Essa é uma comunicação dinâmica. Não adianta orientá-la se, em
casa, o pai lhe dá biscoito recheado, "chips", etc. A idéia é que essa
comunicação seja abrangente. Estamos trabalhando com o cônjuge
do colaborador, realizando "workshops", e com os filhos dos
colaboradores, fornecendo sucos exóticos e saladas alternativas.
Nesta semana, criamos um cardápio junino 5 ao Dia. Um dos setores
da empresa foi sorteado e recebeu um café-da-manhã genuinamente
5 ao Dia junino, alusivo à festa que comemoramos no País.

Aqui está o Comitê de Mobilização da Estratégia Global, que foi
realizado no Rio de Janeiro. Esses parceiros expressivos têm
promovido um fantástico trabalho nesse Estado. Estamos avançando
em Manaus e indo para São Paulo. A idéia é ter um representante em
cada Estado. Estamos negociando isso por meio do CRN e,
conseqüentemente, do CEN, para que consigamos essa extensão e
representatividade do programa no Brasil.

Aqui estão os nossos parceiros. Fico animado em saber que o Agita
Minas tem 17 parceiros. Então terminamos 2005 com 17 parceiros.
Esse programa tem um ano e meio de vida no Brasil e deu um pulo
muito significativo. Peço a todos que se juntem a nós nessa luta.
Deveremos nos articular da melhor maneira possível. Estamos
receptivos a toda sorte de proposta e de incentivo, para que, cada vez
mais, o programa melhore e supra a expectativa de toda a nossa
população. Muito obrigado. Parabéns a todos.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à apresentação
de "slides".

Palavras da Sra. Rozane Márcia Triches
Boa tarde a todos. Agradeço o convite para a exposição.
Vim do Sul e, portanto, ouvirão uma forma de expressão um

pouquinho diferente. O trabalho que estamos fazendo em Dois Irmãos
tem alcançado bastantes pessoas. Percebemos que o programa está
dando frutos e muitos querem reproduzi-lo.

Dois Irmãos (RS) é uma cidade muito pequena e tem em torno de 30
mil habitantes, composta, quase em sua totalidade, de pessoas de
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origem alemã. Vocês podem até perceber essa evidência pelos meus
traços.

O meu objetivo é apresentar-lhes o projeto que estamos realizando
nessa cidade, desde o ano de 2003, no programa de alimentação
escolar. Pegando o "link" do palestrante anterior, sabemos da nossa
responsabilidade em fazer com que essas crianças se tornem
consumidores conscientes. Como ele comentou, vivemos sob a égide
do poder da indústria, quer dizer, consumimos sem poder escolher o
que está sendoconsumido. Temos de modificar essa situação para
fazer com que o consumidor escolha o que quer comer. Não podemos
simplesmente aceitar o que a indústria alimentícia impõe. Esse é um
papel bastante importante no que se refere à alimentação. Precisamos
começar esse trabalho com as crianças, pois serão os futuros adultos.
Portanto, são esses cidadãos quem decidirão; aliás, todos nós temos
de decidir o que comer.

Começamos o projeto em Dois Irmãos, em 2003, em conseqüência
da preocupação, que todos temos hoje, com a transição nutricional, já
comentada aqui muitas vezes. Verificamos muito essa realidade,
principalmente no Sul, numa região de colonização alemã, onde os
pratos são muito gordurosos e calóricos. Lá, vemos, claramente, essa
transição nutricional.

O que podemos, consensualmente, perceber é que a obesidade
vem de uma alimentação errada. A nossa literatura diz que os nossos
padrões alimentares estão muito errados, acarretando, assim,
problemas de obesidade crescente na população. Começamos, então,
pesquisando como estava a alimentação das crianças nas nossas
escolas municipais.

Hoje, fala-se muito em educação nutricional para se combater a
obesidade. Fala-se bastante que temos de educar as crianças para
comerem direito. Então, procuramos saber se o conhecimento das
crianças, de alguma forma, trazia-lhes benefícios. Será que ter
conhecimento é suficiente para provocar a mudança de hábitos
alimentares? Essa foi uma das perguntas da nossa pesquisa.

Além disso, no período de diagnóstico, resolvemos saber como as
crianças se sentiam em relação ao seu corpo, se estavam satisfeitas
consigo mesmas. Percebemos que, cada vez mais, não apenas os
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adolescentes, mas também as crianças estão insatisfeitas com o seu
corpo.

Outra questão de diagnóstico foi a atividade física, da qual também
ouvimos falar bastante, muito relacionada à obesidade.

A primeira tabela que apresento trata da evolução do sobrepeso e
da obesidade nas escolas municipais. Foram feitas duas avaliações
nutricionais, uma em 2003, outra em 2004, por meio das quais
percebemos que, em um ano, cresceu a prevalência de risco de
obesidade nessas crianças. Então, preocupamo-nos ainda mais com
isso.

Por essas tabelas serem muito científicas, podem complicar um
pouco o entendimento de vocês. O que achamos nesse diagnóstico?
De fato, a obesidade relaciona-se a práticas alimentares erradas, mas
não adianta apenas repassar conhecimento às crianças. Na verdade,
as crianças obesas têm muito mais conhecimento que as eutróficas,
ou seja, saber mais não significa que haverá mudança da prática
alimentar. Continuo a ter as mesmas práticas alimentares, mesmo
tendo maior conhecimento de nutrição. Simplesmente fazer com que o
professor ensine as vitaminas de determinados alimentos, se a
verdura é mais saudável que um salgado fará diferença às crianças
com sobrepeso? A pesquisa nos mostrou que não. Temos de mudar a
prática alimentar, o que não se consegue apenas com conhecimento.
Esse foi um dos resultados que a pesquisa apontou.

Em relação à insatisfação corporal, percebemos que as meninas,
mesmo quando estão com peso normal, querem emagrecer; e os
meninos, na mesma situação, querem engordar, ficar mais fortes.
Essas crianças têm idade de 8 a 10 anos. Houve uma alta prevalência
de insatisfação corporal: cerca de 70% das crianças disseram que não
estavam satisfeitas com seu corpo. Quer dizer, a sociedade faz com
que as crianças engordem - a maioria dos alimentos que têm a sua
disposição são calóricos - e, ao mesmo tempo, exige que as meninas
sejam magras e os meninos robustos. Com essas duas contradições,
o que se passa na cabeça das crianças? O que estamos fazendo com
as nossas crianças? Ressalto: são crianças, não adolescentes.

Outra coisa que percebemos na nossa pesquisa sobre insatisfação
corporal é que as crianças com maior insatisfação eram da zona
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urbana. Daí concluímos o quanto a mídia faz com que as crianças
incorporem estigmas ou percepções de um corpo idealizado.

Quanto à atividade física, não preciso estender-me. Com certeza o
sedentarismo é um dos grandes fatores que levam à obesidade. Esse
é um quadro do qual as Prefeituras não podem fugir, porque terão
crianças com esse perfil e com os mesmos problemas. Então, nossas
intervenções foram pautadas no que verificamos em nossa pesquisa.
Percebemos que estamos diante de uma cultura altamente
globalizada, como muito bem mencionaram os palestrantes anteriores.
Estamos sempre sendo aculturados no nosso modo de alimentar. Não
temos muitas alternativas, a não ser os alimentos industrializados,
aliás, cada vez mais industrializados e modificados. A produção de
alimentos hoje obedece, cada vez mais, aos interesses capitalistas,
que é vender. O que as crianças gostam de comer? Elas gostam de
alimentos industrializados, porque eles têm sabor. A criança não gosta
de comer aquilo que não tem sabor, então as indústrias se utilizam de
aditivos químicos para convencer nossas crianças a pedir um
salgadinho ao invés de uma fruta. Sabendo que apenas conhecimento
não adiantará nada, resolvemos mexer na estrutura disso. Se o
problema está na produção de alimentos, vamos alterar isso. Nosso
foco foi produzir alimentos que fugissem desses "lobbies" industriais e
oferecê-los às escolas. Inserimos alimentos da agricultura familiar
praticamente sem nenhum processamento, alimentos naturais, da
cultura dessas crianças, alimentos que não foram impostos.
Começamos a trazer aqueles alimentos que os pais comiam
antigamente, produzidos por pequenos agricultores. Essa foi nossa
primeira iniciativa.

A segunda iniciativa foi implantar um horto municipal e hortas nas
escolas, para mostrar que uma verdura ai plantada não possui
agrotóxico, é totalmente orgânica, produzida como antigamente. Na
infância, eu gostava de comer verduras porque elas tinham sabor.
Ninguém me obrigava a isso. Hoje uma verdura comprada no
mercado não tem gosto de nada. Queríamos trazer de volta o sabor
das verduras. O horto municipal fez essa revolução. As crianças
começaram a comer verduras, e não porque as obriguei a isso, não
porque a merendeira forçou-as a comê-las, mas porque começaram a
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gostar dessa verdura que trouxe seu gosto original, perdido porque a
indústria fez com que elas ficassem híbridas. Capitalizaram os
alimentos que acabaram perdendo totalmente sua originalidade. O
horto municipal foi feito com esse objetivo, e, além do gosto,
passamos a ter uma variedade de verduras. O prato das crianças na
merenda escolar é colorido porque elas podem escolher o que querem
comer. Se não gostam de uma verdura, têm outras opções. Outro
detalhe é o frescor. Não compramos as verduras do Ceasa, de um
grande distribuidor, simplesmente as colhemos na horta e as
distribuímos nas escolas. Esse também é um grande diferencial.

Enriquece muito também o fato de as próprias crianças produzirem
essas verduras e saberem que estão consumindo o que produziram. A
alteração na produção de alimentos se deu com a inserção da
alimentação integral nas escolas. Chega de coisa refinada. Comemos
tantas coisas refinadas que acredito que tenhamos perdido muitos
nutrientes do alimento natural. E isso cria certo preconceito, pois se
tem a idéia de que comer coisa integral é ruim. As crianças criam esse
preconceito e dizem que não gostam de arroz integral, de pão integral,
enfim, de nenhum alimento integral. Vimos que não é assim. As
crianças começaram a comer alimentos integrais sem o preconceito
de que iam comer arroz integral. 'Ah, professora, vamos comer arroz
integral porque é bom para a saúde!" Não, elas começaram a comer o
arroz integral como se fosse um arroz comum. Começaram a comer
cuca integral, um bolo doce típico do Sul, bem gorduroso, cheia de
farofa, que transformamos em alimento integral e que ficou muito
gostoso.

Não podemos deixar de considerar que as crianças comem o que
gostam. Quando se introduz alimento integral na merenda escolar,
devemos considerar que esse alimento precisa ter sabor. Percebemos
que as crianças começaram a comer alimentos integrais sem
perceber. As vezes, comiam arroz sem saber que era integral, e
ninguém reclamava ou dizia que era ruim. Nós é que temos certo
preconceito de que arroz integral não tem gosto ou que tem gosto de
farelo. Como elas não tinham esse preconceito, comeram como se
fosse uma comida qualquer. Quando enfatizamos muito que têm de
comer arroz integral ou salada, as crianças perguntam por que a
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professora tentam convencê-las a comer aquilo, já que é tão bom. A
criança pergunta: por que a professora está querendo me convencer a
comer isso? Se é tão bom assim, ela não precisaria me convencer. Se
salientarmos demais uma questão, o efeito acaba sendo inverso e
elas acabam não consumindo esse tipo de alimento. Essas são as
propostas.

Outra coisa que queremos e que ainda está muito incipiente em Dois
Irmãos é a educação adicional. Comecei falando sobre isso.
Precisamos conscientizar a população, principalmente as crianças, a
comer alimentos saudáveis. Muito mais do que repassar
conhecimento, precisamos educar a criança a ter um hábito alimentar
diferenciado ao que ela tem hoje como imposto. Ela não come
salgadinho ou toma refrigerante porque gostaria de comer, apesar de
serem gostosos. Ela precisa crescer com um hábito alimentar
adequado, saudável, sem imposições, e escolher os bons alimentos
no futuro. E a indústria deve passar a produzir esse tipo de alimento.
Hoje, como já disse, não escolhemos o alimento que queremos
comer; quem escolhe é a indústria. Precisamos mudar o hábito
alimentar das crianças de hoje. São elas quem devem dizer o que
querem comer para que as indústrias comessem a produzir os
alimentos que querem consumir. Como? Educando a minha criança a
um paladar diferenciado, a escolhas diferenciadas.

A última coisa que temos como intervenção é fazer o monitoramento
anual do estado nutricional das crianças. Todo ano é feita a avaliação
nutricional dos escolares de 8 a 10 anos. Quanto à evolução, já
abordei no início. No ano passado, foi feito esse monitoramento, mas
não tenho os dados. Vamos fazê-lo novamente neste ano, uma forma
de avaliar anualmente a evolução do estado nutricional das crianças.

Ressalto que esse programa não é de cura da obesidade ou de
redução de seus índices em um ano, pois não é um projeto de curto
prazo. Queremos que as crianças comecem a ter hábitos diferentes a
fim de que, no futuro, haja retorno, para que sejam adultos mais
saudáveis. Como exposto pela manhã, o sistema de saúde também
tem muitos gastos para curar a obesidade.

A promoção vai além da área de saúde, e por isso é inter-setorial.
Quem deve fazer isso? A educação? Sim, pois estamos falando de
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merenda escolar, de educar as crianças para que tenham um hábito
alimentar diferenciado, tornando-se um adulto saudável e para que o
sistema de saúde não entre num caos. E preciso investir em saúde
dessa forma, tornando as crianças adultos saudáveis por terem
aprendido a se alimentar adequadamente. Precisam ainda aprender a
serem consumidores exigentes. Mudar essa prática comum ainda
hoje, em que a produção impõe o que vamos comer. Devemos
começar a decidir o que eles devem produzir para comermos.

Passarei um vídeo que retrata bem o que é nosso programa de
alimentação escolar em Dois Irmãos. Ele foi exibido no "Globo
Repórter" em janeiro.

- Procede-se à exibição do filme.
Esse é um exemplo bem prático, que demonstra nossa realidade em

Dois Irmãos. Se servir para a realidade de vocês, é um exemplo do
que poderão implementar em seus Municípios, pois está dando
resultados. Não estamos vendo resultados em termos de diminuição
de níveis de obesidade, mas em termos da melhora dos hábitos
alimentares das nossas crianças, o que, para mim, é muito bom.
Fazer com que essas crianças comecem a pensar mais a respeito do
que comem, de forma prazerosa, é muito bom. Obrigada.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à apresentação
de "slides".

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente - A ata deste fórum, contendo a exposição

completa das exposições e debates, será publicada no jornal "Minas
Gerais", no "Diário do Legislativo", edição do dia 22/7/2006. Aos
interessados em gravar em vídeo as reuniões do ciclo de debates
esclarecemos que não será possível fornecer cópias das gravações,
porque haverá reprise do evento pela TV Assembléia.

As datas de reprise deste fórum técnico serão informadas pela TV
Assembléia em sua programação. Os arquivos aqui apresentados
estão disponíveis no "site" www.almg.gov.br . Os certificados estão
sendo entregues no mesmo local onde foi feito o credenciamento.

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,

rs'-A



1157

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 3 minutos para
fazer a intervenção, sendo garantido o mesmo tempo para as
respostas.

Após a leitura do documento de propostas, passaremos à eleição da
Comissão de Representação deste fórum técnico, que terá a
incumbência de acompanhar os desdobramentos das propostas junto
à Comissão de Saúde. Para que a Comissão de Representação seja
significativa e, ao mesmo tempo, possa desempenhar seu trabalho
com agilidade e eficiência, sugerimos seja composta com integrantes
de, no máximo, 20 entidades.

As inscrições para participarem da Comissão de Representação
podem ser encaminhadas à assessoria da Casa até o término da
leitura das propostas.

Debates
O Sr. Presidente - Para iniciar o debate, passo a palavra a uma

pessoa ilustre, a qual tem participado efetivamente deste fórum, o ex-
Vereador Betinho Duarte, que perguntará oralmente ao Sr. Ricardo da
Cruz e à Sra. Rozane Márcia.

O Sr. Alberto Betinho Duarte - Boa tarde a todos! Primeiramente
quero parabenizar o Ricardo da Cruz. Na verdade, não conhecia esse
projeto. Farei duas perguntas, mas, antes, quero esclarecer que
nunca me preocupei com as cores dos alimentos que como.

Listei o que como diariamente: cenoura - põrguntei a alguém a cor,
pois não me lembrava - é laranja; beterraba, vermelha; milho,
amarelo; ervilha, verde; beringela, tem uma cor escura que não sei
definir; brócolis - gosto muito -, verde; e tomate, vermelho. A partir de
agora começarei a prestar atenção nas cores dos alimentos. Quanto
às frutas, gosto de muito de maçã - até trouxe uma comigo -, que é
vermelha; pêssego, amarelo; uva, uma é verde e a outra é mais
escura; a banana é branca; o morango é vermelho, e eu o como com
mel.

Na verdade, farei duas perguntas para esclarecer dúvidas. Não
entendi muito bem o que você disse. Esse projeto é patrocinado por
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uma ONG? Forneça-nos o "site", para que possamos consultá-lo; é
importante.

A segunda questão será dirigida à Rozane. Ontem quis fazer uma
pergunta à Raquel Santos, da Secretaria de Estado de Educação,
mas não tive oportunidade. Você se referiu à merenda escolar, mas as
nossas crianças estão sendo seduzidas pela cantina escolar.
Apresentarei duas propostas a este fórum e quero que as comente.

Então, estou sugerindo a proibição de as cantinas venderem aos
alunos produtos prejudiciais à saúde, como bala, caramelo, pirulito,
doce à base de goma, goma de mascar, bebida alcóolica, refresco de
pó industrializado, refrigerante, etc. Gostaria de saber sua opinião,
porque você apresenta uma merenda saudável, como falou, mas as
nossas crianças estão sendo seduzidas na cantina da escola.

A segunda proposta que apresento é a proibição do comércio
ambulante como carrinhos de bala, doce, pipoca e similares, em um
raio de 200m em volta das escolas e das igrejas. Deputado Doutor
Ronaldo, existe um carrinho na porta da Assembléia, mas aqui só há
adultos, e o adulto possui livre arbítrio e come o que quer. E terá as
conseqüências futuramente. Não sei se, no Rio Grande do Sul, existe
o chupe-chupe, feito com um colorante colocado em água e
congelado, que as crianças ficam chupando. E descobriram que, em
muitos desses produtos, a água estava poluída. Então, na porta das
escolas, além da preocupação com o que vendem, com o conteúdo,
há a preocupação com a procedência, muitas vezes com implicações
muito mais graves, porque não sabemos quem é o vendedor.

As pessoas ficam com pena do vendedor, do ambulante, e dizem
que, com isso, tirarão o seu emprego, e que ele tem família. Mas,
muitas vezes, ele é até traficante e está ali para seduzir as nossas
crianças.

Queria saber sua opinião sobre essas duas propostas, não contra a
merenda escolar, mas quanto às cantinas das escolas públicas e
privadas. E meus parabéns pelo projeto.

A Sra. Rozane Márcia Triches - Não criamos esse problema lá, por
isso não saberia. Não temos cantina escolar em nenhuma escola
municipal em Dois Irmãos; em todas só há merenda escolar. Mas vejo
essa conscientização de que a cantina é um serviço e um préstimo à
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deseducação alimentar como um movimento que vem crescendo cada
vez mais. O que se vende na cantina não tem nada de saudável, pelo
menos nas cantinas que conheço. Está havendo um movimento para
que essas cantinas vendam alimentos mais saudáveis, naturais, pois,
se há bala e doce, a criança não escolherá o sanduíche natural nem a
fruta. O objetivo da cantina é lucrar, mas, se ela está dentro da escola
e a escola se propõe a educar o aluno, não cabe outro objetivo que
não seja educação alimentar. Então, sou totalmente contra cantina
dentro da escola.

Quanto aos ambulantes, a proposta está tirando emprego de alguns
deles, mas gostei da sugestão de eles não poderem ficar em um raio
de 200m de escolas e de igrejas, porque, não havendo cantina, a
criança comprará alimento fora da escola. A criança gosta do que tem
sabor, e o que tem sabor é o que a indústria está colocando à
disposição. Se o que tem sabor não é o saudável, temos que lutar
contra isso. E lutar contra isso é investir em alimentação saudável.
Não deixar ambulantes venderem seus produtos nas portas das
escolas não os fará perder emprego, pois venderão em suas
redondezas, e as crianças terão uma alimentação mais adequada. No
futuro, o lucro desses comerciantes reverterá em saúde pública. Se
essa política tiver apoio e for posta em prática, o lucro será nosso.

O Sr. Presidente - Gostaria de comentar também a fala do Betinho,
que é de extrema importância. E rara a escola que não tem um
ambulante na porta. Você não quis entrar em certos meandros, mas
eles vendem até outras coisas. Realmente tem que ser feita alguma
coisa nesse sentido. Podem ter a certeza de que essa proposta será
aprovada ao final deste fórum.

Gostaria de informar que, para constituir esta Comissão, não se
aceita nome individual, somente instituição.

O Sr. Ricardo da Cruz - Ratificando, o "site" do Programa 5 ao Dia é
www.5aodia.com.br . Peço perdão a todos por não ter mencionado que
foi criado o Instituto Brasileiro de Orientação Alimentar - Ibra -, que
gerencia o Programa 5 ao Dia no Brasil, diferentemente de outras
nações, objetivando parcerias institucionais em diferentes segmentos
e setores. Decidimos que seria muito maduro da nossa parte constituir
um órgão maior e mais representativo para direcionar o Programa 5
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ao Dia no Brasil. Também há a certificação do Ministério de Justiça,
portanto é uma Oscip, e essa certificação dá um endosso a mais ao
Programa 5 ao Dia no Brasil.

O Sr. Presidente - Temos outra pergunta dirigida ao senhor. Já que
você está com a palavra, vou fazê-la. Pergunta de Daniel: "Como
estender esse Programa a outros Estados do Brasil?".

O Sr. Ricardo da Cruz - Cada segmento tem uma abordagem
distinta. Estamos avançando com o segmento supermercadista, com
as centrais de abastecimento. Como já citei, temos a Ceagesp como
parceira, a Unimed Vitória, que é uma cooperativa, a Embrapa, a
Agroindústria, o Inca. Para cada segmento, estamos tendo que
articular uma implementação coerente com a demanda desses
segmentos.

Quero frisar que estamos disponibilizando o programa para a rede
pública municipal sem custo algum. Todo o material que está pronto -
"banners", cartazes, lâminas, fôlderes - já está disponibilizado para
qualquer escola que queira implementar o programa e ter esse
diferencial nas cantinas, estimulando uma lei que as normatizará,
instruindo e orientando os cantineiros a desenvolver o 5 ao Dia com
as crianças.

A Sra. Francine Silva Barbosa - Sou nutricionista. Na verdade queria
apenas compartilhar algo com os presentes e solicitar comentários da
Mesa, se entenderem oportuno. A composição da Mesa agora à tarde
é diferente da composição da Mesa pela manhã, que está mais
diretamente relacionada com o que vou dizer.

De manhã tivemos a participação do Dr. Wagner, que trouxe, de
forma mais contundente, o caráter prático tão necessário a esse
fórum. Discutimos o problema da obesidade, rodamos e caímos
sempre no mesmo lugar. Não temos, na ponta, um profissional
qualificado, o nutricionista. Entendemos que o problema da obesidade
é complexo sob vários aspectos; porém, neste ponto é simples:
precisamos do profissional habilitado em nutrição para tratar um
problema que é de natureza também nutricional; de um profissional
que se preparou na universidade para monitorar a avaliar o estado
nutricional, a fim de intervir na saúde do indivíduo. E isso que eu
gostaria de comentar. Temos que sair daqui com algo que
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efetivamente seja prático, que, na ponta, se transforme em ação para
avançarmos. Caso contrário, vamos continuar dizendo que
nutricionista é profissional do futuro, mesmo sabendo que, nos dias de
hoje, o nosso país padece de uma epidemia de obesidade. Obrigada.

O Sr. Presidente - Muito oportuna sua fala. Acredito que, nas
propostas que foram apresentadas, alguma coisa pode ser notada
neste sentido. Quero agora passar a palavra para a representante da
Prefeitura de Varginha, Sra. Flávia, que enviou pergunta à Vanessa:
"Como estender o Programa Agita Minas para o interior? Qual o
contato em Belo Horizonte?".

A Sra. Vanessa Almeida - Bem, Flávia, a proposta do Agita Minas é
estadual. Temos o objetivo de atuar em todos os Municípios do
Estado de Minas Gerais. Claro que, na Secretaria de Saúde, temos
uma relação direta com as nossas regionais, que têm também uma
relação direta com cada Secretaria Municipal de Saúde.

O Agita Minas até hoje teve ações muito precisas com a produção
de fôlderes e informativos. Esperamos desenvolver, aumentar e
melhorar as ações efetivas, estimulando os municípios a fazerem o
mesmo.

Quando falo em ações efetivas, refiro-me a ações que devem ser
desenvolvidas no dia-a-dia das unidades básicas de saúde ou dos
parceiros que contribuem para essas unidades.

Deixo	aqui	nosso	contato,	nosso	"e-mail",	que	é
hiperdia.sas@saude .mg.gov. b r. Estamos à disposição.

O Sr. Presidente - A partir deste momento, já não poderemos aceitar
perguntas, pois, ainda temos algumas aqui, e precisamos ler 93
propostas, uma moção, e aprová-las.

Temos uma pergunta da Alexandra Costa, técnica de nutrição e
dietética, representando o Senac, para a Rozane Márcia: "Que dicas
você daria para profissionais como nutricionistas e técnicos em
nutrição, para que possam tentar implantar o programa de controle da
obesidade infantil em escolas e creches de Belo Horizonte,
principalmente de escolas públicas?".

A Sra, Rozane Márcia Triches - Minhas dicas foram expostas antes,
quando apresentei o projeto que estamos fazendo em Dois Irmãos.

Parece que existe resultado apenas no repasse de conhecimentos
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de nutrição para essas crianças. Isso é apenas parte do processo.
Não teremos resultado, se ficarmos apenas nisso.

Digo que muito mais importante que repassar conhecimentos é
começarmos a mudar o ambiente dessas crianças, pois, até nós,
nutricionistas, que sabemos tudo de alimentação e nutrição, às vezes
não colocamos esse conhecimento em prática.

Gostei muito quando, hoje pela manhã, uma palestrante comentou
sobre educação nutricional e disse que educação nutricional não é
fácil de desenvolver. Educação Nutricional não é só repassar
conhecimentos, pois, se fosse apenas isso, seria fácil; afinal, todos já
sabem alguma coisa sobre nutrição, até mesmo as crianças. Muito
mais importante que isso é mudarmos o ambiente delas; trazer
alimentação saudável para o mundo das crianças é difícil.

Hoje, os nutricionistas lutam como David contra Golias para
combater a forma utilizada pela indústria alimentícia para estimular as
crianças a comerem determinados alimentos. A indústria alimentícia
tem muitas estratégias que fazem com que as crianças, de alguma
forma, prefiram os alimentos que ela produz. Portanto, trabalhar nesse
cenário é muito difícil para nós, nutricionistas. Por isso, muitas vezes,
frustramo-nos com os programas de educação nutricional.

Mais que isso, temos de trabalhar para que a criança viva em um
ambiente em que haja alimentação saudável. Isso, porém, não basta;
é preciso que a alimentação ofereça-lhe prazer. A criança só vai ter
uma alimentação adequada e saudável quando sentir prazer com ela.
Sempre ressalto essa questão, pois entendo que a criança não
mudará seus hábitos alimentares, simplesmente por saber, por
exemplo, que cenoura faz bem aos olhos. Isso não existe. Ela só vai
comer a cenoura quando souber que se trata de um alimento gostoso.
E para isso que as estratégias devem ser direcionadas. Temos de
conquistar as crianças pelo prazer, e não pela imposição.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Sra. Cléia da Silva Barcelos, do
Senac-MG.

A Sra. Cléia da Silva Barcelos - Boa-tarde a todos. Gostei muito
deste fórum técnico. Trata-se de uma grande iniciativa e é um
incentivo para nós, da área da saúde, discutir obesidade.

Rozane, fiquei muito curiosa quando você falou da variedade da
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merenda escolar. Observei que há arroz integral e açúcar mascavo,
cujos preços são elevados em relação aos produtos comuns. Minha
curiosidade refere-se ao custo, pois sabemos que, em Minas Gerais, o
"per capita" da merenda escolar é muito baixo. Gostaria que você me
falasse como conseguiu trazer tanta variedade, dispondo de um valor
que, acredito, não é tão alto. Qual é o segredo? Obrigada.

A Sra. Rozane Márcia Triches - O governo federal disponibiliza
apenas R$0,22, apesar de esse valor ter aumentado muito. Há 3 ou 4
anos, contávamos apenas com R$0,06. Como se vê, o valor subiu
muito, graças a Deus. Todavia, ainda não é suficiente. Isso se deve ao
Lula, pois foi quem aumentou o "per capita" da merenda escolar.
Ainda assim, esse valor é baixo para comprar alimentos integrais, que
são mais caros, em virtude de uma oferta e de uma procura escassas.
Quando nos interessarmos por comprar mais esses alimentos, com
certeza a indústria alimentícia irá produzi-los mais, e,
conseqüentemente, o valor diminuirá.

Em Dois Irmãos, foi possível variar o cardápio, porque o Prefeito tem
consciência da importância de se investir em merenda escolar. A
Prefeitura garante os recursos que ultrapassam os R$0,22. Então, a
Prefeitura terá de investir na merenda, se quiser ter uma alimentação
de melhor qualidade. Trata-se de uma questão de política pública. Se
o Prefeito quer melhorar a alimentação escolar, terá de investir na
merenda. E isso o que acontece em Dois Irmãos. A conscientização
de que a merenda escolar é uma forma de se poupar no futuro é algo
que, infelizmente, quase não se vê na política, no poder público.

Na verdade, os políticos só investem em algo que produza
resultados a curto prazo, ou seja, não se ganham votos com
resultados que só aparecem no futuro. Portanto, não há investimento.

Como profissionais de saúde e de nutrição, temos de convencer
nossos políticos a investirem em algo que produza resultados
futuramente, e não apenas no momento atual.

E assim que um bom governante deve atuar, pensando não só nos
quatro ou oito anos de gestão pública, mas também no futuro da
população.

O Sr. Presidente - Há um ditado sobre isso, Rozane. "O estadista é
aquele que pensa na próxima geração, e o político é aquele que
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pensa apenas na próxima eleição".
Antes de fazer a leitura das propostas, a Presidência gostaria de

esclarecer aos participantes que a assessoria da Casa fez um
trabalho de síntese e de aglutinação de proposições iguais,
semelhantes ou análogas, além de uma revisão de linguagem. Por
essa razão, algumas propostas apresentadas poderão eventualmente
estar reescritas ou contidas em outra. O importante é que as idéias
apresentadas foram mantidas. Nos casos em que isso não tenha
ocorrido, o proponente poderá encaminhar à assessoria, por escrito, a
idéia não incluída no relatório que vocês receberão. Informamos,
também, que essas propostas serão encaminhadas à Comissão de
Saúde da Assembléia Legislativa.

Apresentação e Discussão de Propostas
O Sr. Presidente - Passaremos agora à leitura das propostas.

DOCUMENTO FINAL DO FÓRUM TÉCNICO OBESIDADE:
DESAFIOS E PERSPECTIVAS

Introdução
Este documento contém as propostas apresentadas pelos

participantes do fórum técnico "Obesidade: Desafios e Perspectivas",
realizado pela Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos
dias 6 e 7/7/2006. Todas as propostas apresentadas na ocasião foram
acolhidas e constam do documento. Num segundo momento, elas
serão analisadas pela Comissão de Representação do Fórum e
encaminhadas à Comissão de Saúde da Assembléia Legislativa.

A Comissão de Representação vai estabelecer um calendário com a
Comissão de Saúde para levarem adiante a discussão das propostas
e a forma de viabilizá-las.

Propostas Apresentadas
Legislação e políticas públicas voltadas para a prevenção da

obesidade
1 - Proibição de programas de televisão para menores de dois anos.
2 - Estabelecimento do tempo máximo de 30 minutos por dia para

crianças jogarem "videogames" ou acessarem a internet.
3 - Transformação em leis, com penalidades severas, das sugestões

do Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária - Conar.
4 - Proposição de lei federal que proíba a venda de alimentos não
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nutritivos nas escolas e incentive o consumo de alimentos saudáveis.
5 - Liberação da Portaria n 2 1.075, de 4/7/2005, que estabelece

diretrizes para atenção ao paciente portador de obesidade, e da
Portaria n 2 390, de 6/7/2005, que regulamenta o tratamento cirúrgico
da obesidade mórbida. Suspensas desde 14/7/2005, essas portarias
tratam do atendimento e dos procedimentos referentes a cirurgias
bariátricas.

6 - Apresentação de projeto de lei que determine a realização da
cirurgia de gastroplastia, autorizada pelo SUS, nos hospitais da rede
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig -, os quais
passariam pelas modificações necessárias para atender a essa
demanda.

7 - Criação de lei que disponha sobre a contratação, pelo Estado, de
nutricionista para coordenar o programa de merenda escolar nos
estabelecimentos públicos de ensino.

8 - Proibição, nos horários de programas infantis na tevê, de
propaganda de alimentos nocivos à saúde, e obrigatoriedade de
divulgação da importância de uma dieta alimentar que inclua frutas,
sucos, legumes, leite e derivados, utilizando-se imagens de crianças
saudáveis, felizes, praticando esporte ou atividade lúdica.

9 - Obrigatoriedade de envio, pelas equipes do PSF, de notificação
das crianças e adolescentes com sobrepeso e obesidade, para serem
encaminhadas a tratamento.

10 - Criação de lei que regulamente a quantidade e qualidade das
aulas de educação física nas escolas públicas e privadas.

11 - Exigência, pelos governos, de uma equipe qualificada para
criação do Consea e garantia de verbas para que essa equipe
desenvolva suas atividades.

12 - Proibição de ácidos graxos trans nos produtos alimentícios,
assim como de propaganda de alimentos não saudáveis nos meios de
comunicação, especialmente os de grande aceitação pela população
infanto-juvenil.

13 - Criação de leis que garantam a presença de profissionais
nutricionistas, treinadores físicos e psicólogos nas equipes de Saúde
da Família, Saúde em Casa, em postos de saúde e em escolas e
garantia de verbas para execução dos projetos.

11
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14 - Cumprimento do disposto na lei que recomenda o nutricionista
como coordenador do Sisvan nos Municípios.

15- Criação de portaria que limite a quantidade adequada de sódio,
gordura saturada e trans em alimentos industrializados.

16 - Criação ou revisão da legislação que diz respeito à
obrigatoriedade das aulas de educação física nas escolas,
estabelecendo um mínimo de duas aulas semanais em todos os
níveis, desde a educação infantil até o 3° grau.

17- Criação de legislação específica para inserção dos profissionais
de PSF.

18 - Criação de legislação específica para inserir o profissional
nutricionista nas Secretarias de Educação, para coordenar e
supervisionar a merenda escolar e as cantinas das escolas, e abertura
de concurso para ocupação dos cargos.

19 - Implantação de política pública de prevenção e controle da
obesidade e melhoria da qualidade de vida, para todas as faixas
etárias, particulamente para crianças, gestantes e idosos.

20 - Criação de leis que incentivem e promovam alimentação
saudável nas escolas públicas e privadas.

21 - Efetivação da lei federal que determina a presença de médico
nutrólogo nas equipes de hospitais.

22 - Criação de lei que trate da adequação das cantinas das escolas
da rede pública e privada - do ensino infantil ao nível superior - à
promoção de alimentação saudável, da capacitação dos donos de
cantinas e de seu assessoramento por nutricionistas.

23 - Criação e implantação de políticas que promovam a
disponibilidade de recursos humanos e financeiros para as estratégias
de intervenção contra a obesidade.

24 - Divulgação, pela mídia, da legislação existente em relação à
cirurgia bariátrica e cumprimento dessa legislação pelo SUS, de forma
a validar os direitos do usuário.

25 - Garantia, mediante legislação específica, da presença de
profissional nutricionista nas equipes de PSF e nos planos de saúde.

26 - Estabelecimento, por meio de legislação específica, de carga
horária adequada para a prática de atividade física nas escolas.

27 - Inclusão nos projetos de lei estadual dos temas segurança
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alimentar e obesidade, bem como do conceito de alimentação
adequada e direito humano, com base nos arts. 2 2 e 32 da Lei 15.982,
de 2006.

28 - Atualização e aperfeiçoamento da legislação sobre vigilância
sanitária no Estado.

29 - Garantia, na legislação estadual, de dotações orçamentárias
destinadas ao direito humano à alimentação adequada.

30 - Criação ou revisão da legislação que estabelece a
obrigatoriedade de, no mínimo, duas aulas semanais de educação
física em todos os níveis escolares, desde a educação infantil até o
terceiro grau.

31 - Criação de legislação para regular a propaganda de alimentos
não saudáveis e realização de campanhas, nos moldes das
campanhas antitabagistas, para orientar sobre os riscos do uso
excessivo desses alimentos.

32 - Criação de legislação que garanta o acesso dos pacientes
obesos mórbidos à cirurgia bariátrica e oferta de suplementos
nutricionais para esses pacientes.

33 - Criação de legislação que revise e monitore os lanches
oferecidos a escolares.

34 - Elaboração de leis estaduais para o monitoramento dos
alimentos que são oferecidos ou comercializados nas cantinas
escolares.

Obesidade infanto-juvenil
35 - Obrigatoriedade de informação sobre o baixo valor nutricinal e o

alto valor calórico dos lanches "fast food".
36 - Obrigatoriedade de impressão, nas embalagens dos alimentos

vendidos nas lanchonetes de "fast food", em local visível e com letra
tamanho 14, das especificações nutricionais desses alimentos.

37 - Elaboração de uma cartilha de orientação aos consumidores,
principalmente aos pais, sobre os malefícios de determinados
produtos, e de incentivo à adoção de uma alimentação saudável,
principalmente para crianças e adolescentes.

38 - Proibição, no comércio ambulante em carrinhos, da venda de
bala, doce, pipoca e similares em um raio de 200m em torno das
escolas.
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39 - Proibição às cantinas escolares de venderem aos alunos
produtos prejudiciais à saúde, como bala, caramelo, pirulito, doce à
base de goma, goma de mascar, bebida alcoólica, refresco de pó
industrializado, refrigerante, produto manipulado na escola ou em
ambiente não credenciado para preparo de alimentos, alimento com
mais de 3g de gordura em lOOKcal e com mais de 160mg de sódio em
1 OOKcal, alimento que contenha corante, conservante ou anti-oxidante
artificial, observada a rotulagem nutricional disponível em embalagem,
alimento sem rotulagem, sem informação sobre composição
nutricional e/ou prazo de validade (Lei & 8.650, de 2003, do Município
de Belo Horizonte, publicada em 2519/2003), e incentivo à venda de
lanches saudáveis.

40 - Adoção de medidas de restrição ao consumo de refrigerantes e
de advertência aos consumidores sobre os riscos para a saúde
decorrentes do consumo excessivo desses produtos.

41 - Proibição, nas escolas, de alimentos inadequados à saúde
(frituras, doces, refrigerantes).

42 - Orientação mais eficaz nas escolas, desde a pré-escola, com
vistas à prevenção da obesidade infanto-juvenil e das patologias a ela
associadas.

43 - Realização, no início de cada ano letivo, de cursos de cardápio
e manejo adequado da merenda feita nas escolas estaduais, tendo
em vista a mudança freqüente das pessoas que preparam essa
merenda.

44 - Obrigatoriedade c
escolas, no mínimo três
minutos, de forma lúdica,
série.

45 - Introdução no ensino fundamental e médio de uma disciplina
sobre saúde, que trate do desenvolvimento dos escolares, com
conteúdos específicos, adequados às diferentes idades e voltados
para a alimentação saudável e seus efeitos.

46 - Substituição da merenda oferecida nas escolas públicas (doces,
almoço às 9h30, canjica, frituras, etc.) por uma merenda saudável,
balanceada, embasada na realidade de saúde dos escolares.

47 - Promoção, nas escolas - principalmente nas públicas -, de

? aulas práticas de educação física nas
vezes por semana, durante cerca de 50
principalmente para as turmas de 1 2 a 8
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gincanas sobre alimentos saudáveis, de campeonatos de jogos
competitivos, e incentivo a caminhadas.

48 - Estímulo à realização, pelas escolas, de atividades que
previnam a obesidade na infância.

49 - Aproveitamento dos Centros Vocacionais Tecnológicos - CVTs -
como rede de treinamento para profissionais de saúde e professores
da rede municipal e estadual de ensino.

50 - Estabelecimento de convênios com universidades para a
produção do material necessário à educação em nutrição e saúde.

51 - Criação de curso ou treinamento para pais e familiares de
crianças e adolescentes obesos, para orientá-los sobre a forma de
lidar com eles, sobretudo no aspecto afetivo-emocional.

52 - Atuação do nutricionista junto às escolas, desenvolvendo
estratégias para a promoção da alimentação saudável para os alunos
e toda a comunidade escolar.

53 - Capacitação de educadores, por nutricionistas, para
multiplicação de conceitos e práticas de alimentação saudável.

54 - Inclusão de aulas de nutrição no planejamento escolar, para
facilitar a mudança de hábitos da criança.

55 - Inclusão no currículo escolar das crianças de disciplina sobre
nutrição e educação nutricional, a ser lecionada por profissionais
capacitados e técnicos no assunto.

56 - Investimento em prevenção de parte dos recursos que se
gastam tratamento de doenças, adotando-se as seguintes medidas:
montagem de equipes multidisciplinares que incluam profissionais de
educação física, psicólogo, nutricionista e médico (pediatra, geriatra
ou clínico geral); incorporação desses profissionais às equipes de
PSF; contratação desses profissionais por meio de concurso público,
pelas Secretarias de Saúde, Educação, etc; criação de programas
esportivo-culturais dedicados aos jovens e às crianças.

Obesidade no idoso
57 - Instituição da profissão de Técnico de Nível Superior em

Gerontologia - o cuidador do idoso - e seu aproveitamento nas
equipes de saúde.

58 - Implementação das propostas feitas nas Conferências
Municipais, Estaduais e Nacional de Saúde, Assistência Social,
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Idosos, Esporte e Lazer sobre qualidade de vida do idoso, de forma a
atuar preventivamente na questão da obesidade.

59 - Obrigatoriedade, nos postos de saúde, convênios e SUS, em
intersetorial idade com o Conselho Municipal do Idoso, o Conselho
Municipal de Assistência Social, o Conselho Tutelar e outros
conselhos e organismos similares, de atendimento a idosos e
encaminhamento destes para geriatras, gerontólogos e outras áreas
concernentes à atenção social, psicológica, terapia ocupacional e
espiritual.

Obesidade mórbida
60 - Incentivo à criação de comunidades de intercessão contra

obesidade, por meio das Igrejas evangélicas, católicas e cristãs, como
grupo de apoio aos obesos mórbidos ou não.

61 - Realização de concursos para nutricionistas nas GRS.
62 - Inclusão nas equipes de PSF de profissionais de educação

física.
63 - Criação de concursos para premiação das experiências exitosas

nos Municípios que conseguiram reduzir a obesidade em todas as
faixas etárias.

64 - Elevação do valor da remuneração dos profissionais do SUS,
para garantir a realização da cirurgia bariátrica aos portadores de
obesidade mórbida.

65 - Implementação, com o apoio da Câmara Municipal de Belo
Horizonte, por meio de sua Comissão de Saúde, do Consea e de
outros organismos similares, das medidas para prevenção da
obesidade mórbida contidas no estudo entregue neste fórum técnico.

Obesidade: SUS e planos de saúde
66 - Credenciamento de nutricionistas em planos de saúde, para

facilitar o acompanhamento adequado do paciente pelo profissional,
com vistas a prevenir a obesidade e as doenças a ela relacionadas.

67 - Inclusão, no PSF, de nutricionista, profissional de educação
tísica e psicológo.

68 - Incentivo, por meio de subsídios e apoio técnico, às
experiências sobre controle de obesidade já existentes nos
Municípios.

69 - Inclusão nos planos de saúde de profissionais de educação
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física, nutrição e psicologia.
70 - Atribuição exclusiva ao nutricionista lotado na Atenção Básica

de Saúde da responsabilidade de traduzir e disseminar o conteúdo
das guias alimentares e demais informativos nutricionais fornecidos
pelo Ministério da Saúde aos Municípios.

71 - Obrigatoriedade de existência, nos quadros do SUS e dos
planos de saúde, de médico nutrólogo, para trabalhar na prevenção
da obesidade e das doenças a ela associadas.

72 - Inclusão nas equipes de PSF, GRS e outras unidades
promotoras de saúde de profissionais nutricionistas, para orientação
às famílias sobre o consumo e o melhor aproveitamento dos
alimentos.

73 - Capacitação das equipes do PSF quanto à prevenção e
tratamento da obesidade nos Municípios.

74 - Obrigação de um plano alimentar para pessoas de baixa renda,
ficando o SUS responsável por esclarecer a população a esse
respeito.

75 - Associação da educação alimentar ao pré-natal, de modo a
conscientizar a mãe acerca da importância alimentar do filho.

76 - Garantia ao usuário do SUS do direito a um plano alimentar
personalizado e à educação nutricional individual, que considere a sua
realidade.

77 - Realização de levantamento, nos ambulatórios da rede pública
de saúde, para verificar demandas por serviços especializados e a
carência de profissionais em nutrição.

78 - Criação de centros de referência dotados de equipe
interdisciplinar - nutricionista, educador físico, fisioterapeuta,
psicólogo -, para encaminhamento de usuários do SUS e de Planos
de Saúde, objetivando promoção, prevenção e tratamento.

79 - Criação, no quadro de especialidades da Unimed, do médico
nutrólogo.

80 - Universalização do acesso à atenção nutricional, garantindo,
por lei, o número de profissionais tecnicamente habilitados em Saúde
Pública, e monitoramento da eficiência das intervenções.

81 - Reavaliação, pelos planos de saúde, do aspecto curativo hoje
priorizado, e inclusão do aspecto preventivo de forma prioritária ou
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equivalente à do curativo, com equipe específica de profissionais.
82 - Oferta, pelo Sistema único de Saúde (SUS), de suplementos

alimentares aos pacientes submetidos a cirurgia bariátrica.
Outros

83 - Proibição do processa de alavancagem de vendas por meio de
doação de brindes, a exemplo do que fez a rede Mc Donald's com o
chamado Mc Lanche Feliz.

84 - Proibição de veiculação, nas emissoras de tevê, de propaganda
sobre "fast food" durante a programação infantil, e imediatamente
antes e imediatamente depois dessa programação.

85 - Estabelecimento pelo Ministério Público de classificação etária
para as propagandas na televisão, principalmente aquelas referentes
a produtos que geram obesidade.

86 - Adoção de cuidados para que a publicidade dirigida ao público
infantil não o induza a associar valores positivos aos lanches "fast
tood" e a consumi-]os compulsivamente.

87 - Destinação obrigatória de 20 minutos diários no horário nobre
da tevê para programas sobre educação em saúde.

88 - Veiculação, em rádio, TV e jornais, de propagandas voltadas
para a necessidade de uma vida saudável, mostrando fotos e fatos
alarmantes sobre a obesidade, como forma de alerta à população.

89 - Realização, na mídia, de campanhas educativas em favor da
prática de exercícios físicos e de alimentação saudável.

90 - Apoio do Estado a universidades e prefeituras que tenham
programas institucionais voltados para a prevenção, nos diferentes
grupos populacionais, das doenças crônicas não transmissíveis.

91 - Apoio a estudos e pesquisas no Estado, com gerenciamento de
uma agenda planejada, relacionados à epidemiologia nutricional, à
atividade física, à antropometria, ao consumo de macro e
micronutrientes.

92 - Estabelecimento de parceria entre profissionais de educação
física e nutricionistas, de modo a se instituírem, nas escolas, hábitos
saudáveis de vida.

93 - Inclusão pelo Ministério da Saúde de fisioterapeutas e
professores de educação física nos programas de prevenção e
controle da obesidade infanto-juvenil, adulta e idosa.
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94 - Criação de horta nas escolas, para garantir alimentos saudáveis
na merenda escolar.

95 - Liberação pelo governo de verbas para a construção de praças
de esportes, de modo a possibilitar à população a prática de
exercícios físicos.

96 - Empenho dos três níveis do governo, especialmente o federal,
na criação de campanhas sobre a importância da alimentação
saudável. Essa campanha deverá ser sistemática e veiculada nos
meios de comunicação, de preferência na televisão, assim como foi a
campanha da Aids.

97 - Abertura de planos de saúde nacionais (particulares) ao
credenciamento do profissional de nutrição, o que permitirá a
complementação das ações de saúde no país, ampliando
consideravelmente sua abrangência.

98 - Criação, no âmbito da Coordenação Estadual de Alimentação e
Nutrição, da área técnica 'Obesidade", sob coordenação de um
nutricionista, com as seguintes atribuições e responsabilidades:
capacitar as equipes de saúde (em todos os níveis - PSF, atenção
básica, etc.) para desenvolver ações de prevenção da obesidade e
promoção de uma alimentação saudável; elaborar e distribuir material
instrucional para orientação dos agentes de saúde (ACS, enfermeiros,
nutricionistas, médicos); orientar a implantação do Sisvan e sua
utilização para o estabelecimento de intervenções; elaborar protocolos
de atendimento individualizado para os usuários (em todas as faixas
etárias) com sobrepeso, obesidade e risco (IMC próximo ao
sobrepeso); fomentar pesquisas para o conhecimento do estado
nutricional e alimentar, níveis de insegurança alimentar e
determinantes da obesidade/sobrepeso; fomentar a criação de centros
de referência em sobrepeso/obesidade em Municípios-pólo (podendo
ter sede nas Gerências Regionais de Saúde) para assessoria aos
pequenos municípios. Essa área técnica de obesidade atuará
enquanto o problema de saúde persistir na sociedade e será
composta por: um coordenador (nutricionista); dois ou três técnicos de
nível superior (nutricionistas) para elaboração e supervisão dos
trabalhos; um ou dois técnicos de nutrição de nível médio para
assessoria na elaboração de material instrucional e contato com os

La'
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municípios; um auxiliar administrativo.
99 - Desenvolvimento de programa social multidisciplinar voltado

para os portadores de Síndrome de Down, uma vez que esse grupo é
freqüentemente excluído de medidas preventivas de obesidade,
porque o excesso de peso nesses indivíduos é tido como normal.
Esse projeto teria as seguintes etapas: avaliar a situação dessas
crianças no âmbito nutricional, físico e psicológico; trabalhar com pais
e familiares a questão dos hábitos alimentares e promover
atendimentos nutricionais e psicológicos em grupos e, se preciso,
individualizados; promover educação nutricional das crianças por meio
de atividades lúdicas diversas; desenvolver atividades físicas
freqüentes para essas crianças, dentro de suas limitações; capacitar
educadores sobre a importância de uma alimentação saudável e da
prática de atividade física para esse grupo de indivíduos.

100 - Normatização das ações e produções de comunicação e
"marketing" quanto ao aspecto educativo alimentar.

101 - Elaboração de material sobre obesidade adequado às diversas
regiões, como cartilhas, inclusive para analfabetos.

102 - Realização de concurso público estadual para contratação de
profissionais nutricionistas pelas Gerências Regionais de Saúde e
pelas escolas estaduais.

103 - Ampliação da rede ABC, da PBH, para bairros da periferia,
facilitando o acesso da população carente a produtos
hortifrutigranjeiros.

104 - Estabelecimento de parcerias entre produtores, fornecedores,
instituições públicas e privadas para promover campanha de estímulo
ao consumo de alimentos saudáveis

105 - Rediscussão sobre a merenda escolar fornecida pelas escolas
públicas e contratação pela Secretaria Municipal de Educação de
nutricionistas e educadores físicos.

106 - Estímulo ao plantio de hortas comunitárias e escolares.
107 - Ampliação do fórum técnico "Obesidade, Desafios e

Perspectivas" a todo o Estado.
108 - Repasse, por meio das Secretarias de Educação e Agricultura,

da experiência da cidade de Dois Irmãos (RS) para os 853 municípios
do Estado.
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109 - Estabelecimento de convênio com a Emater para a criação de
hortas nas escolas públicas e de hortas comunitárias.

110 - Inclusão, no currículo das escolas primárias, nas matérias
biologia e ciências, de aspectos sobre nutrição, garantindo a presença
desses conteúdos nos cursos superiores de biologia e de pedagogia,
para capacitar os futuros educadores.

111 - Investimentos do Governo do Estado em "marketing" para a
saúde, principalmente na TV, abordando questões sobre alimentação.

112- Apoio do. Governo do Estado a programas como "Agita Minas";
"5 ao dia", etc.

113 - Investimentos na prática de educação para promoção da
saúde.

Moção
Moção de congratulações com o Ministério Público Federal de Minas

Gerais, na pessoa de Dr. Fernando de Almeida Martins, pela ação
movida contra a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa -
exigindo o cumprimento, pelo Mc Donald's e por todas as redes de
"fast food", da legislação que determina a veiculação do quadro
nutricional nas embalagens e rótulos dos produtos alimentícios por
elas preparados.

Estão abertas
manifestar sobre
Duarte.

O Sr. Alberto Betinho Duarte - Gostaria primeiramente de elogiar a
Assembléia Legislativa de Minas Gerais. Sou meio cético quanto a
estas reuniões, seminários e palestras. Liguei para a assessoria da
Casa e fui convencido - não estava muito interessado - a participar
deste fórum. Gostaria também de elogiar V. Exa., Deputado Adelmo, e
a assessoria da Casa - Juscelino, Hugo, Ricardo, Mônica, Patrícia,
Minam, Jurani, Getúlio e Edite. Achei muito importante elaborar esse
documento e sintetizar todas as propostas. Na verdade, nenhuma foi
deixada de fora. Compete não só à Assembléia Legislativa, mas
também às entidades implementá-las. E preciso conclamar os
participantes e a população para, quando se sentirem lesados em
seus direitos, apresentarem ações no Procon, na Justiça, no Ministério
Público Federal, no Ministério Público Estadual - e que não tenham

as inscrições para as pessoas que quiserem se
suas propostas. Com a palavra, o Sr. Betinho
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receio. Entrei com uma representação no Ministério Público Federal
contra o McDonald's e fui vitorioso. Estamos entrando com ações
contra todas as redes de lanchonetes, provavelmente entrarei contra a
Coca-Cola. Na verdade, achei muito interessante o escopo deste
fórum.

Gostaria de falar rapidamente sobre três propostas elaboradas por
mim. Uma delas diz respeito à televisão, que atualmente está
mudando os nossos costumes, os valores, a ética, a moral e está
seduzindo nossas crianças. Segundo pesquisa da Unesco feita há
muito tempo, as crianças passavam, em média, 4 horas por dia
assistindo à televisão, atividade até maior que a escolar. Se naquela
época assistiam durante 4 horas, hoje assistem de 5 a 6 horas.
Imaginem em se tratando da internet e dos "videogames"!

Diz o Jo Grobel, pesquisador da Unesco, que violência e sexo são
baratos e dão muito lucro, frase que considero interessante.

Raquel Soifer, de Porto Alegre, sua colega, escreveu um livro muito
interessante intitulado "A Criança e a TV - Uma Visão Psicanalítica".
Ela fez um estudo que diz respeito à minha proposta de que a criança
não possa ver mais de 30 minutos de televisão por dia. Quando a
criança vê televisão, começa a comer e, obviamente, não faz
nenhuma atividade. Aliás, a televisão não propõe nenhuma atividade;
ao contrário, é pura passividade.

A Sra. Rozane Márcia Triches - Queria adicionar uma informação a
sua consideração. A literatura afirma que uma criança que fica à frente
de uma televisão gasta menos calorias que se estivesse dormindo.
Imaginem uma criança dormindo gastar menos calorias do que vendo
televisão! A televisão, portanto, é um prato cheio para a obesidade.
Ficar à sua frente, comendo salgadinho e gastando menos energia do
que se estivesse dormindo, é uma forma maravilhosa de a criança
tornar-se obesa.

O Sr. Alberto Betinho Duarte - Como disse ontem, considero crime a
propaganda para crianças. As crianças não são consumidoras de
nada, mas, sim, seus pais. Aliás, as crianças não têm discernimento, e
as propagandas as seduzem maciçamente. Por isso as crianças estão
como estão. Muitas vezes nós, pais, somos vítimas, pois a criança faz
birra, pede, cobra, e, se você não der o que ela quer, ela acaba
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fazendo...
O Sr. Presidente - O ECA deverá dar o devido apoio.
O Sr. Alberto Betinho Duarte - Falei a respeito dessa questão,

porque a televisão gera obesidade. O Conselho Nacional de Auto-
Regulamentação Publicitária - Conar - apresenta várias propostas em
relação à obesidade. No entanto, o Conar é auto-regulamentação,
apenas sugere, não impõe penalidades. E no mundo, de um modo
geral, dói o que bate no bolso.

Ontem, na televisão, vi uma propaganda absurda do Fiat Adventure,
que passa a qualquer hora do dia. Por isso proponho classificação
etária para as propagandas. Eram dois namorados dentro do carro, no
calor das emoções amorosas. A namorada diz: "E a proteção?".
Pensei que proteção fosse camisinha, mas não. O sujeito pega um
plástico no banco traseiro do carro e o coloca no banco da frente. Não
entendi absolutamente nada. A proteção é do banco! Não entendi o
porquê da propaganda. Houve outra propaganda desse mesmo carro,
em que os namorados vão pelo mato afora. Quando chegam ao topo
de uma montanha, o carro pára e começa a balançar. Obviamente,
estavam testando os amortecedores do carro. Não é isso? Mas o
carro estava balançando. Que propaganda é essa que as crianças
também estão vendo?

Por outro lado, em relação ao consumo, é um absurdo o que as
propagandas oferecem! E o Conar simplesmente diz o que pode e o
que não pode. Se a coisa se transformar em lei, aplicando-se
penalidades, quero ver se as empresas de publicidade e propaganda
continuarão a divulgar essas questões, principalmente para o público
infantil.

Volto a enfatizar: nós, adultos, temos livre arbítrio. Fazemos o que
está de acordo ou não com as leis e arcamos com as conseqüências.
As crianças, porém, não têm discernimento para isso.

Por último, quando apresentei a proposta de congratulações com o
Ministério Público Federal, Doutor Ronaldo, é porque o Ministério de
Minas Gerais tem sido um órgão de defesa do consumidor por
excelência. A ação contra o McDonald's é inédita no mundo inteiro. O
McDonald's faturou, em 2001, mais de US$40 . 000 . 000 . 000,00 . Entrar
com uma ação contra uma rede como o McDonald's, é preciso
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coragem. É importante incentivar as pessoas e órgãos para que
continuem tomando essas atitudes. Conclamo todos para que, quando
se sentirem lesados em seus direitos, quando tiverem problemas,
principalmente em relação a crianças e adolescentes, entrem na
Justiça. Não há custo. Uma representação no Ministério Público
Federal não tem custo, basta preencher um formulário e apresentar o
caso.

Ontem, fiquei de passar para o Dr. Adelmo todas as propostas que
apresentei, que resultaram em quase 400 páginas. Fiz um estudo
delas. Passarei as propostas para o senhor, com o devido
embasamento, até das ações contra redes de lanchonetes, contra os
refrigerantes, para que elas sirvam de modelo para outros Estados.

Tenho um estudo que mostra que a água é saudável. Por que não
sugerir que as pessoas bebam um ou dois litros de água por dia?
Você falava dos alimentos, mas a água é saudável. Agradeço e
parabenizo os Deputados, os servidores desta Casa, principalmente a
assessoria, coordenada pelo Juscelino.

O Sr. Presidente - Agradecemos a sua participação. Pode ter
certeza de que a sua presença sempre engrandece qualquer trabalho.
Concedo a palavra ao Sr. Daniel Ramos.

O Sr. Daniel Ramos - Boa tarde. Sou Vereador no Município de
Aguas Formosas e Auxiliar de Secretaria.

Venho enfatizar a questão das merendas escolares, especialmente
das fornecidas nas escolas estaduais, mas também nas municipais.
Para se ter uma idéia, no Município de Aguas Formosas, o professor
municipal que trabalha em um turno na zona rural, da pré-escola, fase
introdutória, à 4 série, dá aula para cinco turmas e ainda é obrigado a
fazer a merenda. Imaginem a qualidade da merenda. Vamos discutir a
qualidade da educação. E uma violência um professor cuidar de cinco
séries, em um turno, e, enquanto muda de série, fazer a merenda.
Imaginem a qualidade da alimentação e da educação que temos. Na
região de Aguas Formosas, isso é comum. São professores heróis,
que passam a semana na comunidade e ganham um salário mínimo.

Quanto às escolas estaduais, houve um concurso público que não
foi homologado pelo governo do Estado. Isso causou uma certa
preocupação. A maioria das merendeiras estão com mais de 55 anos
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de idade e deveriam, no mínimo, estar sendo encaminhadas para uma
aposentadoria, direito do servidor. Elas não se aposentam porque não
são efetivadas. A maioria trabalha com sacrifício, com problemas de
saúde, e não há um planejamento para essa questão por parte do
Estado de Minas Gerais, um dos maiores da Federação. Percebe-se
que é um sistema falho; pelo menos na minha cidade, nunca ouvi falar
de uma visita de nutricionista do Estado para coordenar e verificar a
maneira como essas merendas estão sendo feitas. A proposta é que
se realize, no início de cada ano letivo, um curso de cardápio e
manejo adequado da merenda das escolas estaduais, tendo em vista
a mudança freqüente das pessoas que preparam os alimentos. Em
todo ano há mudanças, e isso se deve à contagem de tempo, pois o
governo ainda não homologou um concurso, o que é um prejuízo.

Na mesma linha, está a proposta de concurso público para
nutricionistas, a fim de que acompanhem essa questão. Não seria um
para cada escola, pois isso seria inviável economicamente, mas, pelo
menos, dois ou três por delegacia de ensino, para que rodem nas
escolas da região. Não adianta fazermos grandes debates enquanto o
Estado, responsável pelo gerenciamento do programa, ausentar-se
das discussões nas escolas. Obrigado.

O Sr. Presidente - A sua proposta, de fato, é importante, pois as
pessoas que fazem as merendas mudam. Mudam as pessoas,
mudam os temperos. Mais alguém?

O Sr. José Divino - O meu nome é José Divino. Sou da
Coordenadoria Estadual de Segurança Alimentar. Apenas um
esclarecimento em relação à 11 proposta. Minas Gerais foi o primeiro
Estado a constituir o Conselho de Segurança Alimentar - Consea.
Legalmente, o Consea-MG existe. O Presidente é D. Mauro Morelli. E
bom esclarecer isso, porque pode haver alguma autoridade municipal
que pense em fazer contato. O Conselho tem equipe técnica
qualificada, multiprofissional, para auxiliar os 853 Municípios mineiros
a constituir os Conseas municipais. Há dotação orçamentária por meio
da Secretaria de Governo, que garante aos técnicos da Secretaria
Executiva do Conselho Estadual assessoria aos Municípios.

E importante que as autoridades e a população saibam disso, pois é
resultado de um trabalho de conscientização que levou oito anos e

a
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que originou a Lei n 2 15.982, aprovada por esta Casa e promulgada
pelo Governador Aécio Neves, estando em vigor desde o dia
19/4/2006. Recomendo o "site" do Consea para mais informações:
www.consea.mg.gov.br . Há informações úteis para os Municípios que
dependem da assessoria técnica gratuita do Estado para a
constituição dos conselhos.

O Sr. Hélio Emiliano Moreira - Chamo-me Hélio Emiliano Moreira,
sou da Rede Evangélica e do Bolsa-Família de Belo Horizonte, no
Conselho Municipal de Assistência. Somos parceiros do Conic e do
Consea em alguns eventos. Fiz pelo menos três propostas. As de n9s
54 e 55 versam sobre obesidade no idoso, pois a intersetorialidade é
necessária. O menino, por exemplo, é orientado na escola. Se o pai
também não o for, fica difícil. Na hora de praticar esportes, terá uma
alimentação diferente; e, na hora do lazer, outra. E preciso resgatar as
propostas das conferências sobre qualidade de vida e obesidade,
além da intersetorialidade com saúde, educação, esporte, lazer e
assistência social. Se não houver essa intersetorial idade, uma coisa
se inicia, mas se perde adiante.

Obrigatoriedade, nos postos de saúde, convênios e SUS, de
intersetorialidade com os Conselhos Municipais do Idoso, de
Assistência Social, Tutelar e outros e organismos similares, para se
trabalhar, em conjunto, nessa transversalidade das idades, etnias, etc.
A anemia falciforme, por exemplo, ocorre mais nos afrodescendentes,
e o projeto de prevenção da obesidade nos quilombos e meios
indígenas, no âmbito estadual.

Por fim, a implementação das medidas para prevenção da
obesidade mórbida, propostas pelo Betinho, com apoio da Câmara
Municipal e da Assembléia, que tem sido fantástica nos eventos.
Como o Betinho disse, a equipe da Assembléia de Minas Gerais é a
melhor do País. Quando ele estava na Câmara, atuou na questão do
McDonald's e da Coca-Cola. A propaganda da Coca-Cola ofendia o
Estatuto do Idoso, pois dava a entender que quem não bebia Coca-
Cola era idoso, borocoxô, tratando de forma negativa a sua auto-
estima. Esse momento foi muito importante, mas precisamos seguir
cobrando dos governos municipal, estadual e federal. Obrigado.

Eleição da Comissão de Representação

ri"
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O Sr. Presidente - Passaremos agora à eleição dos membros da
Comissão de Representação deste fórum técnico, que terá a
incumbência de acompanhar os desdobramentos das propostas junto
à Comissão de Saúde.
Comissão de representação do fórum técnico "Obesidade: Desafios e

Perspectivas"
Associação Brasileira de Nutrologia - Seção Minas Gerais -

Associação Médica Parque Cimenteiro - Câmara Municipal de Aguas
Formosas - Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional
Sustentável de Minas Gerais - Consea - Conselho Regional de
Educação Física de Minas Gerais - Conselho Regional de Medicina -
Conselho Regional de Nutricionistas - 4 2 Região - Conselho Estadual
de Alimentação Escolar - CAE - Coordenadoria Estadual de
Alimentação e Nutrição - Coordenadoria Estadual de Segurança
Alimentar e Nutricional Sustentável - Curso de Nutrição da
Universidade de Uberaba - Uniube - Curso de Nutrição da
Universidade Federal de Minas Gerais - Departamento de Nutrição da
Universidade Federal de Viçosa - Hiperdia - Agita Minas -
Nutricionista - Francine Silva Barbosa - Secretaria de Estado da
Educação - Secretaria de Estado de Saúde - Sociedade Brasileira de
Alimentação e Nutrição - Sociedade Brasileira de Diabetes -
Sociedade Mineira de Cardiologia - TV Bem - Instituto de Defesa do
Consumidor.

O Sr. Presidente - Quero dizer algumas palavras. Sou médico há 31
anos, portanto não sou tão novo quanto pareço. Se estas atitudes de
hoje tivessem sido tomadas há 30 anos, teríamos outra saúde neste
país. Considero fundamental o trabalho da Assembléia, por meio da
contribuição de todos os funcionários.

Um participante disse que esta é uma grande Assembléia. Ele tem
razão. Discutimos grandes temas aqui, e o que é mais importante:
com a colaboração do cidadão.

Betinho Duarte, senti-me orgulhoso de assistir à sua participação
neste fórum, desde o início, e à participação de todos. O Betinho foi
Vereador por muito tempo, em Belo Horizonte, foi Presidente da
Câmara e teve uma fantástica atitude quando da colocação daquele
"outdoor" gigante. Naquela época, bati muitas palmas para você. E



1182

preciso ter muita coragem. Vereador precisa de ter coragem para
disputar com o McDonald's. Continue assim. Continue a defender-nos
por meio do seu canal. A Assembléia sempre estará de portas abertas
para receber pessoas do seu calibre.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência agradece a presença das

autoridades e convidados e, cumprido o objetivo da convocação,
encerra a reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para as
reuniões extraordinárias de terça-feira, dia 11, às 9 e às 20 horas, nos
termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária da mesma
data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada foi publicada na edição de 11/7/2006.). Levanta-se a
reunião.

LaUflJ
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 25 DE JULHO DE 2006

-	ATAS
ATA DA 40? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4? SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 18/7/2006
Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - 2? Parte
(Ordem do Dia): 22 Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Requerimento do Deputado Doutor Viana; aprovação - Votação, em 2
turno, da Proposta de Emenda à Constituição n 2 89/2005; votação da
proposta, salvo emenda; chamada de votação nominal; aprovação;
votação da Emenda n 2 1; chamada de votação nominal; aprovação;
declarações de voto - Votação, em 1 Q turno, da Proposta de Emenda à
Constituição n 2 8712004; chamada de votação nominal; aprovação -
Votação, em turno único, do Projeto de Lei n 2 3.35012006; aprovação
na forma do Substitutivo n 2 1 - Votação, em turno único, do Projeto de
Lei n 2 3.351/2006; aprovação - Votação, em turno único, do Projeto de
Lei n2 3.352/2006; aprovação na forma do Substitutivo n 2 1 - Votação,
em l Q turno, do Projeto de Lei n2 3.33512006; aprovação com as
Emendas n2s 1 e 2; declaração de voto - Discussão, em 2 9 turno, do
Projeto de Lei Complementar n 2 7112005; discursos dos Deputados
Laudelino Augusto, Sebastião Helvécio, Adelmo Carneiro Leão e
Antônio Júlio; encerramento da discussão; votação do projeto, salvo
emendas; chamada de votação nominal; aprovação na forma do
vencido em 1 2 turno; votação das Emendas n 2s 1 a 3; chamada de
votação nominal; aprovação; declaração de voto - Discussão, em 2
turno, do Projeto de Lei n2 87112003; apresentação do Substitutivo n2
1; encerramento da discussão; votação do Substitutivo n 2 1 ao vencido
em 1 0 turno; aprovação - Discussão, em 2 Q turno, do Projeto de Lei n2
1.152/2003; aprovação na forma do vencido em 1 9 turno, com a
Emenda n2 1 - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n9
1.330/2003; aprovação na forma do vencido em 12 turno - Discussão,
em 22 turno, do Projeto de Lei n 2 1.940/2004; aprovação na forma do
vencido em 12 turno - Discussão, em 2 Q turno, do Projeto de Lei n9
2.91212005; aprovação na forma do vencido em 1 9 turno - Discussão,
em 2Q turno, do Projeto de Lei n 2 3.139/2006; encerramento da
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discussão; discurso do Deputado Laudelino Augusto; votação do
projeto; aprovação na forma do vencido em 12 turno; declaração de
voto - Discussão, em 29 turno, do Projeto de Lei n2 3.333/2006;
encerramento da discussão; discursos dos Deputados Antônio Júlio,
Weliton Prado e Domingos Sávio; questões de ordem; discursos do
Deputado Antônio Genaro, da Deputada Elisa Costa e do Deputado
Sargento Rodrigues; votação do projeto, salvo emenda; aprovação na
forma do vencido em 1 9 turno; votação da Emenda n2 1; aprovação -
Discussão, em 12 turno, do Projeto de Lei n2 1.87512004; aprovação
com a Emenda n 2 1 - Discussão, em l Q turno, do Projeto de Lei n2
2.172/2005; aprovação na forma do Substitutivo & 2; prejudicialidade
do Substitutivo n 2 1 - Discussão, em l Q turno, do Projeto de Lei n9
2.333/2005; aprovação com as Subemendas que receberam o n 2 1 às
Emendas n 2s 1 e 2; prejudicial idade das Emendas n9s 1 e 2;
declaração de voto - Prorrogação da reunião - Discussão, em 1 2 turno,
do Projeto de Lei ng 2.900/2005; aprovação na forma do Substitutivo
n9 1 - Discussão, em 1 9 turno, do Projeto de Lei n 2 3.012/2006;
aprovação com a Emenda n 2 1; declaração de voto - Discussão, em
turno único, do Projeto de Lei n 9 3.293/2006; encerramento da
discussão; requerimentos dos Deputados Ricardo Duarte e Adalclever
Lopes; deferimento; requerimento do Deputado Gustavo Valadares;
aprovação; discursos das Deputadas Elisa Costa e Maria Tereza Lara;
votação do projeto, salvo emendas, subemendas e destaques;
aprovação; questão de ordem; votação das Emendas e Subemendas
com parecer pela aprovação; aprovação; prejudicialidade das
Emendas n 2s 1, 9, 10, 12, 30, 45, 54, 57, 60, 69, 71, 85, 94, 98, 99,
114, 115, 119, 120, 131, 158, 168, 169, 172, 178, 181, 189, 242, 243,
244, 258, 278 e 279; votação das Emendas com parecer pela rejeição,
salvo destaques; rejeição; votação das Emendas n 2s 123, 124, 245 e
252; aprovação; votação da Emenda n 2 38; discurso do Deputado
Laudelino Augusto; rejeição; votação da Emenda n 2 70; discurso do
Deputado André Quintão; rejeição; votação da Emenda n 2 74;
rejeição; votação da Emenda n2 92; discurso do Deputado Adelmo
Carneiro Leão; rejeição; votação da Emenda n° 93; rejeição; votação
da Emenda n 9 136; discurso do Deputado Edson Rezende; rejeição;
votação cia Emenda n 2 137; rejeição; votação da Emenda n° 142;
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rejeição; votação da Emenda n° 157; rejeição; votação da Emenda n°
215; rejeição; votação da Emenda n° 227; discurso do Deputado
Laudelino Augusto; rejeição; votação da Emenda n 9 230; rejeição;
votação da Emenda flQ 231; discurso do Deputado Laudelino Augusto;
rejeição; votação da Emenda n 9 232; rejeição; votação da Emenda n°
233; rejeição; votação da Emenda n Q 234; discurso do Deputado
Laudelino Augusto; rejeição; votação da Emenda n° 267; rejeição -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Fábio Avelar -

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Adaiclever Lopes - Adelmo
Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Alberto Pinto Coelho - André
Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel
Rocha - Bilac Pinto - Carlos Gomes - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon
Meio - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor
Ronaldo - Doutor Viana - Durvai Angelo - Edson Rezende - Elisa
Costa - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Gustavo
Valadares - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jésus Lima - Jô Moraes -
João Bittar - João Leite - José Henrique - José Milton - Laudelino
Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças -
Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria
Olívia - Maria Tereza Lara - Manos Fernandes - Miguel Martini -
Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira -
Ricardo Duarte - Robeio Ramos - Sargento Rodrigues - Sávio Souza
Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Weliton Prado - Zé
Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauni Torres) - As 9h13min, a lista de

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

1 4 Parte
Ata

- O Deputado Sargento Rodrigues, 2-Secretário "ad hoc", procede à

a4
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leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
2 Parte (Ordem do Dia)

2? Fase
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a

Presidência vai passar à 2 Parte da reunião, em sua 21 Fase, com a
discussão e votação da matéria constante na pauta, uma vez que não
há matéria a ser apreciada na 1 P Fase.

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

Viana, solicitando a inversão da pauta da reunião, de modo que o
Projeto de Lei n Q 3.29312006 seja apreciado em último lugar. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 22 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n9
89/2005, do Deputado Edson Rezende e outros, que acrescenta
parágrafos ao art. 129 e altera a redação do "caput" do art. 162 da
Constituição do Estado. A Comissão Especial opina pela aprovação
da proposta com a Emenda n 2 1, que apresenta. A Presidência vai
submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de
conformidade com o art. 260, inciso 1, c/c com os arts. 201 e 263,
inciso 1, do Regimento Interno. Em votação, a proposta, salvo
emenda. Com a palavra, o Sr. Secretário para proceder à chamada
dos Deputados para a votação nominal.

O Sr. Secretário (Deputado Antônio Andrade) - (- Faz a chamada.)
- Respondem "sim" as seguintes Deputadas e os seguintes

Deputados:
Alberto Pinto Coelho - Miguel Martini - Jésus Lima - Dilzon Meio -

Ricardo Duarte - Gustavo Valadares - Gil Pereira - Rêmolo Aloise -
Rogério Correia - Fábio Avelar - Antônio Andrade - Adelmo Carneiro
Leão - Agostinho Patrús - André Quintão - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Biel Rocha - Bilac Pinto - Carlos Gomes - Dalmo Ribeiro
Silva - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Edson
Rezende - Elisa Costa - Fahim Sawan - Gustavo Corrêa - Jayro
Lessa - Jô Moraes - João Bittar - João Leite - José Milton - Laudelino
Augusto - Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto
Carneiro - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Manos Fernandes -
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Padre João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Roberto Ramos -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 49 Deputados. Não houve voto
contrário. Está aprovada a proposta, salvo emenda. Em votação, a
Emenda n° 1. Com a palavra, o Sr. Secretário para proceder à
chamada dos Deputados para a votação nominal.

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Respondem. "sim" as seguintes Deputadas e os seguintes

Deputados:
Alberto Pinto Coelho - Miguel Martini - Jésus Lima - Dilzon Meio -

Ricardo Duarte - Gustavo Valadares - Gil Pereira - Rêmolo Aloise -
Rogério Correia - Fábio Avelar - Antônio Andrade - Adelmo Carneiro
Leão - Agostinho Patrús - André Quintão - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Biel Rocha - Bilac Pinto - Carlos Gomes - Dalmo Ribeiro
Silva - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Edson
Rezende - Elisa Costa - Fahim Sawan - Gustavo Corrêa - Jayro
Lessa - Jô Moraes - João Biliar - João Leite - José Milton - Laudelino
Augusto - Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto
Carneiro - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Manos Fernandes -
Padre João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Roberto Ramos -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 49 Deputados. Não houve voto
contrário. Está aprovada a Emenda n 2 1. Está, portanto, aprovada, em
2 0 turno, a Proposta de Emenda à Constitúição n o 89/2005 com a
Emenda n°1. A Comissão de Redação.

Declarações de Voto
O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, quero inicialmente

agradecer aos Deputados que votaram a favor da Emenda à
Constituição n 2 89, que trata da questão da autonomia administrativa e
financeira da Defensoria Pública. Quero salientar a importância dessa
matéria, do grande trabalho realizado pelos Defensores Públicos de
Minas Gerais e da necessidade dessa autonomia financeira e
administrativa para que eles, por meio dela, tenham condições de
avançar, ampliar seus trabalhos, melhorar sua remuneração e poder
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tratar de um plano de cargos e salários adequado à função. Enfim,
sabemos da importância dos Defensores Públicos, desses advogados
abnegados que defendem especialmente as pessoas e as famílias de
baixa renda, e não só as famílias de baixa renda, Sr. Presidente e
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que acompanha esse processo.

Hoje nenhuma pessoa que tenha uma condição financeira razoável,
digamos, da classe média, com R$1.000,00 a R$2.000,00 de salário
por mês e uma família a tratar, tem condições de pagar um advogado
particular para fazer uma defesa. Hoje os Defensores Públicos cuidam
de cerca de 80% dos processos civis e 90% dos processos criminais
em Minas Gerais. Vejam bem a quantidade de processos que eles
atendem. Então, com essa emenda aprovada à unanimidade dos
Deputados, a Defensoria poderá trilhar um caminho de autonomia,
assim como o Ministério Público o fez, melhorando suas condições de
trabalho e remuneração.

Portanto, neste dia em que votaremos a Lei de Diretrizes
Orçamentárias, foi fundamental que a PEC n 2 89, da Defensoria
Pública, fosse aprovada antes da própria [DO, porque é nesta que
garantiremos essa autonomia para o Orçamento de 2007. Então, Sr.
Presidente, Srs. Deputados, quero fazer público esse agradecimento,
dizendo ao Defensores Públicos de Minas Gerais que esta Casa deu
mais um passo significativo e entendeu a importância que têm os
Defensores Públicos para Minas Gerais. Hoje esse passo é
especialmente fundamental para a assistência das pessoas que são
atendidas todos os dias pela Defensoria Pública e que não têm
condições de pagar por um advogado. Então, as pessoas que não
podem pagar por um advogado agora sabem que terão um serviço de
qualidade, na medida em que tivermos, de fato, essa autonomia. Se o
Ministério Público adquiriu a posição, a importância e a condição de
trabalho que hoje tem, isso é muito em razão de sua autonomia
financeira e administrativa. A Defensoria também trilhará esse
caminho.

Quero dizer, Sr. Presidente, relativamente à Associação dos
Defensores Públicos de Minas Gerais - Adep-MG -, que ela tem um
trabalho incessante, de todos os dias. E um grupo ainda pequeno,
pois há poucos Defensores em Minas Gerais, e sabemos da
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necessidade de muitos mais, porque há pilhas de processos para
serem trabalhados. Eles não dão conta desse trabalho, que acaba por
tornar-se insano, tantos são os processos. Portanto, há a necessidade
da melhoria dos salários e, especialmente, dessa autonomia. Este dia
é fundamental, porque a Justiça só avançará se tivermos uma
Defensoria preparada e com qualidade de trabalho e salários
adequados, o que eles merecem pelo tanto que já realizaram.

Registro, então, a nossa alegria no dia de hoje e tenho certeza de
que os Defensores Públicos também estão felizes e satisfeitos, e
muito mais os que são atendidos por eles, a maioria das famílias de
baixa renda deste Estado.

A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, Deputadas e Deputados.
Primeiramente, desejo, em nome do Bloco PT-PCdoB, parabenizar o
Deputado Edson Rezende pelo acolhimento e pela sensibilidade a
essa proposta de garantir autonomia funcional e administrativa à
Defensoria Pública no Estado de Minas Gerais. Conforme ele mesmo
disse, penso que inauguramos um tempo novo para Minas Gerais,
principalmente para as populações que buscam na Defensoria Pública
resolver questões fundamentais na área jurídica e atendimento das
comunidades e trabalhadores mais pobres.

A Defensoria Pública tem o papel importante de aproximar a Justiça
em Minas Gerais e as nossas comunidades. Logo que esse debate
começou, no ano passado, em várias regiões de Minas,
especialmente em Governador Valadares, onde moramos, fomos
procurados pela equipe de Defensores e Defensoras Públicas, que
pediram empenho da nossa parte, como também dos demais
Deputados aqui presentes, para garantir a aprovação dessa PEC tão
importante para Minas.

Quero registrar aqui também a alegria deste momento em que a
Assembléia votou este projeto, por unanimidade, garantindo melhores
condições de trabalho aos nossos Defensores e Defensoras Públicas,
em razão do serviço que prestam em Minas Gerais, pelo compromisso
que têm com nossa população, que recebe um trabalho sério, digno e
que faz aproximar a nossa Justiça.

A nossa declaração de voto é com o intuito de parabenizar todos.
Esperamos conseguir obter mais recursos no orçamento e construir
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mais possibilidades, para que possamos ter, no futuro, mais
Defensores e Defensoras Públicas com salários mais dignos. Não
podemos perder Defensores para outros setores públicos ou privados.
Esperamos que eles se mantenham na tarefa digna de cumprir seu
papel pela justiça social em Minas e no Brasil.

Parabenizo os Defensores, a população de Minas Gerais e o
Deputado Edson Rezende pela sua sensibilidade. Muito obrigada.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Quero, em primeiro lugar,
parabenizar os Defensores Públicos, que, como nós, sabem que para
chegar a esse ponto, para obter essa conquista, foi necessária muita
luta.

Quantas vezes os encontrei nos corredores desta Casa. Eu os
recebi em meu gabinete, tal como, tenho certeza, todos os
parlamentares fizeram, mostrando a importância de estruturar no
Estado de Minas Gerais a Defensoria Pública. Sei que não chegamos
aonde precisamos chegar, pois não é possível tratar a Defensoria
Pública como uma instância de segunda categoria. E necessário tê-la
na mesma grandeza e dimensão de todos os órgãos jurídicos do
Estado.

Por serem defensores dos pobres, não podem ser tratados como
ainda continuam sendo tratados em nosso Estado. Parabéns pelo
trabalho que fizeram de convencimento e de luta. E assim que
avançamos em Minas.

Tenho caminhado, durante muitos anos da minha vida, na direção
da construção de um sistema de saúde que tenha a dimensão das
necessidades da nossa gente, na condição de a saúde ser direito
fundamental da pessoa humana, ou seja, um direito de todos. Todas
as pessoas precisam ser atendidas no tempo real de suas
necessidades.

Tanto quanto a saúde, é preciso que a justiça também seja feita
dessa forma, seja atendida no tempo real das necessidades daqueles
que clamam por ela neste nosso Estado de Minas Gerais e neste país.

Quero parabenizar a Assembléia Legislativa de Minas Gerais por ter
se tornado sensível aos clamores e às ações dos Defensores
Públicos. De modo muito especial, parabenizo o meu companheiro e
colega, Deputado Edson Rezende, que teve a disponibilidade de

rs
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acolher esse encaminhamento e fez com que ele pudesse chegar à
vitória. Parabéns, Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais;
parabéns, Deputado Edson Rezende.

Quero dizer ainda que é fundamental, Sr. Presidente, senhores
componentes da Mesa, Deputadas e Deputados, avançarmos. Não é
possível que esta Casa não tenha a sensibilidade de responder aos
Defensores Públicos como tem respondido aos demais órgãos do
Judiciário. Vi esta Assembléia responder com agilidade e com
presteza às demandas do Poder Judiciário, do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais.

Vi responder o Ministério Público do Estado, inclusive do ponto de
vista das relações salariais. E preciso que essa situação atenda a
todos.

Declaro que votei com muito orgulho para aprovarmos a Proposta de
Emenda à Constituição n 2 89/2005, mas voto com a determinação e
com a consciência de que a luta não terminou; esta é apenas uma
primeira e importante vitória dos Defensores Públicos do Estado de
Minas Gerais. Elevá-los às condições dos demais órgãos do Poder é
um dever nosso, que só será possível fruto da luta de nós todos.
Parabéns para vocês. Vamos em frente, porque ainda temos muitas
conquistas a alcançar.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, também gostaríamos de deixar registrado nosso
voto favorável, tanto em l Q quanto em 20 turnos, à Proposta de
Emenda à Constituição n2 89, de iniciativa do nosso ilustre
companheiro Deputado Edson Rezende. No momento em que o País
vive uma situação de extrema insegurança pública, quero lembrar o
papel fundamental da Defensoria Pública nesse contexto,
especialmente o aparato de justiça criminal brasileiro. Já votamos
aumentos salariais do Judiciário, do Ministério Público e de muitas
outras categorias. Foi dado um passo importante na carreira do
Defensor Público, mas ainda não avançamos no que nós, Deputados,
temos vontade política de avançar em relação à Defensoria Pública.

A votação dessa proposta de emenda à Constituição, que trata da
autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública, dá a esta
uma condição ainda muito melhor de exercer seu papel, muito bem
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lembrado pelo orador que me antecedeu. Ao defender os mais
humildes, os menos aquinhoados, que certamente dependem
exclusivamente da Defensoria Pública, com certeza os Defensores
Públicos estão levando o braço da Justiça até às pessoas que
dificilmente conseguem acesso à Justiça brasileira.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, tenho certeza de que a votação
dessa matéria traz essa independência, essa autonomia, mas, no
fundo, o que buscavam era uma condição melhor de fazer justiça no
Estado de Minas Gerais. Tenho certeza de que outros avanços virão.

Quero também registrar que acompanhamos os Defensores
Públicos nesta Casa, do lado de fora, no cafezinho, nas galerias, nos
gabinetes, e hoje temos a felicidade de votar, em 2 0 turno, matéria tão
importante para a Defensoria Pública, Infelizmente, algumas
categorias, alguns órgãos se organizam e têm mais poder de fogo na
influência em votações nesta Casa, assim como têm o Judiciário e o
Ministério Público. Atualmente, o salário inicial do Promotor Público é
da ordem de R$19.000,00, fruto de projeto votado nesta Casa por
imposição de lei federal, votada em Brasília, que nós, obviamente,
tivemos de acolher. A Defensoria Pública dá mais esse passo
importante. O segundo passo, quem sabe, seria melhorar ainda mais
o salário dos Defensores Públicos. Tenho certeza de que, com essas
duas medidas que foram acatadas e votadas pelo Poder Legislativo, a
vida da Defensoria Pública passa a ser completamente diferente.

Sr. Presidente, tenho certeza de que, mais uma vez, esta Casa e
seu conjunto de Deputados dão uma demonstração de entendimento,
uma demonstração de que devemos acolher essas propostas, que
avançam cada dia mais, para atender à população.

Quero ainda ressaltar, Sr. Presidente, que o nosso Estado vizinho, o
Estado de São Paulo, vive hoje um clima de completa insegurança
pública e que a Defensoria Pública tem um papel fundamental no
aparato de justiça criminal brasileiro, assim como temos também as
Polícias Civil e Militar, que ainda não são valorizadas da forma que
deveriam ser neste Estado: como braço, como dente da engrenagem
do aparato de justiça criminal. O Ministério Público, o Judiciário, a
Defensoria Pública, a Polícia Civil, a Policia Militar e o sistema
prisional têm que caminhar de forma harmoniosa. Que os seus

a
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integrantes sejam valorizados assim como nós estamos valorizando a
Defensoria Pública. Parabéns aos Defensores Públicos. Que eles
possam exercer, cada vez mais, o seu papel de levar justiça àqueles
que realmente necessitam. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Quero parabenizar todos os
Defensores Públicos do Estado de Minas Gerais na pessoa do Dr.
Glauco David, aqui presente, e todos aqueles que estão
acompanhando este projeto que vem caminhando nesta Assembléia
Legislativa desde 2005.

Sem dúvida alguma, Sr. Presidente, hoje estamos dando o maior
passo para a Defensoria Pública. Estamos criando a sua autonomia
com um projeto que contou com o apoio da Assembléia Legislativa,
das Lideranças do governo e, particularmente, da própria Defensoria
Pública. Desde a sua instalação, nunca faltou por parte dos
Deputados o apoiamento, como fizemos hoje, aprovando a Proposta
de Emenda à Constituição n9 89.

E necessário dizer que, desde a época do Governador Itamar
Franco, criamos a lei orgânica e, consequentemente, os mecanismos
necessários para a sobrevivência da própria Defensoria Pública. Já
realizamos concursos e temos condições, a partir de hoje, de avançar
muito. Vivemos um momento difícil, mas os Defensores Públicos
nunca deixaram de confiar na justiça que eles mesmos têm feito por
intermédio de suas comarcas, de seus escritórios.

Quero manifestar a nossa alegria. Eu tive a oportunidade de ser
relator de várias matérias que envolveram a Defensoria Pública.
Estamos encerrando este primeiro semestre com chave de ouro,
votando esta matéria tão importante para Minas Gerais. Somente
assim a aplicabilidade dessa proposta de emenda, que será
promulgada brevemente por esta Casa, dará o que a Defensoria
Pública tanto merece, que é a sua autonomia, a sua independência.
Tenho certeza de que a Defensoria continuará prestando serviços ao
Estado de Minas Gerais de maneira invejável. Parabéns à Defensoria.
Vamos brindar à promulgação da emenda. Um abraço a todos.

O Deputado Weliton Prado - Sr Presidente, gostaria de fazer um
reconhecimento ao trabalho da Associação Mineira de Defensores
Públicos. Na pessoa do Dr. Glauco, gostaria de cumprimentar todos
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os Defensores Públicos do Estado. Sou testemunha, durante esses
três anos e meio como Deputado nesta Casa, de que essa é a
Associação que mais atuou junto aos Deputados na luta pelos direitos
da categoria. Temos que fazer essa justiça a toda a Associação.
Antes de tomar posse como Deputado Estadual, o primeiro contato
que tive com associações organizadas foi justamente com a
Associação dos Defensores Públicos, que estava fazendo
reivindicações na porta da Assembléia Legislativa. Essa Associação é
combativa, e os Defensores cumprem uma nobre missão, que é ser
advogado do povo, do pobre, daqueles injustiçados. Infelizmente, no
nosso Estado, os Defensores Públicos não têm o respeito que
merecem, não têm equiparação ao Ministério Público.

Seria mais do que justo equiparar a carreira dos Defensores
Públicos à do Ministério Público, mas, infelizmente, essa não é a
realidade.

Parabenizo, de forma especial, o Deputado Edson Rezende, autor
da Proposta de Emenda à Constituição n9 89, pois sabemos quanto é
importante a autonomia administrativa e funcional da Defensoria
Pública. Avalio isso como um avanço, mas há muito mais a
conquistar. E muito importante que a associação continue trabalhando
firmemente e bravamente, sempre presente em todos os momentos,
nos gabinetes, nas comissões e no Plenário, realizando gestões. Isso
é fundamental. Deixo esse reconhecimento, pois esse trabalho é
muito importante. Muitos Defensores Públicos não têm idéia do
desempenho da sua associação e do empenho do Glauco e de toda a
diretoria em defesa dessa classe. E muito importante ressaltar que, de
todas as entidades organizadas do Estado, a Associação dos
Defensores Públicos do Estado de Minas Gerais foi a que mais lutou
em defesa da sua categoria, enfrentando todas as dificuldades.

No 1 2 e no 22 turnos, votei favoravelmente à Proposta de Emenda à
Constituição n 89. Esperamos que o próximo Governador tenha mais
sensibilidade em relação aos Defensores. Um grande número deles
obteve êxito no concurso público, mas não tomou posse por falta de
condições mínimas de trabalho e devido à remuneração muito baixa,
comparando com os outros órgãos do Poder Judiciário. Temos de
reconhecer o papel do Defensor Público, pois, como as pessoas
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pobres não têm acesso à Justiça, a sua única esperança é a
Defensoria Pública, que fica sobrecarregada e sem condições
mínimas de trabalho. E importante a efetivação de mais profissionais e
a realização de outros concursos públicos para esses profissionais,
que devem ser valorizados e respeitados. Muito obrigado.

O Deputado Sebastião Helvécio - Sr. Presidente, Deputado Mauri
Torres, neste momento, trago um agradecimento muito especial à
Assembléia Legislativa e à sua liderança.

Neste atual mandato, em nome do povo mineiro, pudemos inserir a
Defensoria Pública em um patamar nunca visto em Minas Gerais.
Muito desse avanço deve-se à Assembléia Legislativa, pois a maioria
dos Deputados entendeu a necessidade de considerar os três
Poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, e os entes autônomos,
Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública, em um
mesmo patamar.

Essa engenharia de inserir a Defensoria Pública nesse patamar só
foi possível graças à liderança de V. Exa., com todos os Deputados
desta Casa, que, em tempo recorde, votaram duas emendas
constitucionais. A primeira garante o tratamento isonômico da
Defensoria Pública com o Ministério Público e o Tribunal de Contas. A
segunda garante a sua autonomia administrativa:

Essa decisão da Assembléia Legislativa, que vem ao encontro da
vontade da Associação dos Defensores Públicos de Minas Gerais,
também tem uma história muito longa. Esta Casa, na Constituição de
1989, garantiu a implantação da Defensoria Pública em nosso Estado.
Já naquele tempo, a Dra. Marlene, que é a nossa Defensora Pública-
Geral, trabalhava na busca dessa representatividade.

Saúdo todos os Defensores Públicos de Minas Gerais e o Prof.
Anastasia, que desempenhou um grande trabalho no acatamento da
organização funcional da Defensoria Pública. De modo bastante
especial, abraço todos os Deputados desta Casa, que foram solidários
ao movimento de valorização da Defensoria Pública em nosso Estado.
Parabenizo a Defensora Pública-Geral, em cuja pessoa saúdo todos
os Defensores Públicos; o Dr. Glauco, Presidente da Associação dos
Defensores Públicos; e V. Exa., Presidente deste Poder.

O Sr. Presidente - Votação, em 12 turno, da Proposta de Emenda à
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Constituição flQ 87/2004, do Governador do Estado, que altera a
alínea "d" do inciso 1 do art. 106 da Constituição do Estado. A
Comissão Especial opina pela aprovação da proposta. Em votação, a
proposta. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo
processo nominal, de conformidade com o art. 260, inciso 1, c/c com
os arts. 201 e 263, inciso 1, do Regimento Interno. Em votação, a
proposta. Com a palavra, o Sr. Secretário para proceder à chamada
dos Deputados para a votação nominal.

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Respondem "sim" as seguintes Deputadas e os seguintes

Deputados:
Alberto Pinto Coelho - Dilzon Meio - Ricardo Duarte - Gustavo

Valadares - Gil Pereira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Fábio
Avelar - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Adelmo Carneiro
Leão - André Quintão - Antônio Júlio - Biel Rocha - Bilac Pinto - Carlos
Gomes - Dalmo Ribeiro Silva - Djalma piniz - Domingos Sávio -
Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Edson Rezende -
Elisa Costa - Fahim Sawan - Gustavo Corrêa - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - Jô Moraes - João Bittar - João Leite - José Henrique -
Laudelino Augusto - Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico - Luiz
Humberto Carneiro - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Manos
Fernandes - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Roberto
Ramos - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Votaram "sim" 49
Deputados. Não houve voto contrário. Está, portanto, aprovada, em 1
turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 87/2004. A Comissão
Especial.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei n° 3.35012006, do
Governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar
de R$101.302.000,00 ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor do
Ministério Público Estadual. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. Em votação, o Substitutivo n° 1. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em turno único, o Projeto
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de Lei n°3.350/2006 na forma do Substitutivo n° 1. À Comissão de
Redação.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei n° 3.351/2006, do
Governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar
de R$289.223.769,00 ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor do
Tribunal de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto. Em votação, o projeto. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei n° 3.352/2006, do
Governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar
de R$ 63.965.482,00 ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor da
Assembléia Legislativa. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. Em votação, o Substitutivo n° 1. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em turno único, o Projeto
de Lei n° 3.352/2006 na forma do Substitutivo n° 1. A Comissão de
Redação.

Votação, em 12 turno, do Projeto de Lei n° 3.33512006, do Tribunal
de Contas, que cria os cargos de Auditor e de Procurador do
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, fixa os seus subsídios
e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucional idade do projeto com as Emendas n

o
s 1 e 2, que

apresenta. As Comissões de Administração Pública e de Fiscalização
Financeira opinam pela aprovação do projeto com as Emendas n

o
s 1 e

2, da Comissão de Justiça. Em votação, o projeto, salvo emendas. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n os 1 e 2.
As Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em 1°
turno, o Projeto de Lei n°3.335/2006 com as Emendas n% 1 e 2. A
Comissão de Administração Pública.

Declaração de Voto
O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, temos que comemorar

porque finalmente conseguimos aprovar o Projeto de Lei n2
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3.335/2006. Iniciativas com este objetivo foram , feitas em várias
legislaturas, mas, infelizmente, não tiveram êxito. E um projeto muito
importante, que cria cargos de Auditor e Procurador do Ministério
Público junto ao Tribunal de Contas. E uma forma de democratizar
esse poder, com a participação direta dos membros do Ministério
Público no Tribunal de Contas. Que sejam cargos concursados, de
carreira, com pessoas que conheçam a função e tenham
compromisso com a coisa pública. A aprovação deste projeto é um
grande avanço que faz jus à consolidação do regime democrático em
nosso país.

O Sr. Presidente - Discussão, em 2q turno, do Projeto de Lei
Complementar n 2 71/2005, do Tribunal de Contas, que modifica a Lei
Complementar & 33, de 28/6/1994, que dispõe sobre a organização
do Tribunal de Contas e dá outras providências. A Comissão de
Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1 2 turno, com as Emendas n9s 1 a 3, que apresenta. Em
discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o Deputado
Laudelino Augusto.

O Deputado Laudelino Augusto - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e
Srs. Deputados, temos tratado várias vezes sobre o Tribunal de
Contas, e esse assunto precisa ser aprofundado. Não é este o
momento, porque não é exatamente disso que trata esse projeto, mas
aproveito alguns minutos para falar novamente sobre a importância de
os Legislativos estadual e federal estarem atentos a esse assunto.

O Tribunal de Contas tem sido muito questionado pela sociedade.
Em vários lugares, em Municípios e em entidades por todo o Brasil, o
Tribunal de Contas camufla situações de irregularidades. Explico e
dou exemplos, como já fiz da tribuna. O projeto trata da organização
do Tribunal de Contas, e é a isso que quero referir-me. Em Ribeirão
Bonito, São Paulo, a administração municipal tinha várias
irregularidades. O Tribunal de Contas sempre emitia parecer
favorável, sem ressalvas, como se as contas estivessem em dia. Foi
preciso que ex-moradores, pessoas nascidas em Ribeirão Bonito,
voltassem para a cidade e fizessem uma auditoria por conta própria.
Foi necessário um movimento da sociedade, da associação dos
moradores de Ribeirão Bonito, para provar todas as irregularidades
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existentes. O Tribunal de Contas ficou até sem jeito porque tinha
aprovado contas que não deveriam ter sido aprovadas. Esse exemplo
é clássico no Brasil. Há livros editados pela Amigos Associados de
Ribeirão Bonito - Amarribo - sobre esse assunto, que circulam pelo
País. Há poucos dias, em Pouso Alegre, foi lançada a campanha
contra a corrupção nas administrações públicas, e eles estavam lá.

Digo isso para mostrar como nós, do Legislativo, ao votar um projeto
como esse, precisamos estar atentos. Temos que buscar, junto com a
sociedade, uma maneira de aperfeiçoamento.

Cito outro exemplo. As contas do governo estadual de 2004 estão
tramitando na Assembléia. Estamos estudando, há Consultores
ajudando-nos a compreendê-las. Os técnicos do Tribunal de Contas
não emitem parecer, fazem as análises das contas e apresentam as
ressalvas. São 31 técnicos, que se debruçaram durante muito tempo
sobre as contas de 2004 e fizeram muitas ressalvas.

Os Conselheiros elaboram o parecer prévio aprovando ou não as
contas. O que fizeram? Solicitaram ao Governador que explicasse as
razões das ressalvas. O Governador pediu prazo. Depois, enviou o
que lhe havia sido solicitado. Pelo que estamos estudando, nenhuma
ressalva foi explicada. Por exemplo, gastos com a área de saúde.
Esses gastos devem ser de 12%, no mínimo. Conforme as
explicações do Governador, esses gastos foram de 12,16%.

Foi feita uma análise técnica das contas. Os técnicos observaram
que muitos itens estavam incorretos. Por exemplo, todos os gastos da
Copasa com saneamento foram colocados pelo Estado como gastos
com saúde. Isso não pode ser feito. Saneamento é saúde? Sim.
Queremos que os problemas de saneamento sejam resolvidos. O
governo federal, por meio do Ministério das Cidades, tem um
programa maravilhoso, está tentando sanear todos os recantos do
País. Isso é muito importante. A Copasa tem feito saneamento em
Minas Gerais, mas os gastos são pagos pela população. Pagamos
pela água e pelo esgoto. Em Itajubá - venho de lá -, há 27 anos se
paga taxa de tratamento de esgoto. Agora, estão sendo construídas
estações de tratamento de esgoto. Se pagamos, esses investimentos
não podem ser considerados gastos do Estado.

Outro item é o lpsemg, que desconta mensalmente de todo o
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funcionalismo. Os investimentos nesse órgão não podem ser
colocados como gastos do Estado com saúde. Os gastos com o
Corpo de Bombeiros também são colocados como gastos de saúde.
Juntando todos esses itens, chegaremos ao percentual mínimo de
12%. A Emenda à Constituição n 9 29 está sendo questionada.

Lamentavelmente, os Conselheiros do Tribunal de Contas são todos
políticos. Lamentavelmente, foram Deputados indicados por esta
Assembléia. Não tenho nada contra as pessoas desses Conselheiros;
foram Deputados ativos e dinâmicos desta Casa, mas, agora, estão
no Tribunal de Contas analisando contas de pessoas que têm ligações
partidárias e interesses ideológicos.

E isso que estamos questionando. Se estamos votando em 2 2 turno
um projeto que trata da organização do Tribunal de Contas, temos,
por dever de consciência, de abordar esse assunto. O argumento é
que precisamos mudar a Constituição Federal. Estamos criando um
fórum de discussões, de aprofundamento para conseguirmos fazer
essa mudança. No Tribunal de Contas da União, também é assim. Os
Conselheiros são indicados pelo Presidente, pelo Senado.

Precisamos acabar com esse vício. A sociedade brasileira, Sr.
Presidente, quer e tem o direito de participar. E a democracia
participativa que está crescendo. Essa é uma ótima notícia. Somos a
democracia representativa: representamos, não substituímos o povo.
Precisamos ouvir a população, suas organizações e entidades
legítimas, que desejam participar. Afinal, o poder emana do povo.
Devemos exercê-lo como um serviço à sociedade, que paga suas
contas. Deixo isso bem claro.

Aproveito para fazer novamente o apelo que fizemos, há um mês, ao
Governador, que agora indicará um novo Conselheiro. Solicitamos
que indique um Conselheiro notoriamente técnico. A lei que criou o
Tribunal de Contas estabelece que essa indicação deve ter caráter
notoriamente técnico. Esta Assembléia, há dois ou três anos, criou
uma Comissão Especial relativa ao Tribunal de Contas. Essa
Comissão apresentou várias propostas de aperfeiçoamento. Há 10
minutos, votamos uma delas, ou seja, o projeto de lei que regulariza o
Ministério Público dentro do Tribunal de Contas. Foi muito bom.
Votamos o projeto em 1 9 turno, mas espero que o votemos,
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rapidamente, em 2 Q turno, a fim de termos um Ministério Público
atuante, porque esse órgão também representa a população.

No dia 31/5/2006, um Conselheiro completou 70 anos e se
aposentou compulsoriamente. E, desta vez, não é a Assembléia que
fará a indicação do substituto, mas o Governador. Estamos apelando
novamente para que seja alguém que faça uma análise técnica.

O Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do Legislativo. Nós, do
Legislativo, precisamos de auxílio técnico. Como Deputados e
representantes do povo, estamos estudando as contas de 2004.
Solicitei a ajuda de três técnicos, que estão-me auxiliando a entender
o processo. Não tenho como pedir ajuda a políticos, porque vão puxar
para um lado ou para outro. Na prática, o que está acontecendo nos
Tribunais de Contas de Minas Gerais e de outros Estados? Faz-se o
relatório técnico, com as ressalvas e questionamentos. E os
Conselheiros, políticos, de acordo com a cor partidária e ideológica do
Governador, do Prefeito cujas contas estão sendo julgadas, do
Presidente da Câmara ou de determinado órgão estadual ou entidade,
fazem o parecer passar por cima do caráter técnico.

Precisamos de parecer técnico. A sociedade mineira quer participar,
quer ter presença ativa na política, é a cidadania em ação. O apelo é:
que o Governador faça a indicação, se é que ainda tem de fazê-lo. A
lei federal assim dispõe, até que consigamos mudar o processo, para
que, quem sabe, seja por eleição, seja por concurso público,
escolhendo-se um técnico, contadores, contabilistas, que já prestam
um serviço tão importante no Tribunal. Aliás, está na Assembléia o
parecer sobre as contas de 2004, assinado por mais de 30 técnicos,
com todas as ressalvas. Depois, sete Conselheiros fazem um novo
parecer, que realmente é o que vale, aprovando as contas sem
nenhuma ressalva. Fica a impressão de que está tudo bem. Por
questão de justiça, é bom lembrar que o relatório de 2004 questiona
profundamente o chamado déficit zero. Prega-se muito isso, mas não
existe na realidade, pelo que consta nas análises contábeis. E, mais,
há um saldo a descoberto, que estamos tentando entender. Queremos
saber o que são estes mais de R$25.000.000.000,00. Como será
pago? Quem está devendo isso?

Queremos entender tudo isso. O Tribunal de Contas é importante e
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não queremos acabar com ele em hipótese alguma. Como diz o
ditado: "Lave a criança, mas só jogue tora a água suja". No caso do
Tribunal de Contas, estamos aprofundando os estudos. Se tivermos
bons pareceres técnicos, já será suficiente. Não há necessidade de
parecer político, até porque o que tem acontecido até agora... E está
expresso no relatório da Comissão Especial do Tribunal de Contas,
aqui da Assembléia, que o tato de haver muita participação política no
conselho do Tribunal abre a possibilidade de se encobrirem
irregularidades. Isso está dito textualmente no relatório, e propõe-se
até que os Conselheiros, ao emitirem parecer diferente do técnico,
justifiquem seu ato. Tem de haver justificação. Não pode ser
simplesmente porque querem. E não temos visto isso acontecer.

Vamos votar favoravelmente, em 29 turno, ao Projeto de Lei
Complementar n 2 71, que trata da organização do Tribunal e dá outras
providências. Precisamos de outras providências ainda, e, é claro,
depende da Constituição Federal.

Quero deixar aqui esta palavra. Ainda temos 50 minutos para
discussão, mas existem muitos projetos na pauta, e haverá outras
oportunidades. Porém, por dever de consciência, por fidelidade ao
povo que nos elegeu, temos de dizer essas coisas com clareza.
Estamos aprofundando o estudo das contas.

Temos até a proposta de indagar, de representar ao Ministério
Público Estadual para que também nos ajude a defender a população
contra alguns ajeitamentos que são feitos nas contas do Estado e de
entidades. Queremos conhecer melhor as contas da Copasa, da
Comig, da Codemig, da Cemig, que compram empresas de outros
Estados nas bolsas de valores, que têm tantas propostas. Precisamos
entender as contas dessas entidades. Se elas estão tendo lucros, por
que não abaixar, por exemplo, as tantas de energia elétrica e de
água? Há um movimento para abaixar a tarifa de energia elétrica. A
Cemig cobra a maior tarifa do País. Estão querendo criar as
subsidiárias para diminuir o custo. A Copasa pode e está autorizada a
diminuir o custo da tarifa em todo o Estado, em Belo Horizonte e nas
cidades do interior. Ela tem um lucro muito grande. Aliás, já está
mandando lucro para o exterior, para os acionistas. O Tribunal de
Contas analisa as contas de todas essas entidades, e precisamos ter
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uma garantia da isenção do Tribunal, de que as análises sejam
técnicas. A Assembléia tem de dar um parecer notoriamente técnico.
Lamentavelmente, hoje o Tribunal de Contas é notoriamente político e
acaba camuflando números e rubricas para dizer que há um déficit
zero, que não existe. Divulga-se o que entrou, o que foi arrecadado
dentro do ano, o que foi gasto - uma diferença que teria resultado em
déficit zero. Mas, na contabilidade, na vida financeira do Estado de
Minas, isso não existe. As dívidas têm aumentado, ainda mais com
tantos empréstimos que têm sido feitos para fazer coisas boas para os
mineiros. Mas é bom deixar isso claro, senão a população vai achar
que tudo é muito bom, mas não saberá que ela é que está pagando.

Na semana passada, participei de uma reunião, no interior, em que
as pessoas comemoravam porque tinham ganhado caminhão,
máquina, ambulância, que fulano tinha mandado. Elas não sabem que
a Prefeitura, que o povo paga o Fundomaq. E apenas uma lei que foi
aprovada aqui abrindo créditos, aumentando o prazo para
pagamento - aliás, houvé emendas do Bloco PT-PCdoB que
melhoraram mais os prazos e incluíram algum tipo de maquinário. A
população, os senhores e as senhoras pagarão pelos caminhões,
pelas máquinas que chegaram ao seu Município. A mesma coisa é o
Tribunal de Contas, que, às vezes, faz o parecer dizendo que não há
ressalvas, que pode aprovar, mas ali dentro está embutido um tanto
de arranjos e manobras contábeis, financeiras, em que precisamos
aprofundar-nos.

No mês de agosto, voltaremos a discutir esse assunto, porque a
sociedade está fazendo apelo para que os órgãos públicos sejam
mais autênticos, mais ópticos. O que estamos buscando é a ética.

Concluindo esta breve reflexão, quero dizer que somos favoráveis,
no 20 turno, a esse projeto de lei, enquanto organizamos os fóruns de
debates para a mudança dos Tribunais de Contas em todo o País.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado
Sebastião Helvécio.

O Deputado Sebastião Helvécio - Sr. Presidente, a discussão, em 2
turno, do Projeto de Lei Complementar n 9 71/2005, deve ter fulcro no
fato de que esse projeto de lei traz mudanças na Lei Complementar nQ
33, de 1994, que organiza o Tribunal de Contas.
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Inscrevi-me para discutir porque acho importante que nós,
Deputados, e principalmente a sociedade mineira entendamos que
hoje o Tribunal de Contas é um ente autônomo como o Ministério
Público e também, com a proposta de emenda à Constituição que
esta Casa votou este ano, como a Detensoria Pública.

Preocupa-me muito ver o testemunho de alguns Deputados,
principalmente a tala do Deputado Laudelino Augusto.

O Tribunal de Contas é um órgão auxiliar da Assembléia, visto que
somente ele tem o poder de auxiliar os passos desta Casa. E
importante ter essa visão bastante clara. Na verdade, os Tribunais de
Contas, não apenas o do Estado, mas também o Tribunal de Contas
da União, são, hoje, reconhecidos como entes autônomos. Isso me
preocupou muito, porque a fala do Deputado Laudelino Augusto é
perfunctória.

O Deputado Laudelino Augusto diz, inúmeras vezes, que a decisão
do Tribunal de Contas é política. Quem acompanha o trabalho
daquela Corte reconhece que há, no embasamento de um parecer, a
participação de todo o corpo técnico daquele órgão, que enaltece
Minas Gerais e o Brasil. Realmente, ele tem dado uma enorme
contribuição para a sociedade mineira. Digo isso apenas para que
possamos entender que o discurso do Deputado Laudelino Augusto é
um discurso político, assim como a sua conclusão, ao manifestar, de
público, que estará votando a favor do Projeto de Lei Complementar
no 71/2005. Também vou votar a favor do retendo projeto, porque
conheço a importância e a necessidade de uma Corte de Contas para
a avaliação das contas, quer sejam dos 853 Municípios, quer sejam
do poder estadual.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Adelmo
Carneiro Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Na minha decisão política,
quero dizer que vou votar favoravelmente ao Projeto de Lei
Complementar n 2 71/2005, por entender que as modificações que ele
propõe significam avanços em relação à atual situação do Tribunal de
Contas de Minas Gerais.

As decisões técnicas do Tribunal de Contas têm sido muito bem
desenvolvidas por pessoas competentes, com respaldo em decisões
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políticas importantes. Não vejo essa dissociação. No entanto, o
Tribunal de Contas, mesmo respaldado em algumas fundamentações
técnicas - concordo com o Deputado Laudelino Augusto -, extrapola
o que deveria ser o seu espaço e a sua área de intervenção.

O Tribunal de Contas estabeleceu uma resolução para fazer a
análise das contas do governo em relação à aplicação dos recursos
no setor de saúde. Existem leis republicanas, decisões constitucionais
muito claras, que poderiam e deveriam avançar ainda mais. Na
Constituição, por exemplo, a Emenda n 9 29 estabelece a sua
regulamentação, que não foi feita até o presente momento.
Considerando as leis da República, a Lei Orgânica da Saúde e a Lei
do SUS, qual deveria ser o entendimento das Cortes em relação à
não-regulamentação dessa emenda?

O Brasil, após muito sacrifício e trabalho, criou, por mérito do Poder
Legislativo, a Lei Orgânica da Saúde, que estabelece os mecanismos
de controle, a partição dos recursos e as responsabilidades dos
diferentes níveis de poder.

Ela define muito bem que os órgãos que coordenam o sistema de
saúde no Estado brasileiro são a Conferência Nacional de Saúde e os
conselhos, que têm poder deliberativo e fiscalizador. Nessa lógica, o
conselho superior é o Conselho Nacional de Saúde, com
representantes dos Estados, prestadores de serviço e usuários.

Não há uma regulamentação unificada, por falta de ações do
Congresso e do parlamento. Assistimos a esse defeito porque,
infelizmente, os Poderes Executivos do nosso Estado brasileiro têm
exercido fortíssimas influências sobre nossos parlamentos, muitas
vezes limitando a sua atuação. Por falta de uma regulamentação no
Congresso Nacional, o entendimento é que o órgão superior que trata
da saúde, o Conselho Nacional, teria de ser o referencial para se
tratar das questões de saúde.

O Tribunal de Contas do Estado faz uma interpretação para julgar as
contas de governo, no meu entendimento, de natureza absolutamente
política, quando admite gastos governamentais na saúde para
justificar a aprovação das contas em setores que fogem dos
fundamentos legais do Estado. Pode-se aqui dizer que também os
Municípios, outros Estados ou o governo federal fazem isso. Não
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podemos estabelecer só essa relação comparativa para justificar o
descaso de uns por causa do descaso de outros.

Meu entendimento é o de que o Tribunal de Contas poderia ser mais
rigoroso ao tomar as suas decisões políticas fundamentadas em
decisões técnicas, aproximando as decisões técnicas e políticas de
fundamentos com caráter mais universal. Meu entendimento é o de
que, mais do que fazer interpretações localizadas, um tribunal de
contas de Estado ou de Município - há um Tribunal de Contas no
Município de São Paulo - deveria ter um arcabouço legal com a
dimensão do Brasil; e que em cada aldeia, em cada Município, em
cada cidade pudessem ser aplicados os princípios universais.

Estou de acordo também com as reflexões do Deputado Laudelino
Augusto. Compreendo os argumentos muito consistentes, muito bem
fundamentados do Deputado Sebastião Helvécio. Até acho que ele
deveria estar no Tribunal de Contas, por sua formação, competência e
visão do que deve ser um tribunal de contas de Estado. Tenho a
convicção de que ele daria enorme contribuição naquele conselho de
contas.

Mas votar o Projeto de Lei Complementar n 9 71 significa termos
técnicos, profissionais, uma estrutura de Ministério Público capaz de
dar uma dimensão mais próxima daquilo que são os nossos sonhos,
os desejos de muitos Deputados, se não da maioria dos Deputados
que compõem a Assembléia de Minas.

Também quero registrar que hoje já votamos duas emendas à
Constituição. Votamos a emenda que trata da Defensoria Pública, de
altíssima relevância, e estamos votando um projeto de lei
complementar que está dando uma nova dimensão ao Tribunal de
Contas do Estado e à Assembléia. Não tenho dúvida de que isso será
motivo de afirmação desta Assembléia para consolidar as leis, para
tornar o Estado mais bem controlado, fiscalizado, fazendo com que
esses recursos públicos originados de tributos de diferentes fontes,
Deputada Elisa Costa, e que têm sacrificado extraordinariamente o
nosso povo possam ser colocados para atender melhor a população
de Minas em todas as áreas em que carece e merece ser atendida.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Antônio
Júlio.
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O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. e Sras. Deputadas,.
mais uma vez estamos votando uma matéria referente ao Tribunal de
Contas. Essa matéria já foi bastante discutida, mas, na hora da
votação, geralmente não tomamos os cuidados necessários e, depois,
lamentamos o fato de criarmos mecanismos de burocratização do
nosso Estado, mecanismos para que os agentes públicos do Estado
sejam tratados como bandidos e para que aqueles que ocupam
cargos sejam desrespeitados, a todo momento, por qualquer auditoria,
por qualquer denúncia. Isso é muito grave, Presidente Rêmolo Aloise,
e a culpa é nossa. A culpa é do parlamento.

Estamos disputando uma eleição de forma totalmente irresponsável,
imposta pelo TSE, que criou todas as dificuldades para que os
homens públicos disputassem o pleito. E aceitamos tudo
passivamente, porque o Congresso Nacional não se reúne nem
decide sobre os projetos. Somos nós que criamos as leis, mas,
infelizmente, são os Poderes que as estão criando, legislando sobre o
Poder Legislativo, e nós, passivamente, aceitando. Vimos, agora, esse
projeto do Tribunal de Contas, sempre questionado, em que algumas
vezes levantam-se dúvidas, a maioria delas relativas ao agente
público, enquanto temos organismos que criticam o poder público,
mas se encontram tão enlameados quanto o Poder Legislativo. Vemos
o caso da OAB, que critica a classe política e os atos políticos, mas
tem alguns de seus membros - felizmente, não são todos, como
também, na política, nem todos estão envolvidos em falcatruas -
altamente envolvidos no processo do crime organizado, nessas
manifestações que ocorrem principalmente no Estado de São Paulo.
Isso ocorre porque a classe política não reage. Os que fazem as leis
não reagem. Técnicos e funcionários decidem o que vamos votar. Se
o governo disser que temos de votar, temos de fazê-lo. Voltamos à
lógica do ex-Governador Hélio Garcia, que dizia que base de governo
não discute, vota. Isso tem sido imposto nesta Casa. Quando se tem
posicionamento sobre determinada matéria, quando se quer discutir
um projeto de lei, imediatamente está-se fazendo oposição ao
Governador. E quantas vezes estamos ajudando-o, porque nem
sempre e!e tem conhecimento do que está sendo votado nesta Casal

Existem, ainda, algumas secretarias que querem ter poder próprio.
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O funcionário efetivo acha que é ele que pode determinar o
funcionamento de seu órgão, de sua secretaria, esquecendo-se de
que também há um compromisso político para que a instituição
funcione bem.

Vemos hoje um Estado totalmente amarrado, um Estado que não
funciona, um Estado burocrático, porque nós criamos essa burocracia
excessiva.

Lembro-me de que, na época de Benedito Valadares, Ovídio de
Abreu, Secretário de Fazenda, criou uma frase interessante: "Não
basta despachar o papel, é preciso resolver o negócio". Isso foi dito há
60 anos, e continuamos, mergulhados em papéis e papéis e não
resolvemos o negócio. E o caso do Tribunal de Contas, que, na
maioria das vezes, sem analisar o que de tato está acontecendo,
começa a condenar os Prefeitos e criar uma série de dificuldades. Isso
porque, infelizmente, a burocracia é muito mais importante que a
aplicação do recurso. Se você for bandido, se você quiser desviar o
recurso público, mas o fizer "de acordo com a legislação", obedecendo
a tudo aquilo que a lei determina - uma licitação correta, por
exemplo -, você pode ser corrupto. Essa burocracia que se impõe ao
Estado brasileiro é uma forma legal da corrupção. E a culpa é nossa.
Nós é que fazemos as leis.

Há aproximadamente 45 dias, ouvi um caso, quando a Assembléia
Legislativa foi demandada, numa questão de regulamentação do
serviço de mototáxi, na cidade de Nanuque.

Fizemos um requerimento na Comissão de Assuntos Municipais.
Fomos a Nanuque ver a aflição daqueles mototaxistas. A
responsabilidade dos que aqui estão é enorme. Por um ato de que
ninguém sabe o porquê, 60 trabalhadores são impedidos de continuar
trabalhando, sob a alegação de que a lei é inconstitucional, de que ela
não está regulamentada. Em Nanuque, numa audiência pública, o
povo clamava por aquele serviço, que já faz parte da região e da
realidade do povo brasileiro. O Tribunal de Contas, atendendo a uma
reivindicação do proprietário de uma empresa de ônibus, assim
determinou. Esse empresário entrou com um pedido no Tribunal de
Contas, alegando que o processo licitatório não teria seqüência,
porque a lei do Município era inconstitucional. Vejam bem que o
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próprio Tribunal de Contas está declarando inconstitucional idade de
leis. Alegam que, em 1964, em plena ditadura militar, obtiveram o
poder de legislar sobre essa matéria. Isso é grave. Os advogados
mais espertos, aqueles que trabalham contra as Prefeituras e a favor
dos empresários, estão usando o Tribunal de Contas para a
declaração da inconstitucionalidade de leis. Acho que quem pode
fazer isso é o Tribunal de Justiça ou o STF. Esse é nosso
entendimento. A maioria dos juristas também entende dessa forma.
Mas o Tribunal de Contas também quer declarar inconstitucional idade
de leis. Sabem o que vai acontecer? Na Prefeitura e no Estado, nada
mais vai funcionar, porque, como advogados, podemos ir ao Tribunal
de Contas e alegar que a lei que determina a licitação para se fazer a
PPP da BR-050 é inconstitucional. O Tribunal de pronto dá uma
liminar, dizendo que o processo não pode continuar porque a lei é
inconstitucional. E o caminho mais curto que os advogados estão
usando hoje para tumultuar processos licitatórios em nosso Estado. O
Tribunal está-se julgando no direito de declarar a inconstitucionalidade
quando assim o entender.

Não podemos aceitar que seja criado um mecanismo de
burocratização do sistema licitatório do nosso Estado, porque
sabemos o que vai acontecer, o que já está acontecendo. No caso de
Nanuque, o Tribunal de Contas fez um processo local. O Ministério
Público local exigiu que a Prefeitura regularizasse o serviço de
mototáxi. A Prefeitura fez a lei e o processo licitatório. Há
questionamento quanto a se o Município pode legislar sobre a questão
do mototáxi. O Supremo disse que não pode, mas, se houver a lei
municipal, poderá. Disse ao Tribunal que a irresponsabilidade é
grande, porque se criou um problema social muito grande. Ou vão
aplicar a lei apenas em Nanuque? Em mais de 70 cidades, o sistema
de mototáxi já está incorporado à vida do cidadão, regulamentado
pelas Prefeituras, dentro de um processo licitatório. Aqueles que
quiseram participar têm deveres e obrigações.

Em Nanuque uma cidade de porte médio, o Tribunal de Contas
alega que não pode haver o processo licitatório. Não podem ter o
serviço de mototáxi, sob a alegação de que a lei municipal é
inconstitucional. Não entendemos dessa forma, por isso
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apresentamos uma emenda. Isso vai ser questionado. Há vários
entendimentos, mas só poderá ser declarada a insconstitucionalidade
da lei se o Tribunal competente assim o determinar.

Não é o Tribunal. Se o advogado quer ir ao Tribunal para impedir ou
barrar qualquer licitação, primeiro ele deve procurar a Justiça comum.
Por meio de uma certidão comum ou de uma decisão que pode ser
liminar ou de mérito, ele deve ir ao Tribunal para barrar aquela
licitação.

Então, faço isso apenas para mostrar que nós precisamos modificar
o nosso Estado. A cada dia que passa, criamos mecanismos de
burocratização e travamento do Estado. Hoje, depois que criamos a
Advocacia-Geral do Estado, esta emperrou. Nada anda. Há pouco
tempo, um dos advogados do Estado, em um processo licitatório,
impediu que a obra se iniciasse por quase 90 dias - vejam o prejuízo -,
sob a alegação de que o projeto previa cerca de arame liso. Ele
entendia que deveria ser arame farpado. Então, virou brincadeira.
Hoje o advogado do Estado, a Advocacia-Geral deve ser mais realista
do que os técnicos, aqueles que realmente fazem o processo
licitatório. Em vez de realmente fiscalizar aquilo que é necessário,
entram na burocracia dos detalhes, para que as coisas não funcionem
ou não tenham seqüência.

Então, na votação do Projeto de Lei Complementar n2 71,
apresentamos essa emenda, sob a ótica de uma discussão jurídica
que nós e a maioria dos Deputados, principalmente aqueles que
militam na área da advocacia, entendemos realmente ser um absurdo.
Alguns técnicos desta Casa, que, infelizmente, trabalham mais para o
Executivo que para o Legislativo, diziam que eu discutiria essa matéria
por entendimento pessoal. Digo que é, mesmo. Entrei com essa
emenda depois de tomar conhecimento desse absurdo, dessa
demanda que me deram na questão de Nanuque. Nós, políticos,
trabalhamos em cima de demanda. As vezes, somos obrigados a
trabalhar muito - e a imprensa costuma questionar que o Deputado
não trabalha, principalmente alguns mais frustrados da crônica
jornalística - em cima de demandas. Li uma reportagem, em um
destes jornais de Minas, que questionava as audiências públicas da
Assembléia. A coisa mais importante que se implantou, nesta Casa,
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foi a presença da Assembléia, com suas comissões permanentes ou
especiais, no interior do Estado, discutindo a demanda local. Vejam
quantos benefícios levamos a várias regiões, porque os Deputados
têm disponibilidade e viajam, e a Assembléia tem uma boa estrutura.
Estaremos sempre nos locais, discutindo. Alguns entendem que
devemos estar presos ao Plenário, e este deveria ser o local a que
menos viéssemos. E uma hipocrisia de alguns pensar que a
Assembléia deve votar e votar quantidade de projetos. Não. Temos de
votar qualidade, de projetos, e não, quantidade. Quantidade não
resolve, porque sabemos, de acordo com estudos, que nem 10% das
leis aprovadas são aplicáveis.

Então, podemos perder ou ganhar tempo discutindo essas matérias,
como no caso do Tribunal, cujo projeto já foi discutido em outras
épocas. O caso específico do Projeto de Lei Complementar & 71
talvez passe um pouco mais despercebido. Então, precisamos de
mais tempo para analisar as conseqüências daquilo que votamos,
porque, na maioria das vezes, discutimos o momento e esquecemos o
que aquilo trará para a vida do cidadão. Esse é o grande erro das leis
brasileiras e dos legisladores brasileiros, e temos vários exemplos em
que a lei fala uma coisa e a aplicabilidade é totalmente diferente. Cito
o caso dos mototáxis, porque o Código Brasileiro de Trânsito é meio
duvidoso, e, na dúvida, algumas pessoas acham melhor dificultar.
Então, na prática, as coisas ocorrem, mas na coisa do direito, da
questão jurídica, há essas interpretações.

Queremos aproveitar o momento do início deste recesso a fim de
alertar nossos colegas Deputados para que continuemos votando as
matérias de interesse do Estado. Precisamos ter responsabilidade na
votação da lei, analisar as conseqüências que ela trará ao povo
mineiro.

Essa é a minha preocupação. Estamos vendo exemplos e mais
exemplos disso. No caso do Supremo, há a determinação de como
faremos campanha política. Hoje, Deputado Rêmolo Aloise, após uma
reunião, precisamos passar fome. Não se pode comer, porque, se o
fizermos, dirão que estamos comprando voto. Como é isso? E se o
Ministério Público insistir com esse pensamento? Ao final de uma
reunião política, não pode o parlamentar ir a um restaurante, reunir-se
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com os colegas e companheiros políticos? A pessoa tem de almoçar,
jantar ou tomar lanche sozinha? O fato de você pagar um lanche para
o companheiro poderá ser considerado crime eleitoral.

Estou alertando os senhores quanto a isso. Nós, políticos,
precisamos ter mais responsabilidade na votação das leis, e não,
permitir que outros legislem em nome dos parlamentos municipal,
estadual ou federal.

Para completar meu raciocínio, informo que ouvi um Promotor de
Justiça de Belo Horizonte questionar uma lei votada na Câmara
Municipal, sob a alegação de que o Vereador que apresentou uma
emenda teria levado alguma propina. Acho uma irresponsabilidade do
Ministério Público fazer essa alegação publicamente. O Vereador
estava exercendo seu direito de legislar, de acordo com sua
consciência e com seu poder de eleito. Cada um tem um interesse e
sabe o porquê de votar, todavia vem o Ministério Público querendo
abrir um processo administrativo contra um Vereador porque ele
apresentou emenda a um projeto de lei.

Tem de haver reação nossa diante disso. Não conheço o Vereador.
Se me perguntarem seu nome, não saberei responder, mas essa
notícia irrita qualquer homem que tenha a responsabilidade da coisa
pública. Da forma como está, é melhor fechar o parlamento. Deixem o
Ministério Público, o Judiciário e o Tribunal de Contas tomarem conta
de tudo. Vamos embora para casa. Acabemos com o Poder
Legislativo.

A maioria tem de entender que o Poder Legislativo é a base e a
sustentação da democracia em qualquer regime democrático.
Entretanto, não somos tratados como deveríamos ser, porque
estamos de cabeça baixa; aceitando que todos ajam sobre o
parlamento.

A imprensa sempre divulga salários. Todo dia ela questiona que
trabalhamos apenas poucos dias, mas recebemos um mês completo.
E hipocrisia da imprensa querer menosprezar o Poder Legislativo.
Essa própria imprensa que tenta achacar e desmoralizar este Poder
sabe que aqui está a sustentação das suas notícias e dos seus
empregos, porque aqui está a liberdade de imprensa.

No entanto, não somos tratados com dignidade, Deputada Elisa
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Costa, porque, infelizmente, estamos trabalhando sob o chicote do
governo do Estado. Sempre foi assim, e agora isso se torna mais
evidente. Vivemos uma ditadura com a mordaça da imprensa. Nem na
época da ditadura vi isso. Nessa época, alguns jornais ainda soltavam
alguma matéria ou publicavam alguma notícia, mesmo que
clandestinamente. Hoje nem isso vemos mais. Quando algum jornal
fala algo do governo, é recolhido. Não estamos vendo isso ou não
queremos ver.

Apresentei essa emenda, Deputado Rêmolo Aloise, justamente para
levantar a discussão. Queremos saber se o Tribunal de Contas tem ou
não poder para paralisar qualquer processo administrativo do
Município ou do Estado, sob a alegação de que tal lei é
inconstitucional. Entendo que não.

Meu entendimento é o mesmo de vários colegas advogados com os
quais conversei. Isso é coisa nova. Alguém descobriu, Deputado
Padre João, uma resolução ou uma súmula do Supremo, de 1964.
Para dar sustentação à decisão de interesse econômico, dentro do
Tribunal de Contas, alguém alegou essa súmula de 1964.

Acho que temos de modernizar o Tribunal de Contas, que é muito
burocrático. Perde-se muito tempo, julga-se muita coisa que não tem
nada a ver, como processos de 10, 12, 15 anos atrás, processos de
gente morta. Manda questionar gente que já morreu há muito tempo;
de vez em quando questiona a família, quer questionar os herdeiros
sobre coisas que a família nem lembra mais, relativas àquele seu ente
querido, que faz parte de processo de inventário, que um dia foi
político. O Tribunal precisa parar com essa hipocrisia.

Por que não cumprimos a legislação que diz que o Tribunal tem de
analisar as contas em 365 dias, em 1 ano? Por que analisar contas de
10, 15, 20 anos atrás? Para quê? Para justificar aquele monstro que é
o Tribunal de Contas? Isso se justifica? Não se justifica.

Se fosse ágil e realmente coibisse os abusos existentes por parte de
alguns agentes políticos, o que entendemos que existe - felizmente,
não são muitos, mas existem -, que fizesse uma estrutura para julgar
as contas em tempo hábil. Sabemos que quem perde mandato não
tem mais acesso aos documentos da Prefeitura, principalmente se
perder para seus adversários. Aí começam a questionar contas de
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seis, sete anos atrás. A pessoa tem de ir à Justiça, contratar
advogado, às vezes, para liberar uma certidão, um documento ou uma
nota fiscal sobre a qual se suscita dúvida. Temos de ter a
responsabilidade de discutir esses projetos e acabar com a
burocratização. Cada vez que votamos projetos, aqui, criamos mais
burocracia, mais burocracia.

Tive uma demanda esta semana. O Prefeito quer criar um distrito
industrial na cidade de Papagaios, onde há um sério problema de
poluição para a população, porque a cidade, capital nacional da
ardósia, cresceu muito, e há muitas serras na sede do Município. O
Prefeito, que quer tirar essas serras do Município e levá-las para um
local mais distante, com tudo organizado, de acordo com o meio
ambiente, está sendo impedido porque a Secretaria de Meio Ambiente
está cobrando dele R$50.000,00 para analisar o processo. E o custo
da análise do projeto. Ele não tem o dinheiro, não tem no orçamento e
não pode pagar. Então, paralisa-se. Isso é burocracia.

Quando o Município está cuidando do meio ambiente, ele está
cuidando também da questão do Estado. Não é só a questão do
morador do Município, porque o morador do Município é o morador do
Estado. O Estado tem de entender isso. Algumas secretarias estão
burocratizando para dificultar, para vender facilidade àqueles que
necessitam dos seus serviços. E o que temos de discutir. Se, no
segundo semestre, pudéssemos voltar a discutir os projetos, a
votação dos projetos e as conseqüências daquilo que estamos
votando, que são o mais grave de tudo o que estamos votando...
Quais são as conseqüências do que votamos aqui? O que acontecerá
lá? Infelizmente, a maioria dos técnicos não cuida do depois: quer
cuidar do agora. Esse substitutivo apresentado e lido pelo Deputado
Fahim Sawan, que acatou nossas emendas, não é o melhor, mas,
pelo menos, pudemos discutir um pouco mais e avançar na discussão
sobre os tribunais, as nossas secretarias.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo
processo nominal, de conformidade com o art. 260, inciso 1, c/c os
arts. 192 e 263, inciso 1, do Regimento Interno. Para tanto, solicito ao
Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a votação
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nominal.
O Sr. Secretário (Deputado Antônio Júlio) - (- Faz a chamada.)
- Respondem "sim" as seguintes Deputadas e os seguintes

Deputados:
Alberto Pinto Coelho - Dilzon Meio - Ricardo Duarte - Gustavo

Valadares - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Antônio Andrade - Luiz
Fernando Faria - Adelmo Carneiro Leão - André Quintão - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Biel Rocha - Carlos Gomes - Dalmo Ribeiro
Silva - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval
Angelo - Elisa Costa - Gustavo Corrêa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa -
Jô Moraes - João Bittar - João Leite - José Henrique - José Milton -
Laudelino Augusto - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Maria
Olívia - Maria Tereza Lara - Manos Fernandes - Padre João - Paulo
Cesar - Pinduca Ferreira - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Wehton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Responderam "sim" 43 Deputados. Não houve
voto contrário. Está aprovado o projeto, salvo emendas. Em. votação,
as Emendas n 2s 1 a 3. Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder
à chamada dos Deputados para a votação nominal.

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Respondem "sim" as seguintes Deputadas e os seguintes

Deputados:
Alberto Pinto Coelho - Dilzon Meio - Ricardo Duarte - Gustavo

Valadares - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - André Quintão - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Biel Rocha - Bilac Pinto - Dalmo Ribeiro
Silva - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval
Angelo - Elisa Costa - Fahim Sawan - Gustavo Corrêa - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - João Leite - José
Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Lúcia Pacífico - Luiz
Humberto Carneiro - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marlos
Fernandes - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Responderam "sim" 41 Deputados. Não houve
voto contrário. Estão aprovadas as Emendas n% 1 a 3. Está, portanto,
aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei Complementar n°71/2005 na
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forma do vencido em 1 O turno, com as Emendas n°s 1 a 3. À
Comissão de Redação.

Declaração de Voto
O Deputado Rogério Correia - Pedi para declarar o meu voto porque

participei ativamente das discussões em torno de mudanças no
Tribunal de Contas. Participei de uma Comissão Especial, por mim
solicitada, que teve como Presidente o Deputado Sebastião Navarro
Vieira, hoje Prefeito de Poços de Caldas, e como relator, o Deputado
Antônio Carlos Andrada, hoje membro do Tribunal de Contas.

Fui o proponente dessa Comissão e nela atuei fazendo o
levantamento da situação do Tribunal de Contas e de sugestões que
poderiam modificar para melhor o funcionamento desse Tribunal e
que, é claro, fossem pertinentes à legislação estadual. Há muitas
coisas que dependem da legislação federal e que, portanto, fogem da
nossa alçada. Um exemplo é a sugestão de que os membros do
Tribunal de Contas não possam ser parlamentares à época de sua
escolha pelas Assembléias Legislativas, embora possam ter sido
parlamentares antes. Foi uma sugestão que demos, mas que depende
de uma deliberação nacional, de uma modificação da Constituição
Federal e que, portanto, está fora da nossa alçada.

Mas são todas mudanças importantes para um melhor
funcionamento do Tribunal. Em minha opinião, como também na
opinião da Comissão, o ideal seria que esse Tribunal funcionasse
mais ou menos como os tribunais de contas europeus, em que o
Conselheiro presta serviços por determinado período - seis anos, em
alguns locais; oito anos, em outros. Ou seja, o cargo não é vitalício; o
Conselheiro é escolhido por suas características profissionais e, uma
vez escolhido, exerce por seis ou oito anos as funções que lhe foram
delegadas. Portanto, o cargo não é vitalício, e o Conselheiro escolhido
não pode ser parlamentar à época da escolha: essas são alterações
que dependem de uma ampla discussão nacional e que não podemos
fazer no âmbito do Estado.

Mas aqui duas modificações foram sugeridas, e hoje comemoramos
a aprovação da segunda delas. A primeira foi a contratação de
Auditores concursados no Ministério Público. O ideal seriam sete,
mas, por acordo, votamos em quatro novos Auditores. O concurso já
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foi feito, e essa auditoria já está em funcionamento dentro do
Ministério Público.

Isso significa que esses Auditores terão mais independência para
fazer as auditorias e, portanto, melhorar a qualidade técnica do
Tribunal de Contas. Foi uma das proposições votadas por nós há
tempos e já executada.

A instalação do Ministério Público no interior do Tribunal de Contas
ainda faltava. Acabamos de aprová-la no Projeto de Lei
Complementar n 9 71 também para quatro membros, o que faz com
que a ilegalidade que estava existindo no Tribunal de Contas não
permaneça. A partir de agora teremos o Ministério Público
funcionando no interior do Tribunal de Contas. Aliás, o próximo
membro do Tribunal de Contas a ser indicado será um membro do
Ministério Público. Portanto, passaremos a ter, como Conselheiros,
não apenas as indicações do Governador e da Assembléia
Legislativa, mas também as do Ministério Público, por meio da
realização de concurso público.

O projeto foi um avanço muito grande desta Casa e coloca-nos
dificuldades para mudar algo que ainda não é a globalidade. Há
dificuldade para fazer modificações na estrutura do Estado, que às
vezes são pequenas e mínimas. A demora foi grande devido à
resistência que tivemos no interior do Tribunal de Contas e, depois, na
própria Assembléia Legislativa.

Mas perseveramos e conseguimos, nesta legislatura, aprovar estas
duas alterações que ajudam e ajudarão muito o Tribunal de Contas a
ter um procedimento mais técnico e qualificado na análise das contas
do Estado e dos Municípios: a existência dos auditores, em número de
quatro, e de quatro membros do Ministério Público.

Declaro voto com muita satisfação, por ter ajudado a construir, não
apenas no voto, mas desde a Comissão Especial que analisou a
situação do Tribunal de Contas. Tive uma participação ativa na
sugestão desses projetos. Por isso, comemoro a aprovação do Projeto
de Lei Complementar n2 71. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Discussão, em 2 9 turno, do Projeto de Lei n2
871/2003, do Deputado Weliton Prado, que institui a Política Estadual
de Descentralização da Emissão de Carteira de Identidade -
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Identidade na Escola. A Comissão de Administração Pública opina
pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1 2 turno. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:
SUBSTITUTIVO N 9 1 AO PROJETO DE LEI N 2 871/2003

Institui a Política Estadual de Descentralização da Emissão da
Carteira de Identidade.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica criada a Política Estadual de Descentralização da

Emissão de Carteira de Identidade, com o objetivo de facilitar o
fornecimento do documento ao estudante regularmente matriculado
nas redes estadual e municipal de ensino.

Art. 2 - O Estado buscará assegurar ao estudante de que trata o
artigo anterior o acesso facilitado à expedição da carteira de
identidade, preferencialmente nos estabelecimentos de ensino.

Art. 32 - O Poder Executivo regulamentará esta lei.
Art. 4 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de julho de 2006.
Weliton Prado
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao

Plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto um
substitutivo do Deputado Weliton Prado, que recebeu o n 2 1 e que,
nos termos do § 42 do art. 189 do Regimento Interno, será submetido
a votação independentemente de parecer. Em votação, o Substitutivo
n2 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado,
em 2 0 turno, o Projeto de Lei n°871/2003 na forma do Substitutivo n°
1 ao vencido em l Q turno. A Comissão de Redação.

Discussão, em 29 turno, do Projeto de Lei n 2 1.152/2003, do
Deputado Biel Rocha, que cria o Calendário Turístico de Minas
Gerais, o Questionário de Qualificação de Evento e o Certificado de
Registro de Evento e dá outras providências. A Comissão de Turismo
opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 12 turno,
com a Emenda n 2 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto,
salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
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permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a
Emenda n 2 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está,
portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de Lei n°1.152/2003 na
forma do vencido em 10 turno, com a Emenda n° 1. A Comissão de
Redação.

Discussão, em 22 turno, do Projeto de Lei & 1.330/2003, do
Deputado Gil Pereira, que dispõe sobre o monitoramento e a
identificação de visitantes de sentenciados e presos provisórios nas
unidades prisionais e cadeias públicas do Estado e dá outras
providências. A Comissão de Segurança Pública opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 1 2 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 2° turno, o Projeto de Lei n° 1.330/2003 na
forma do vencido em 1 °turno. A Comissão de Redação.

Discussão, em 22 turno, do Projeto de Lei n 2 1.940/2004, do
Deputado Padre João, que dispõe sobre a gratuidade na emissão de
documento de identidade civil para aqueles que, em decorrência de
haverem-se alfabetizado, solicitarem essa documentação ou a
segunda via. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 1 2 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 2 0 turno, o Projeto de Lei n° 1.940/2004 na
forma do vencido em 1 °turno. A Comissão de Redação.

Discussão, em 2 2 turno, do Projeto de Lei n 2 2.912/2005, do
Deputado Paulo Piau, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Sacramento o imóvel que especifica. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em l Q 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 20
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turno, o Projeto de Lei n°2.912/2005 na forma do vencido em 1 °turno.
A Comissão de Redação.

Discussão, em 21 turno, do Projeto de Lei n 2 3.139/2006, do
Governador do Estado, que altera a redação do inciso VII do art. 32 da
Lei n9 15.910, de 21/12/2005. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em l turno. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado
Laudelino Augusto.

O Deputado Laudelino Augusto - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,
Srs. Deputados, está sendo colocado em votação o projeto de lei que
dispõe sobre o Fhidro, que é muito importante, porque precisamos
preservar e melhorar a caixa-d'água do País. Devemos preservar
Minas Gerais não só pelas minas de diamante, ouro, ferro e pedras
preciosas, mas também pelas minas de águas cristalinas, minerais,
que estão no Sul de Minas, a maior província de águas minerais do
Planeta Terra.

O Fhidro, que se destina à conservação e à proteção de nascentes,
enfim, a tudo que diga respeito à questão hídrica do Estado de Minas,
existe há algum tempo, mas nunca foi usado. Por incrível que pareça,
é um dos poucos fundos que tem recursos, mas, até 2005, não tinha
uma torneirinha que tirasse o dinheiro lá de dentro. No final de cada
ano, em 31/12, todo o dinheiro arrecadado no Fhidro ia para o caixa
comum do Estado. Talvez seja esse o motivo da falta de interesse em
criar-se uma torneirinha para que o dinheiro fosse utilizado na
preservação hídrica.

Com a pressão democrática da sociedade, especialmente dos
comitês de bacia hidrográfica, conseguimos que o Governador
enviasse a esta Casa, no ano passado, o projeto de lei. Fizemos,
então, as alterações necessárias, ou seja, criamos a torneirinha para
usarmos os recursos do Fhidro. Como Presidente da Comissão de
Meio Ambiente e Recursos Naturais, criador e Presidente da Frente
Parlamentar Mineira de Defesa e Preservação das Aguas,
acompanhamos bem de perto esse processo. Fui o relator desse
projeto quando tramitou na Comissão.

Em 21/12/2005, o projeto foi promulgado, mas até hoje ainda não foi
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utilizado. No momento, neste primeiro semestre, o Fhidro está com
R$52.259.360,00 de arrecadação. Agora, foi encaminhada a esta
Casa uma proposta reduzindo a verba que compõe esse Fundo.

Ficamos preocupados e entramos em contato com os principais
interessados, que são os comitês de bacia, de quem recebemos
propostas para ir contra esse projeto num primeiro momento, porque
estava-se tirando 5% da cota destinada ao Estado a título de
compensação financeira por áreas inundadas. Em vez de 55% irem
para o Fundo, seriam apenas 50%; 5% continuariam no Estado para
gastos da Secretaria de Meio Ambiente e despesas afins.

Num segundo momento, os próprios Presidentes dos comitês de
bacia enviaram novo documento a nós, voltando atrás e concordando
com o projeto, uma vez que a Secretaria de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável se teria comprometido com o Fórum
Estadual dos Comitês de Bacia a investir mais na preservação dos
mananciais e na estruturação dos comitês. Bacia hidrográfica é muito
importante. E a unidade de referência para todo estudo de
desenvolvimento sustentável, planos diretores e empreendimentos.
Todos devem considerar a bacia hidrográfica. Isso está na letra da lei,
e precisamos colocar em prática.

O que eu diria mais para encaminhar a votação favoravelmente? O
Fhidro tem como objetivo dar suporte financeiro a programas e
projetos que promovam a racionalização do uso e a melhoria dos
aspectos quantitativo e qualitativo dos recursos hídricos. Até prefiro
falar em patrimônio hídrico; "recurso" confere um sentido de
mercadoria, como se a água fosse uma. E não é; é um patrimônio -
sem água não temos vida de qualidade. Como eu dizia, o Fhidro inclui
projetos e programas ligados á prevenção de inundações - problema
que ocorre em várias cidades - e ao controle da erosão do solo, tudo
referente, então, à questão da água.

Na mensagem que encaminhou o projeto, o governo explica:
"Ocorre que análise fundamentada da matéria, elaborada pelas
Secretarias de Fazenda e de Planejamento e Gestão, indica ser 50%
percentual suficiente para prover o Fundo, o qual também conta com
outras fontes de recursos, inclusive dotações orçamentárias. A
eficiência de 5%, obtida com a redução proposta deverá ser utilizada
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pela administração em outros setores, como a Secretaria de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e para honrar
compromissos de contrapartida em acordos - tais como o Proágua,
Promata e outros - celebrados com o governo federal e com
organismos financeiros internacionais".

Objetivamente falando, tal justificativa não nos parece razoável, já
que são decorridos apenas quatro meses desde que a lei está em
vigor, e nenhum tostão ainda saiu do fundo. Diante dos objetivos do
fundo, não há como falar se são suficientes ou não, se deveríamos ou
não tirar dinheiro dele. Todo e qualquer recurso que possa ser
utilizado para constituir o fundo nunca será suficiente diante dos
problemas ambientais ligados ao seu objetivo. E, pelo que
percebemos da execução financeira do Fhidro no primeiro semestre,
dá a impressão de que esses 5% já estão sendo usados.

Queria encaminhar favoravelmente, uma vez que ouvimos os
interessados mais diretos, os comitês de bacia. Eles estão de acordo,
e tenho documentação. Mandaram inicialmente uma emenda e depois
enviaram outra, contrariando a primeira. Somos favoráveis, então.
Minas Gerais, mais que nunca, necessita preservar mananciais,
precisa de desenvolvimento sustentável, com respeito às matas, com
o plantio de mata de topo, de matas ciliares. Aliás, temos emendas à
LDO que não passaram.

Ainda vamos defendê-las daqui a pouco, para que, no orçamento,
constem verbas suficientes para os projetos de preservação de
nascentes, de matas ciliares e de matas de topo. Esse fundo é muito
importante, porque Minas Gerais, a caixa d'água do Brasil, tem a
obrigação e o dever de preservar para as gerações presentes e para
as gerações futuras. O uso racional e sustentável da água é
perfeitamente possível. Isso está cada dia mais claro. A coordenação
da Frente Parlamentar de Defesa e Preservação das Aguas de Minas
Gerais reúne-se todas as segundas terças-feiras do mês para as
reuniões ordinárias e, quando necessário, faz reuniões
extraordinárias. Estamos acompanhando de perto todos os projetos
de lei referentes ao patrimônio hídrico. Averiguamos todas as
denúncias que recebemos nas nossas comissões, para que, juntos,
possamos fazer com que Minas Gerais tenha, realmente, água em
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quantidade e qualidade suficientes para a vida. Voto favoravelmente
ao projeto.

O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Em votação, o projeto.
As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram.(- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 20
turno, o Projeto de Lei n°3.139/2006 na forma do vencido em 1 °
A Comissão de Redação.

Declaração de Voto
O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, relativamente às

questões ambientais, o Deputado Laudelino Augusto, Presidente da
Comissão de Meio Ambiente, já retratou o processo, revelando a
posição do Bloco PT-PCdoB, encaminhando favoravelmente ao
projeto.

Como Coordenador da Frente Parlamentar dos Direitos da Criança e
do Adolescente, quero dizer que foi apresentada e aprovada a
Emenda n Q 2, propondo a revogação do inciso III do art. 59 da Lei n2
11.397, de 1994, que dispõe sobre o Fundo da Infância e da
Adolescência - FIA. Essa emenda retira a exigência de contrapartida
das entidades sociais para o recebimento do recurso do FIA. Era uma
reivindicação antiga das entidades sociais que trabalham na área da
criança e do adolescente. Muitas vezes, as entidades que mais
precisam dos recursos da área da infância e da adolescência são
exatamente aquelas mais desprotegidas e desprovidas de qualquer
tipo de aporte financeiro próprio ou de outras entidades. Elas têm
dificuldade de sustentação. Foi muito importante essa votação,
porque, dessa maneira, promovemos à desburocratização e
permitimos que as entidades que mais precisam recebam recursos do
FIA. Recebi várias solicitações do Dr. Ronald Albergaria, do Ministério
Público, das gestões do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e
do Adolescente e do Subsecretário João Batista. Por isso,
encaminhamos favoravelmente ao projeto. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Discussão, em 22 turno, do Projeto de Lei n9
3.333/2006, do Deputado Domingos Sávio e outros, que altera a Lei n
6.763, de 26/12/75, que consolida a legislação tributária do Estado. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
com a Emenda n2 1, que apresenta, ao vencido em 12 turno. Em
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discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado
Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
em relação ao Projeto de Lei n 3.333/2006, de autoria de alguns
Deputados e minha também, vou encaminhar contra, mesmo sendo
autor.

Tínhamos a proposta de resolver a questão das taxas de segurança
pública, mas não resolvemos nada. O projeto foi aprovado na
Comissão de, Fiscalização Financeira, de forma totalmente
equivocada. E o mesmo discurso que fiz em relação ao
encaminhamento da votação do projeto do Tribunal de Contas.
Críamos mais um imbróglio, mais uma dificuldade. Ao invés de
facilitar - e essa era a proposta inicial do Deputado Domingos Sávio -,
não resolvemos os problemas, porque as taxas absurdas
continuaram.

A redação não ficou da forma como planejada, quando o Deputado
Domingos Sávio, por meio da Comissão de Fiscalização Financeira,
apresentou o projeto baseado numa demanda. Talvez a maioria dos
Deputados não saiba que as nossas festas no interior estão
praticamente acabando, porque os que as organizam estão impedidos
de fazê-lo, por não agüentarem pagar as taxas cobradas pelo Corpo
de Bombeiros e pela Polícia Militar. E um erro. Eles estão cobrando
essas taxas lá no botequim, nos distritos mais distantes. Os policiais
militares vão até lá com a alegação de que a lei exige um alvará do
Corpo de Bombeiros, que nem sabe onde a cidade fica.

Apesar de tudo isso, exigem vistoria e pagamento de taxas. Em
alguns casos, a polícia até obriga o pagamento da taxa de utilização
dos homens da Polícia Militar, onde nem polícia há. Existem lugares
no interior onde há apenas dois policiais para tomar conta da cidade.
Como esses homens ainda poderão tomar conta de festa no interior?

A intenção do projeto de lei era resolver essa situação. Não culpo o
policial militar do interior, porque ele está apenas cumprindo a lei.

Na cidade de Ibitira, perto de Martinho Campos, a Polícia Militar
queria cobrar R$796,00 pela utilização de seus homens - que nem lá
foram - na festa do Forró da Rua, uma festa tradicional na cidade. Isso
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inviabiliza a festa, já que ela é uma testa pública, pela qual ninguém
paga. E uma testa pública, aberta a todos.

A intenção do Deputado Domingos Sávio era justamente resolver
essa situação. Ontem, fazendo uma análise da redação do vencido,
percebi que o problema não foi resolvido, daí a necessidade de voltar
a discuti-lo nesta Casa. Precisamos encontrar os mecanismos, achar
uma solução, porque há vários interesses do Corpo de Bombeiross,
da Polícia Militar e da Secretaria de Fazenda. Esses interesses nem
sempre condizem com o interesse coletivo.

As vezes, as leis têm boas intenções, mas, na hora de sua
aplicação, sempre há uma dificuldade. E essa é mais uma dificuldade
que estamos votando. Tivemos uma intenção, eu, como subscritor,
juntamente ao Deputado Domingos Sávio e outros, mas, talvez por
imposição da Secretaria de Fazenda - lá estive em uma reunião -, eles
não quiseram discutir a matéria. Só se discute arrecadação; só
querem discutir arrecadação.

Apesar de isso não representar nada para o Estado, traz
dificuldades para ele, já que alguns empresários que fazem essas
festas no interior estão ficando preocupados com a inviabilidade delas.
Eles não dão conta de pagar as taxas, o que não quer dizer que são
contra elas. Muito pelo contrário. Não são contra o pagamento de
taxas quando se utiliza a Polícia Militar. Da mesma forma, são a favor
das taxas do Corpo de Bombeiross, para fazer a vistoria no tocante à
segurança. Todo o mundo é a favor, mas não da forma que está.

Os eventos no Mineirão estão praticamente inviáveis, porque não se
consegue pagar pela utilização dos homens da Polícia Militar. E aí que
está essa ânsia arrecadadora, Deputado Laudelino Augusto.

Nesse mesmo projeto que estamos mudando, alguém do governo
teve uma idéia "fantástica": se houver um assalto e o cidadão precisar
chamar a polícia, primeiro tem de ir ao banco pagar uma taxa para
depois chamar a polícia. Não há nada mais moderno no mundo.
Denunciamos e discutimos essa idéia, fingiram que não havia nada, e
essa emenda sumiu. Queriam com essa emenda que, ao ser
assaltado em sua casa ou sofrer um acidente, sendo necessária a
presença da polícia, o cidadão tivesse que pagar uma taxa. E se fosse
sexta-feira, depois de 4 horas da tarde, quando não há mais banco
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aberto?
Temos de ter responsabilidade na hora de discutir essas coisas. O

governo precisa e tem de arrecadar. Acho que o povo tem de pagar
pelo serviço prestado pelo Estado, mas também nós, que fazemos as
leis, temos de ter responsabilidade de dar condições à população de
arcar com essas despesas, e não ficar com essas idéias mirabolantes
que não têm a mínima lógica. Como se vai chamar a polícia, se, para
ser atendido, o cidadão tem de ir ao banco primeiro? Estou discutindo
um projeto que seria aprovado e suas conseqüências.

Ainda tem mais, Deputada Lúcia Pacífico, a senhora que é
defensora de movimentos sociais das donas de casa: era necessário
avisar qual veículo seria utilizado na ocorrência. Se viesse de moto,
era um preço; se fosse de carro grande, seria outro preço; se fosse de
helicóptero, seria outro preço. Quando houvesse essa decisão, o
cidadão teria de ir ao banco, pedir ao ladrão para esperar o
pagamento da taxa, ficar quietinho até voltar com a polícia. E
brincadeira! Estamos criando outro imbróglio com isso aqui.

Subscritei esse projeto. Podem até perguntar se votarei contra um
projeto que subscritei, mas quero deixar meu posicionamento claro:
não estamos resolvendo o problema do Estado, da população do
interior, de arrecadação. Isso não vai resolver nada, mas criaremos
mais uma dificuldade para o cidadão do interior, que é o que mais
sofre ao solicitar o trabalho da polícia. Por exemplo, esta semana, em
Catita, um povoado de Maravilhas, eles não puderam fazer uma festa
pública, aberta, sem cobrança de ingresso, porque não pagaram a
taxa que a polícia exigia. Ficaram um dia sem a festa até que
resolvessem o problema. Chegou-se à conclusão de que a taxa não
era devida porque a lei é complicada. Não houve a festa na sexta-
feira, mesma com várias pessoas esperando. Não puderam realizar a
testa na rua, porque a polícia disse que estava cumprindo uma lei.

Estamos aprovando outra lei aqui hoje que, como disse no meu
primeiro pronunciamento, não resolve nada, mas cria outras
dificuldades. Facilitaram na diminuição da cobrança de taxa de alguns
eventos já existentes, como é o caso do Minascentro. Toda vez que ia
ter um evento lá, tinha de se pagar uma taxa absurda ao Corpo de
Bombeiros daquilo que eles já sabem que está acontecendo, já têm o
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alvará de funcionamento, já têm tudo. Mas toda festa, de acordo com
o tamanho, tinha de pagar outra vistoria. Isso foi eliminado nesse
processo.

Deixamos em dúvida ainda o preço absurdo que se cobra por
homem-hora da Polícia Militar e dos Bombeiros. Acho que poderíamos
ter diminuído essas taxas. A Secretaria de Fazenda, o Corpo de
Bombeiros e a própria Polícia Militar deveriam ter a sensibilidade de
diminuir os valores. Ninguém quer de graça. Acho que o Estado tem
de cobrar pelo serviço prestado, mas volto a repetir: voto contra esse
projeto de lei, pois não vai atender àquilo que achamos que ia
resolver, porque as conseqüências da votação desse projeto não
foram analisadas e não atendem aos interesses daqueles que
demandaram a Assembléia e a Comissão de Fiscalização Financeira
para que pudéssemos dar uma solução a esse imbróglio que criamos
desde o ano passado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, concordo em parte com
o Deputado Antônio Júlio e justificarei o porquê. Primeiramente, o
valor exorbitante das taxas de segurança pública cobradas tanto pelo
Corpo de Bombeiros quanto pela Polícia Militar inviabiliza o fomento
da cultura, fundamental na vida do nosso Estado. São valores
totalmente incompreensíveis, tornando impossível a realização de
alguns eventos culturais, principalmente nos pequenos Municípios.

O valor dos ingressos nas exposições aumentou muito. Algumas
exposições cujos portões ficavam abertos deixaram de realizar
eventos. E justamente o valor da taxa de segurança pública sofreu
aumento durante a apresentação e a tramitação do tarifaço, que
criava a taxa de incêndio para as residências, para o comércio e para
a indústria. Com muita luta, conseguimos impedir a cobrança da taxa
de incêndio para todas as residências do Estado de Minas Gerais.
Demos entrada a uma ação direta de inconstitucionalidade no STF
questionando a constitucionalidade da taxa de incêndio para o
comércio e para a indústria e esperamos um rápido desfecho para o
assunto. Há também um projeto de minha autoria com esse escopo,
tramitando na Casa. Quer-se-ia cobrar, até para chamar a polícia,
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valores específicos: se o policial fosse fazer o atendimento a pé,
seriam pagos R$ -12,24; se tosse de moto, R$15,03; se fosse de carro,
R$27,00 por cada policial na viatura. Caso fosse utilizado o
helicóptero, o valor seria de mais de R$2.000,00 por hora. Imaginem
uma operação que demandasse uma busca de helicóptero por um
tempo maior, como no caso de um seqüestro ou de um cidadão que
se perdesse numa mata. São taxas totalmente absurdas, inviáveis.

Lutamos muito contra essa situação e tive a felicidade de aprovar
várias emendas supressivas, uma delas impedindo a cobrança para
chamar a polícia. Outra emenda aprovada impede a cobrança para
fazer o boletim de ocorrência - BO -, pois, além de pagar para chamar
a polícia, o cidadão teria de pagar pela lavratura do 80. Se o cidadão
necessitasse de um atestado de antecedentes criminais para procurar
emprego, teria de pagar por ele, ferindo a Constituição, já que se trata
de um direito do cidadão. Isso também conseguimos revogar.

Algumas taxas passaram, inclusive o aumento do IPVA, em mais de
100% para os proprietários de motos, de veículos utilitários, etc.,
justamente para dar uma remissão às locadoras de veículos, pela Lei
de Responsabilidade Fiscal. Dá-se com uma mão, e tira-se com a
outra. Deu-se a concessão para as locadoras, e quem paga a conta
são os proprietários de motos e de veículos utilitários.

Houve um aumento justamente nas taxas cobradas pela Polícia
Militar e pelo Corpo de Bombeiros, o que está inviabilizando a
realização de eventos culturais no Estado de Minas Gerais.

Concordo com o Deputado Antônio Júlio, ao dizer que temos de
avançar, principalmente em relação às empresas que cumprem a Lei
n° 11.052, que garante ao estudante o direito de pagar metade do
preço do ingresso em qualquer evento destinado ao público. Esse é
um direito de todos os estudantes no Estado de Minas Gerais. Muitos
eventos respeitam essa regra, e estamos denunciando ao Procon os
que não o fazem, recorrendo à Justiça; aliás, apresentamos um
projeto que cassa o alvará de empresas que desrespeitarem esse
direito dos estudantes.

Não é fácil realizar um "show", e cito o exemplo da cidade de
Uberlândia, onde conversei com vários promotores de eventos, que
me disseram estar envidando esforços para respeitar a lei. Mas isso
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fica difícil quando têm de pagar um valor excessivo, mesmo para a
polícia realizar seu trabalho externo, o que é de sua responsabilidade.
Os trabalhos realizados tora do parque de exposição ou fora da área
do "show" são de responsabilidade da polícia, mas, mesmo assim, são
cobrados.

Portanto, encaminho de forma favorável o projeto do Deputado
Domingos Sávio, parabenizando-o, assim como aos Deputados Biel
Rocha e Elisa Costa, pela participação fundamental na sua
elaboração, estando a matéria apta a ser aprovada, o que facilitará o
incremento da nossa produção cultural.

O Bloco PT-PCdoB votará favoravelmente ao projeto, reconhecendo
sua importância e fazendo coro com as palavras do Deputado Antônio
Júlio relativamente à carga tributária excessiva existente e aos
altíssimos valores cobrados.

Voltaremos a debater esse tema e ampliaremos o projeto, embora
ele, como se encontra, já represente um grande avanço.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
gostaria de revelar aqui nossa posição, destacando que o projeto não
é de nossa autoria apenas, mas também de diversos Deputados.
Somos o autor do requerimento, e, como co-autores, diversos
Deputados, de modo especial nossos companheiros das Comissões
de Fiscalização Financeira e de Cultura, das quais faço parte. Isso
ocorreu em razão da preocupação de todos os Deputados desta
Casa, não apenas dos que subscreveram o projeto, com as questões
da cultura, pois devemos valorizar os eventos que ocorrem na Capital
e no interior, os eventos que ocorrem em parques de exposição, que
têm uma natureza ligada ao desenvolvimento econômico do nosso
Estado, que tem tradição na agropecuária. Nosso Estado tem, nessas
atividades, uma das principais fontes de emprego e renda. São
eventos que têm um viés, um apelo muito grande para o lado cultural.
Fico teliz em ver que a cultura passou a ser valorizada nesta Casa.
Agradeço, mais uma vez, ao Deputado Mauri Torres, que acatou
nosso pedido criando a Comissão de Cultura. Ele participou
ativamente desse projeto. Conseguimos aprovar uma lei de minha
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autoria, com o apoio dos demais colegas, criando o Fundo Estadual
de Cultura.

Não podemos ficar alheios a um problema, que se vem agravando.
Para se realizar um evento, é preciso segurança. Quando vamos
realizá-lo no interior, muitas vezes essa taxa de segurança do Corpo
de Bombeiros e da Polícia Militar chega a inviabilizá-lo. A taxa do
Corpo de Bombeiros vinha sendo cobrada pela área total de
realização do evento. Quase sempre são parques de exposição. Além
da área onde se realizava o "show" ou a atividade cultural, havia a
área dos animais, que são grandes. Quando se fazia esse cálculo, o
valor a ser pago era grande.

Entendemos que o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar têm os
seus honorários, mas isso não poderá inviabilizar as atividades
culturais, econômicas, dos sindicatos rurais, das feiras, das festas
tradicionais, do aniversário de cidades. Deparamo-nos com essa
situação absurda. O valor da taxa em alguns lugares chegava a
R$20.000,00 para o Corpo de Bombeiros. O próprio Corpo de
Bombeiros viu que isso estava errado, que a lei precisava ser
mudada. Percebemos que a taxa da Polícia Militar, em alguns casos,
era abusiva. A Polícia Militar cobrava por todo policiamento que
cuidasse também do trânsito. Isso tornava impraticável bancar a
segurança nas vias públicas. Isso é incoerente. Diria até que é
inconstitucional.

O debate foi muito produtivo. O projeto de lei apresentado
inicialmente tratava dessas questões que abordei e de reduzir o valor
cobrado por hora de cada policial. Hoje eles cobram 10 Ufemgs.
Propusemos duas, mas não conseguimos negociar com a Secretaria
de Fazenda. Estávamos diante de uma queda-de-braço e com a
possibilidade de as coisas não andarem.

As festas ocorrem, e é triste que algumas se tenham inviabilizado,
como as de rodeio, principalmente, e as exposições agropecuárias.
Estas ocorrem principalmente nesse período em que diminuem as
chuvas, no período do inverno, até o início da primavera.

Por isso, reconhecemos que, com a aprovação desse projeto,
avançaremos, mas não em tudo que gostaríamos. Admito que as
palavras do Deputado Antônio Júlio trazem também um sentimentc
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que tenho, de que necessitávamos ir mais além, mas ressalto que
aqui avançamos um pouco. Conseguimos reduzir significativamente
os valores que seriam cobrados a título de taxa de Bombeiros para a
realização dos eventos e mesmo os relativos à Polícia Militar, porque
foi reduzida a cobrança da área externa apenas para o militar que for
necessário, na área de bilheteria, a fim de controlar algum tumulto ou
risco ou alguma situação de insegurança diretamente ligada ao
evento. Isso também ocorre para os que forem requeridos para ficar
dentro do evento. Destaco que está garantido na lei que o evento com
portaria aberta, gratuito para o povo, mesmo em recinto particular,
deverá ter segurança sem ser cobrado nada, sem nenhuma taxa. O
evento promovido pelo poder público, Estado, Município ou Prefeitura
Municipal, mesmo que tenha alguma cobrança de taxa para arcar com
as despesas, também não terá nenhum custo para garantir a
segurança. Apenas o evento promovido pela iniciativa privada terá
cobrança, mas, com a redação dada, essa cobrança será bem
reduzida, o que, em meu entendimento, significa avanço e apoio à
cultura e à promoção de eventos no interior.

Quando digo isso, temos de pensar o seguinte: um cidadão, um
empresário de "shows" ou de rodeio, o que seja, ao promover o
evento, se a despesa for muito alta, desistirá e não o realizará, para
não ter prejuízo. O Deputado Biel foi um grande parceiro pela
Comissão de Cultura; e a Deputada Elisa, pela Comissão de
Fiscalização Financeira. Tivemos também o acompanhamento do
Deputado Antônio Júlio; do companheiro Líder do PSDB, Deputado
Luiz Humberto; enfim, todos os demais Deputados, de alguma forma,
debateram a questão.

Peço a todos o apoio e, ao mesmo tempo, destaco também que,
naturalmente, na seqüência, encaminhará a votação o Deputado
Sargento Rodrigues, um grande parceiro, um representante natural e
legítimo da Polícia Militar e dos Bombeiros nesta Casa. Procuramos
ombrear com ele nessa missão, com muita honra. Ele sempre nos
permite isso, porque compreende que todos nós temos esse
compromisso com a Polícia Militar e os Bombeiros. Ele também sabe
que precisamos garantir as taxas, para ajudar a melhorar e a equipar
os Bombeiros, mas estas não podem ser, em algum momento, tão
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altas que inviabilizem os eventos. Além de nos preocuparmos com
aviabilidade dos eventos, queremos garantir a cultura, o artista, o que
promove o "show" e o lazer com custo acessível para o cidadão. Se
deixarmos os valores das taxas dispararem, de duas, uma: ou não se
realiza a festa ou ela será incluída no preço do ingresso, que será, a
cada dia, mais caro. Não podemos permitir que isso ocorra, porque
sabemos a dificuldade do cidadão, volto a dizer, no interior, para
bancar os custos de acesso a um parque de exposições, a um evento
de um carnaval temporão ou a uma coisa que, de alguma forma, una
o útil ao agradável, ao bom, à cultura e ao lazer. Util porque gera
emprego, movimenta a cidade, atrai divisas.

Concluindo, Sr. Presidente, digo que, além do apoio para votar,
quero o apoio dos demais colegas para, ainda este ano, reabrirmos a
discussão, porque acredito que ainda podemos reduzir os custos em
alguns aspectos. Hoje é importante votarmos esse projeto e
garantirmos a redução dos custos na taxa de Bombeiros e de
segurança pública, apoiar os eventos que ocorrem nos sindicatos
rurais, parques de exposições, cidades do interior e também na
Capital mineira, onde a atividade cultural cresce, e queremos que ela
cresça.

Muito obrigado. Pedimos, portanto, a aprovação do nosso projeto,
que tem também a assinatura de diversos outros colegas.

Questões de Ordem
O Deputado Antônio Genaro - E uma pena eu não ter podido

apartear o Deputado Domingos Sávio. Gostaria de fazer uma pergunta
no espírito desse encaminhamento. Entendo a validade desse projeto
porque as igrejas, às vezes, realizam eventos de grande porte, ao ar
livre, aqui, na Praça do Papa, na Praça da Estação ou em outras
praças das cidades; todavia elas precisam pagar essas taxas. Esse
projeto abrange também a área religiosa, que também é cultura? Tudo
faz parte da cultura de um povo.

O Deputado Domingos Sávio - Sim. Nobre Deputado, se a
Presidência me permitir, falarei dentro do tempo do encaminhamento
do Deputado Antônio Genaro.

Primeiro, Deputado, considerando-se a rotina do encaminhamento,
não entendi que V. Exa. desejava um aparte. Do contrário, teria
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interrompido meu pronunciamento com o maior prazer. V. Exa. sabe o
respeito e a admiração que lhe tenho.

Esse projeto, na forma em que se encontra, alcança qualquer evento
que não cobre ingresso, especialmente se realizado em vias públicas.
Os organizadores do evento, de posse do alvará, deverão requerer
apoio, sendo obrigação da polícia prestá-lo, sem cobrar taxa.

Obviamente os eventos religiosos de todas as crenças e credos têm
importância fundamental na nossa cultura. A cultura universal de toda
a humanidade desenvolveu-se, muitas vezes, mediante a sustentação
e o incentivo das manifestações religiosas.

V. Exa. tem razão. Tenha a certeza de que tivemos esse cuidado.
Há garantia para as atividades religiosas ou para as atividades
culturais e esportivas que não cobrarem ingressos ou forem
promovidas por instituições públicas.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Antônio Genaro.

O Deputado Antônio Genaro - Tenho a certeza de que isso não trará
nenhum prejuízo para a corporação do Corpo de Bombeiros. Já que
nosso País é campeão de taxa de impostos, há dinheiro. Não precisa
haver essa preocupação.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, a
Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Quero manifestar-me em relação a esse
projeto do Deputado Domingos Sávio, a quem quero parabenizar pela
iniciativa de tratar da legislação tributária em Minas Gerais e no Brasil.

Temos preocupação com a carga tributária. Nesse aspecto, estamos
de acordo com a fala do Deputado Antônio Júlio. E nosso papel
proporcionar mais investimentos e mais desenvolvimento, e temos
consciência de que isso requer menos impostos para alguns setores.

Com relação à redução de taxas, principalmente nas áreas de
segurança pública e de prestação de serviços, estamos realizando
vários debates. Já fizemos duas audiências públicas com a Comissão
de Cultura, quando contamos com a presença da Secretária Estadual
de Cultura. Nosso objetivo é ter, na Lei de Incentivo Estadual à
Cultura e no próprio Fundo, cuja regulamentação foi feita,
investimentos culturais para as cidade do interior de Minas Gerais.
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Trata-se da interiorização da cultura. Buscamos mais recursos,
incentivo e estímulo para os talentos regionais, os grupos que estão
iniciando seus trabalhos em diversas regiões de Minas Gerais: no Sul
de Minas, no Norte, no Mucuri, no Jequitinhonha, no Rio Doce. E
necessário estímulo do Estado, para que surjam talentos nos grupos
culturais, de teatro, de música e de dança. E importante que haja a
redução de taxas para esse tipo de eventos.

Somando os esforços do Fundo Estadual de Cultura ao debate
sobre a regionalização da Lei Estadual de Incentivo à Cultura e à
redução de taxas, vamos avançar no desenvolvimento cultural, na
gestão da cultura e no surgimento de talentos musicais e regionais em
Minas Gerais. Registro a importância desse projeto, que tem muito
que avançar, que ainda não é o ideal, mas que já foi um passo
significativo para a contribuição da cultura no Estado de Minas Gerais.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, como Deputado
regimentalista, não poderia deixar de fazer três observações a V. Exa.
Serei muito breve em minha fala. E bom deixarmos claro que o
processo de encaminhamento de votação não permite aparte. O
Regimento Interno é muito claro.

Segundo, se o conjunto dos Deputados se dirige a V. Exa. pedindo
uma fala, um aparte, um encaminhamento, V. Exa., como Presidente
da Casa, e como preside os trabalhos, é quem pode conceder ou não
a palavra ou permitir um encaminhamento diferente. Eventualmente,
não vemos isso ocorrer, por isso, às vezes sou regimentalista ao pé
da letra e não poderia deixar de fazer esse reparo a V. Exa. As vezes,
as falas dos Deputados estão sendo colocadas e recolocadas sem
passar pelo crivo de V. Exa., que, como preside os trabalhos,
regimentalmente, é quem concede a palavra ou não, dirige ou cassa a
palavra do Deputado. Então, não poderia deixar de fazer esse
encaminhamento.

Em meu encaminhamento de votação do projeto, cumprimento o
Deputado Domingos Sávio e os demais Deputados que assinaram
conjuntamente o projeto por sua belíssima iniciativa, que facilita a vida
dos artistas e daqueles que promovem eventos no interior,
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principalmente as Prefeituras e os sindicatos rurais e culturais que
trabalham nessa área e estavam encontrando dificuldade para lidar
com o alto volume de taxas. Antes de criar uma taxa, temos de pensar
se devemos aprová-la ou não, porque pesa muito, e o cidadão paga
uma carga tributária altíssima, desde o primeiro momento. Se
tomamos os veículos como exemplo, tanto o governo federal quando
o do Estado e o do Município querem tirar um pouquinho, em forma de
tributo ou de taxa, o que, de certa forma, pesa no bolso do
contribuinte.

Portanto, V. Exa. e os demais companheiros parlamentares que
apresentaram essa matéria estão de parabéns por terem tido essa
iniciativa.

Deputado Domingos Sávio, aproveito para fazer um pedido a V.
Exa., ao nosso Líder do Governo, Deputado Alberto Pinto Coelho, e
ao Presidente Mauri Torres, que vem conduzindo muito bem os
trabalhos desta Casa, com muita transparência, e aos demais
Deputados. Neste encaminhamento de votação, estamos falando
sobre taxas. O Projeto de Lei n 2 823, de minha autoria, cujo relator na
Comissão de Segurança Pública foi o Deputado Rogério Correia, que
tramita desde 2003, é muito interessante para a segurança pública de
Minas Gerais. Não é preciso chamar a atenção do telespectador que
nos está assistindo neste momento, nem das pessoas que nos
acompanham nas galerias, para o fato de que hoje segurança pública
é uma prioridade nacional. Recentes pesquisas feitas por renomados
institutos de pesquisa apontam para essa necessidade. Mas não há
COMO.

O Deputado Edson Rezende e eu, coordenadores da Frente
Parlamentar de Segurança Pública em Minas Gerais, estamos
fazendo um seminário de segurança pública que já percorreu seis
cidades do nosso Estado. Em virtude da proximidade das eleições,
não poderíamos ir a todas as cidades, e pegamos uma amostragem.
Os seminários foram feitos em Uberlândia, conferindo todo o
Triângulo; em Juiz de Fora, abordando o eixo da Zona da Mata; em
Pouso Alegre, pegando a região Sul; em Montes Claros, atingindo
toda a região Norte; em Valadares, incluindo o Rio doce, toda a região
Leste e a divisa com a Zona da Mata; e em Contagem, atingindo toda
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a Região Metropolitana. A finalização desse seminário será nos dias
21, 22 e 23/8/2006.

Digo isso para que V. Exa. tenha a noção exata de que estamos
falando sobre alguma coisa que tem que ver com o encaminhamento
de votação desse projeto.

Sou favorável à votação, mas quero fazer um apelo que ainda não
fiz a V. Exa. nem ao nosso Líder do Governo, Deputado Alberto Pinto
Coelho. Esse projeto que cria o Fundo Estadual de Segurança Pública
é a redenção logística das forças de segurança pública. Não é preciso
contar a nenhum Deputado porque todos são experientes. O cidadão
que nos está assistindo sabe disso. Infelizmente, muitos Municípios
mineiros ainda dependem do material de limpeza para o
destacamento, para a delegacia. São materiais de escritório,
cartuchos para impressora, pneus para as viaturas, gasolina. Essa
logística e sua manutenção inclui desde o papel higiênico que é
utilizado no destacamento até um cartucho de impressora, desde o
armamento utilizado até a pilha de uma lanterna. Tudo isso compõe a
infra-estrutura logística das forças de segurança pública do nosso
Estado, seja dos Bombeiros, seja da Polícia Militar, seja da Polícia
Civil.

E interessante que as taxas de segurança pública sejam vinculadas
na forma que propusemos no projeto de lei. Para V. Exa. ter uma
noção dos números, e também o telespectador que nos acompanha,
em 2001 foram arrecadados R$114.000.000,00, em 2002,
R$201.000.000,00, em 2003, R$270.000.000,00, em 2004,
R$360.000.000,00. Em 2005, em que pese a este Deputado não ter
os números oficiais, a estimativa de arrecadação foi da ordem de
R$360.000.000,00.

Sr. Presidente, não queremos engessar o Governador Aécio Neves.
Esses recursos, hoje, vão para o caixa 1 do Estado. Queremos que o
governo dê o primeiro passo, que o Governador Aécio Neves seja o
nosso grande aliado nessa proposta, que vincule pelo menos 50%.
Com 50% das taxas de segurança pública do nosso Estado nunca
mais nenhum Comandante de destacamento que está em Salto da
Divisa, que está em Carneirinho, no outro extremo, ou em
Montalvânia, precisará mendigar recursos às Prefeituras, aos

- -
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empresários e, muitas vezes, canalizar por intermédio do Concep, um
canal arrecadatório de recursos.

Deputada Elisa Costa, propomos que, no mínimo, 70%, de todas as
discussões sobre segurança pública que travarmos no plano estadual
passe pelo recurso público. E necessário, Sr. Presidente, que V. Exa.
nos ajude. Precisamos que V. Exa. encampe isso, porque esse não é
um projeto que tem o DNA do Sargento Rodrigues. Esse é um projeto
necessário, fundamental, como se fosse o oxigênio da segurança
pública. Enquanto não carimbarmos a verba, não avançaremos em
segurança pública.

Faço, de forma respeitosa e de público, um pedido para que V. Exa.
nos ajude a negociar com o governo. Sabemos que todos os
governantes têm resistência em vincular receita porque as taxas vão
para o Caixa 1. Tenho a certeza de que, com a habilidade de V. Exa.
e do com meu grande Líder Alberto Pinto Coelho, teremos um avanço
enorme. V. Exa., ao chegar à região Leste, vai achar um
destacamento com 11 policiais militares, mas irá encontrar uma
viatura 0km, os coletes, o armamento, um fax, um telefone, material
de escritório, material de limpeza, gasolina.

Então, propomos a vinculação da receita, para que o Comandante-
Geral da Polícia Militar, o Chefe da Polícia Civil e o Comandante do
Corpo de Bombeiros possam, em um conselho paritário, decidir as
prioridades logísticas e a sua manutenção, que é o mais importante.
Não basta comprar viaturas e computadores, tem de haver verba para
a manutenção desses equipamentos.

Sr. Presidente, já que estamos no dia do encerramento dos nossos
trabalhos para o recesso parlamentar, solicitamos que nos ajudem
nessa proposta, ao retornarmos ao trabalho. Isso será fundamental
para a segurança pública. Não podemos permitir que isso continue
ocorrendo aqui e no Estado vizinho de São Paulo. Nós, mineiros, que
temos a sensibilidade e a habilidade de nos antecipar a esses
problemas, temos de avançar. A nossa divisa é enorme; 135
Municípios compõem toda a divisa com os seguintes Estados: Rio de
Janeiro, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia e Espírito
Santo. Conto com V. Exa., porque sei que não é fácil negociar essa
questão com o governo. Se V. Exa., com o nosso Líder do Governo,
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Deputado Alberto Pinto Coelho, encaminharem comigo essa proposta,
para que o Governador se sensibilize, a fim de avançarmos em pelo
menos 50% das taxas, afirmo que, com todos os meus conhecimentos
teórico e prático nessa área, em que tenho tentado me aperfeiçoar,
teremos a redenção logística e um reparo na segurança pública
jamais visto em toda a história do nosso Estado.

Muito obrigado pela paciência que teve com este Deputado.
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 n2 1. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 20
turno, o Projeto de Lei n°3.333/2006 na forma do vencido em 1 °
com a Emenda n°1. A Comissão de Redação.

Discussão, em 12 turno, do Projeto de Lei n2 1.875/2004, do
Deputado Sargento Rodrigues, que dispõe sobre licenciamento
provisório de veículos automotores e dá outras providências. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucional idade do projeto com a
Emenda n2 1, que apresenta. A Comissão de Administração Pública
opina pela aprovação do projeto. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto com a Emenda n 2 1, da
Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo
emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n2
1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1
turno, o Projeto de Lei n°1.875/2004 com a Emenda n°1. A Comissão
de Administração Pública.

Discussão, em 1 turno, do Projeto de Lei n2 2.172/2005, do
Deputado Gustavo Valadares, que institui a política de mobilidade
urbana cicloviária e de incentivo ao uso da bicicleta no Estado de
Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade
do projeto na forma do Substitutivo n 2 1, que apresenta. A Comissão
de Transporte opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo n2 1, da Comissão de Justiça. A Comissão de
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Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo n2 2, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo
ng 2. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com  a aprovação do
Substitutivo n Q 2, fica prejudicado o Substitutivo n 2 1. Está, portanto,
aprovado, em 1 °turno, o Projeto de Lei n°2.172/2005 na forma do
Substitutivo n°2. A Comissão de Transporte.

Discussão, em 1 2 turno, do Projeto de Lei n Q 2.333/2005, do
Deputado Edson Rezende, que modifica a redação da Lei n 2 14.370,
de 26/7/2002, que dispõe sobre a criação, a autorização de
funcionamento, o acompanhamento, a avaliação e o reconhecimento
dos cursos de graduação em Medicina, Odontologia e Psicologia
oferecidos por instituições de nível superior do Sistema Estadual de
Educação. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto com a Emenda n 2 1, que apresenta. A Comissão de Saúde
opina pela aprovação do projeto com a Subemenda n 1 1, que
apresenta, à Emenda n9 1, da Comissão de Justiça, e com a Emenda
n Q 2, que apresenta. A Comissão de Educação opina pela aprovação
do projeto com a Subemenda n 2 1, da Comissão de Saúde, à Emenda
n 2 1, da Comissão de Justiça, e com a Subemenda n 9 1, que
apresenta, à Emenda n9 2, da Comissão de Saúde. Em discussão, o
projeto. Não oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação,
o projeto, salvo emendas e subemendas. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, as subemendas que receberam o n 2 1
às Emendas ns 1 e 2. As Deputadas e os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Com  a
aprovação das subemendas que receberam o n 1 às Emendas ns 1
e 2, ficam prejudicadas as Emendas n 2s 1 e 2. Está, portanto,
aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 2.333/2005 com as
subemendas que receberam o n° 1 às Emendas n% 1 e 2. A
Comissão de Educação.

Declaração de Voto
O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, manifesto meu

agradecimento aos Deputados que votaram favoravelmente ao projeto
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que trata da abertura de novos cursos superiores na área da saúde,
quais sejam: Medicina, Odontologia, Biomedicina, Ciências Biológicas,
Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição,
Psicologia e Terapia Ocupacional.

Antes do encaminhamento ao Conselho Estadual de Educação, o
projeto deve passar pelos conselhos regionais de cada profissão.

Os conselhos regionais conhecem bem o mercado das profissões e
a qualidade dos profissionais que estão sendo formados pelos atuais
cursos superiores; portanto, os conselhos deverão manifestar-se
antes que a matéria vá ao Conselho Estadual de Educação. Essa
manifestação é fundamental, porque eles conhecem a qualidade do
profissional que as escolas estão formando.

Há um problema sério na qualidade dos cursos superiores, porque
tem havido abertura indiscriminada de faculdades. Os alunos gastam
tempo e recursos num curso superior, muitas vezes de baixa
qualidade, e, quando saem, encontram um mercado saturado, não
conseguem trabalhar depois de cinco ou seis anos de estudo. Os
conselhos regionais das referidas profissões darão essa dimensão ao
Conselho Estadual de Educação. Antes, porém, de chegar ao
Conselho Estadual de Educação, a manifestação dos conselhos
regionais das profissões será encaminhada ao Conselho Estadual de
Saúde, que está sempre atento às políticas públicas do Estado de
Minas Gerais. A manifestação do Conselho Estadual de Saúde será
fundamental para embasar os critérios. Após sua avaliação, serão
encaminhados ao Conselho Estadual de Educação.

Sr. Presidente, essa matéria é muito importante. Darei um exemplo
para ilustrar minha opinião. Em 1998, havia 14 cursos superiores de
enfermagem em Minas Gerais; hoje há 98 cursos. Em oito anos, o
número de escolas superiores de enfermagem no Estado pulou de 14
para 98. Foi uma abertura indiscriminada dessa modalidade de
escola.

Muitos de nós conhecemos fisioterapeutas, fonoaudiólogos e
professores de Educação Física formados nessa quantidade imensa
de escolas superiores que já não têm para onde ir.

Também quanto à qualidade dos cursos, se os compararmos com
os antigos cursos superiores, com as exigências e o

Lal
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acompanhamento feito pelo Conselhos Estaduais de Educação,
veremos uma grande diferença, pois hoje há mercantil ização.
Atualmente, muitos cursos são muito bons para os donos das
empresas, das faculdades particulares, privadas, mas não são tão
bons para os alunos, que estudam por quatro ou cinco anos e, quando
completam o curso, não têm espaço no mercado profissional, que está
superlotado. Para dar um exemplo interessante, em Portugal é a
Ordem dos Médicos de Portugal que diz se um curso pode ou não ser
aberto, até para residências e especializações em Medicina, de
acordo com o mercado, para não impingir ao profissional a situação
de não poder trabalhar por falta de espaço.

Enfim, agradeço a aprovação desse projeto, cuja importância a Casa
entendeu muito bem. Obrigado.

Prorrogação da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do art. 21 do

Regimento Interno, prorroga a reunião até as 1 3hs9min.
Discussão, em 12 turno, do Projeto de Lei n2 2.900/2005, do

Deputado Ricardo Duarte, que autoriza o Poder Executivo a fazer
reverter o imóvel que especifica ao Município de ltuiutaba. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na
forma do Substitutivo n 2 1, que apresenta. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo n 2 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, em 1 °turno, o Projeto de Lei n° 2.90012005 na
forma do Substitutivo n° 1. A Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1 9 turno, do Projeto de Lei n 9 3.012/2006, do
Deputado Gilberto Abramo, que acrescenta inciso ao art. 12 da Lei n9
10.837, de 27/7/92, que dispõe sobre o atendimento prioritário às
pessoas que menciona nas agências e nos postos bancários
estabelecidos no Estado. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucional idade do projeto com a Emenda n 9 1, que apresenta. A
Comissão do Trabalho opina pela aprovação do projeto com a
Emenda n 2 1, apresentada pela Comissão de Justiça. Em discussão, o
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projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Em votação, a Emenda n° 1. As Deputadas e os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está,
portanto, aprovado, em 1 °turno, o Projeto de Lei n° 3.012/2006 com a
Emenda n°1. A Comissão do Trabalho.

Declaração de Voto
O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, respeitando o acordo

estabelecido, quero fazer agora, ao final da votação dos projetos, a
minha declaração de voto.

Agradeço aos colegas a aprovação do Projeto de Lei n° 871, que
institui a Política Estadual de Descentralização da Emissão da
Carteira de Identidade. Pelo Projeto Identidade Escola, dá-se ao
estudante a possibilidade de confeccionar sua Carteira de Identidade
diretamente na escola. Atualmente, tanto nos pequenos quanto nos
grandes Municípios, como a cidade de Uberlândia, o cidadão tem de
dormir na fila para pegar a senha para fazer sua Carteira de
Identidade. Mesmo em Belo Horizonte, as pessoas ficam horas e
horas no Psiu para fazer sua Carteira de Identidade.

Ou seja, a aprovação desse projeto, descentralizando a emissão da
Carteira de Identidade, é uma forma de facilitar a vida de todos os
cidadãos: dos estudantes, porque poderão ter sua carteira
confeccionada diretamente na escola; e dos demais cidadãos, porque,
com esse atendimento ao estudante, será menor o número de
pessoas que vão procurar o Psiu ou entrar nas filas em busca de
senhas para fazer sua carteira.

Esse foi um dos primeiros projetos que apresentei, e fico muito feliz
com sua aprovação, já em 2° turno, esperando que ele seja
sancionado pelo Governador o mais rápido possível.

O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n2
3.293/2006, do Governador do Estado, que dispõe sobre as diretrizes
para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de
2007 e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto com as Emendas n 2s 5,
32, 61, 62, 111, 276 e 277, apresentadas por parlamentares, e as
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Emendas n2s 281 a 285, apresentadas no parecer, com as
subemendas que receberam o & 1 às Emendas n 2s 54, 99, 114, 131
e 279, e pela rejeição das Emendas n 9s 2,3,4,6,7,8, 11, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58,
59, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82,
83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 100, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 116, 117, 118, 121, 122, 123,
124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138,
139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152,
153, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167,
170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 182, 183, 184, 185, 186,
187, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201,
202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215,
216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229,
230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 245, 246,
247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 259, 260, 261,
262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275 e
280. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Vem à Mesa requerimento do Deputado Ricardo Duarte
solicitando a votação destacada das Emendas ns 38, 70, 74, 92, 93,
136, 137, 142, 157, 215, 227, 230, 231, 232, 233, 234 e 267. A
Presidência defere o requerimento, em conformidade com o inciso
XVII do art. 132 do Regimento Interno. Vem à Mesa requerimento do
Deputado Adalclever Lopes solicitando a votação destacada das
Emendas ns 123 e 124. A Presidência defere o requerimento, em
conformidade com o inciso XVII do art. 132 do Regimento Interno.
Vem à Mesa requerimento do Deputado Gustavo Valadares
solicitando a votação em bloco das Emendas ns 123, 124, 245 e 252.
Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com
a palavra, para encaminhar a votação, a Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, quero fazer algumas
considerações sobre a [DO, pois participamos da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Registro a participação de Deputadas e Deputados dessa Comissão,
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mas faço um destaque especial à audiência pública que foi realizada
pelas Comissões de Participação Popular e de Fiscalização
Financeira, a fim de que fossem ouvidos segmentos da sociedade que
não tiveram a oportunidade de participar diretamente da elaboração
da LDO.

Destacamos também as emendas da Comissão de Participação
Popular. Originaram-se de propostas apresentadas por segmentos
sociais de Minas, por movimentos organizados, pela sociedade, pelos
conselhos municipais, pela assistência social, pelos defensores dos
direitos da criança e do adolescente, pelos conselhos relacionados
com a questão ambiental e a segurança alimentar. Enfim, são várias
proposições apresentadas pelas nossas entidades, fruto da
organização popular, da luta dos movimentos do Estado de Minas
Gerais, cujo objetivo é fazer com que a LDO tenha o rosto, a
expressão de todos os segmentos sociais de Minas, como os setores
populares, empresariais e produtivos. Esperamos que, no Orçamento,
isso seja vinculado às políticas públicas mais importantes para Minas.

O nosso bloco votará favoravelmente, embora emendas muito
importantes tenham sido rejeitadas na própria Comissão. Queremos
garantir que este Plenário aprove parte dessas emendas, em
consideração à luta popular do povo do nosso Estado.

Temos duas preocupações para 2007, principalmente no que diz
respeito ao aumento salarial dos servidores públicos. A [DO estima
uma receita de R$29.000.000.000,00 para o próximo ano, além de
apresentar um significativo crescimento de tributos. O Orçamento de
2006 foi de R$27.000.000.000,00. A receita prevista na LDO para
2007 é de R$29.000.000.000,00. Verificamos que houve um
crescimento de R$10.000.000.000,00, principalmente nas receitas.
Em 2006, a previsão foi de R$20.000.000.000,00. Em 2007, houve
10% de crescimento, especialmente na arrecadação projetada de
ICMS, que é de R$17.000.000.000,00, com a previsão de 9,8% de
aumento em relação ao ano anterior.

Apesar do aumento de receitas para o próximo ano, não
percebemos na [DO crescimento idêntico das possibilidades de
reajuste salarial dos servidores de Minas. Os parlamentares do Bloco
PT-PCdoB travaram aqui um debate muito importante para que as
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tabelas salariais tivessem um aumento significativo, porque
reconheceram a importância não apenas dos servidores das áreas da
saúde e da educação, mas também de todos os servidores de Minas
Gerais.

A [DO não destina aos servidores - do ponto de vista salarial - o
mesmo percentual de crescimento da receita de tributos previstos
para 2007. Registramos isso, porque as tabelas salariais não serão
recuperadas. Mais uma vez, os servidores não foram reconhecidos,
tendo em vista a dignidade do trabalho que prestam ao nosso Estado.

Essas categorias deverão lutar não apenas no segundo semestre,
mas também no próximo ano, a fim de conseguirem aumentos
significativos recuperando salários e dignidade. Além disso, o
aumento salarial dos servidores contribui para melhor eficiência do
serviço prestado a Minas.

Também chamo a atenção - o Deputado Adelmo Carneiro Leão
abordará esse tema - para o fato de que a nossa emenda que garantia
o percentual constitucional para a saúde, com recursos do Tesouro,
foi rejeitada na comissão. Queremos fazer esta discussão neste
Plenário.

Durante três anos, o governo Aécio Neves deixa um déficit na saúde
de mais de R$2.000.000.000,00, quando não considera os 12%, do
ponto de vista constitucional. E, para fazer contas com esse
percentual, incorpora a Copasa e o lpsemg, que constituem recursos
vindos da população. São tarifas oriundas das nossas comunidades
que são incorporadas e acrescidas como valores a serem
considerados no percentual de 12%. Se retiramos a Copasa, o lpsemg
e o Corpo de Bombeiros, chegaremos aos 7%. Em nosso
entendimento, esse é o percentual que o governo de Minas gasta com
a saúde em Minas Gerais. E, diga-se de passagem, deve ser
investimento, e não gasto. Teríamos de chegar aos 12%, para
melhorar a qualidade do nosso atendimento. A [DO traz essa
dificuldade, mais uma vez, tendo sido rejeitada na Comissão e
também pelo relator emenda tão importante quanto essa.

O governo de Minas Gerais continua em dívida com a saúde.
Queremos fazer este debate, que é fundamental para que tenhamos
mais agentes de saúde, para que obtenhamos um incremento na
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saúde bucal no Estado e no atendimento prestado pelos nossos
hospitais, enfim, para universalizar a saúde em Minas, somando com
o governo federal os 12% constitucionais do Estado.

Queria fazer esses dois registros. Mais uma vez, vão ficar devendo
na LIDO para o Orçamento do próximo ano, mas vamos debatê-lo.
Recursos para o salário dos servidores, para a educação e para a
melhoria da saúde, com o percentual constitucional, continuam sendo
bandeiras do Bloco PT-PCdoB, mas, principalmente, bandeiras da
população de Minas Gerais. Fazemos esse registro de que vamos
ficar devendo. O governo do Estado fica devendo, e o Bloco PT-
PCdoB anuncia isso como contribuição nossa para a nossa
população. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, a
Deputada Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,
Srs. Deputados, como Presidente da Comissão de Participação
Popular não poderia deixar de fazer breves considerações sobre o
processo de construção da LDO nesta Casa. Infelizmente, na
audiência pública solicitada pelo André Quintão na Comissão, não
contamos com a participação da Secretaria de Planejamento. Mas
quero deixar registrado oficialmente na Casa e para todos que nos
vêem pela TV Assembléia que a Consultoria Temática, por intermédio
do Sabino, e a Gerência de Acompanhamento de Execução
Orçamentária, por intermédio do Rogério Gurjão, deram as
informações técnicas necessárias na audiência pública da Comissão
de Participação Popular, a fim de que os movimentos sociais
pudessem apresentar suas sugestões, para serem encaminhadas à
[DO.

Das 29 sugestões encaminhadas pelos movimentos sociais, o
relator da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária não
acatou nenhuma delas num primeiro momento. Uma emenda ficou
prejudicada, porque já estava sendo atendida, e 28 não haviam sido
atendidas. Depois, numa discussão aprofundada, conseguimos que
duas emendas fossem aprovadas, e serão destacadas nesta reunião.
Nessa audiência pública, além da efetiva participação do mandato do
Deputado André Quintão, contamos com a presença do Deputado



1.247

Sebastião Helvécio, que tem defendido na Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária a participação efetiva da sociedade.
Também assinou as emendas o Deputado Miguel Martini.

Esperamos que a Comissão de Participação Popular, que é um
espaço institucional, não é de nenhum mandato, é desta Casa,
continue tendo esse papel de resistência, tentando abrir cada vez
mais espaço para a participação do povo nesta Casa, a fim de que a
democracia representativa seja verdadeiramente fortalecida e a
democracia direta e participativa seja construída mais e mais na
Assembléia.

São duas emendas que, com certeza, serão aprovadas brevemente.
Uma diz respeito aos recursos para a realização de conferências
estaduais de assistência social dos direitos da criança e do
adolescente, a fim de que tenhamos uma movimentação, cada vez
maior, da sociedade, dos movimentos sociais organizados, para que
os direitos das crianças e dos adolescentes sejam garantidos,
sobretudo para os excluídos da nossa sociedade. A outra diz respeito
a recursos para a formação e a qualificação profissional de pessoas
com deficiência. Como membro suplente do Conselho Estadual da
Pessoa com Deficiência, também somamos esforços com os
movimentos organizados que defendem os direitos das pessoas com
deficiência e conseguimos que a Lei Orçamentária atenda aos direitos
dessas pessoas. Aliás, esse foi o tema da Campanha da Fraternidade
da Igreja Católica neste ano. Faço um apelo para que, nos próximos
anos, as Comissões de Participação Popular e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária estreitem a sua parceria e não deixem
questões eleitorais prejudicarem o trabalho efetivo desta Casa, que
tem sido modelo de participação popular para o nosso país.

A Comissão de Participação Popular não é de um Deputado nem de
um bloco, ela tem de fazer uma defesa intransigente de todos os
Deputados desta Casa. Ela faz com que o Parlamento seja valorizado
e com que a população dê a sua contribuição e, efetivamente, possa
realizar o controle social das políticas públicas. Só dessa maneira, o
Executivo e o Legislativo deste país poderão, efetivamente, cumprir o
seu papel social. Muito obrigada, Sr. Presidente.

0 Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas,
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subemendas e destaques. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Questão de Ordem
O Deputado Laudelino Augusto - Sr. Presidente, quero que se

consigne em ata que votei contra o projeto.
• Sr. Presidente - Será consignado.
• Deputado Laudelino Augusto - Claro que o meu voto é simbólico,

porque sabia que o projeto seria aprovado. Este ano, apesar de
termos mais 18 dias em julho - no ano passado, encerramos o
semestre no dia 30 de junho -, a elaboração da [DO foi muito
tumultuada. Marcou-se reunião, audiência pública, e o governo não
mandou nem representante da Secretaria. Os próprios relatores não
se empenharam. Não entendemos os argumentos usados, para não
se acolherem tantas emendas, todas para o bem do Estado de Minas
Gerais. Aliás, a maioria delas surgiu nas audiências públicas. São
pedidos do povo, da Secretaria. Há várias emendas a pedido do IEF,
da Feam e de entidades governamentais. Como disse a Deputada
Maria Tereza [ara, foi uma falha não valorizar, não reconhecer a
participação popular. Muita gente está aborrecida. Em nome dessas
pessoas, a votação unânime não seria interessante. Então, votei
contrariamente para mostrar que o processo foi tumultuado e que
precisamos ter mais calma e mais empenho na aprovação das nossas
leis orçamentárias, porque afinal elas são as leis mais importantes de
cada ano.

O Sr. Presidente - Em votação, as Emendas ns 5, 32, 61, 62, 111,
276, 277, 281, 282, 283, 284 e 285 e as subemendas que receberam
o n9 1 às Emendas &5 54, 99, 114, 131 e 279. As Deputadas e os
Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas. Com a aprovação das Emendas n 2s 5, 32, 276,
281, 282, 283, 284 e 285 e das subemendas que receberam o n 2 1 às
Emendas ns 54, 99, 114, 131 e 279, ficam prejudicadas as Emendas
n9s 1, 9, 10, 12, 30, 45, 54, 57, 60, 69, 71, 85, 94, 98, 99, 114, 115,
119, 120, 131, 158, 168, 169, 172, 178, 181, 189, 242 a 244, 258, 278
e 279. Em votação, as Emendas ns 2,3,4, 6,7,8, 11, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 63,
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64, 65, 66, 67, 68, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87
88, 89, 90, 91, 95, 96, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108
109, 110, 112, 113, 116, 117, 118, 121, 122, 125, 126, 127, 128, 129.
130, 132, 133, 134, 135, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 147.
148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 159, 160, 161, 162, 163.
164, 165, 166, 167, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 182.
183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197.
198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211,
212, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226,
228, 229, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 246, 247, 248, 249, 250,
251, 253, 254, 255, 256, 257, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266,
268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275 e 280, salvo destaques. As
Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Em votação as Emendas n°-s 123,
124, 245 e 252. As Deputadas e os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Votação da
Emenda n 2 38, destacada, com parecer pela rejeição. Com a palavra,
para encaminhar a votação, o Deputado Laudelino Augusto.

O Deputado Laudelino Augusto - Sr. Presidente, pediria a atenção
dos Srs. Deputados, já que não entendemos o motivo do não-
acolhimento dessa emenda, entre tantas.

Nessa emenda, sugerimos que se aumente o número de 40 projetos
para 60 projetos ligados à questão do crédito de carbono.

Estamos terminando a Comissão Especial do Protocolo de Quioto,
que está fazendo o levantamento do potencial de Minas Gerais para
os empreendimentos, por meio da obtenção dós créditos de carbono.

Estamos sentindo na pele as mudanças climáticas. Os créditos de
carbono estão disponíveis a uma verba grande dos países do
chamado Primeiro Mundo, do Anexo 1 do Protocolo de Quioto.

O potencial de Minas é grande. Vimos isso nas nossas viagens ao
interior. Sempre gosto de reconhecer a estrutura da Assembléia a
serviço das nossas comissões. Temos feito viagens e conhecido o
potencial existente para os créditos de carbono.

Estivemos em Patos de Minas e vimos a suinocultura, com o uso
dos dejetos dos porcos para a produção de gases e de energia
elétrica, fazendo com que os gases deixem de ir para o espaço para a
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formação do efeito-estufa. Também estamos obtendo muitas verbas
para os aterros sanitários. Existe ainda o florestamento e o
reflorestamento - Minas Gerais tem um campo muito grande -; as
pequenas centrais hidrelétricas; a energia alternativa; o biodiesel, que
é uma produção que emite muito menos gases causadores do efeito-
estufa.

O objetivo maior dessa Comissão Especial é exatamente concretizar
empreendimentos em Minas Gerais; mas, sem que haja essa
possibilidade dentro do Orçamento, ficaremos limitados. Então, a
Assembléia criou essa comissão que está incentivando os
empreendimentos. O governo já tem propostas de incentivo, por meio
de 40 projetos.

A pedido das pessoas que acompanham o Protocolo de Quioto,
sugerimos que, em vez de 40 projetos, sejam 60 projetos. Então,
gostaria de solicitar aos Deputados que o aprovem, uma vez que o
potencial de Minas é grande, mas vai ficar ruim, se os
empreendimentos ficarem limitados apenas a 40 projetos. Obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n g 38. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Votação da Emenda n 9 70. Com a palavra, para
encaminhar a votação, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, para agilizarmos a
votação, farei a defesa dos destaques das Emendas n 2s 70, 74 e 267
de maneira coletiva. A Emenda n 9 70 amplia a possibilidade de
recurso para a área de segurança alimentar, fortalecendo uma lei que
aprovamos na Assembléia instituindo a política estadual de segurança
alimentar.

A Emenda de n Q 74 estabelece recursos para a ampliação dos
fóruns "Lixo e Cidadania" em Minas Gerais, muito importante, porque
há ainda mais de 500 lixões em todo o Estado e precisamos da
organização da comunidade, dos trabalhadores e dos catadores de
material reciclável, para se erradicarem os lixões e se estimular a
geração de trabalho e renda para esses segmentos.

A Emenda n2 267 estabelece uma meta de qualificação de 4 mil
profissionais em educação infantil nos Municípios mineiros.

Solicito a aprovação dessas emendas.
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Também para ser breve, não fiz declaração de voto, mas aproveito
para dizer que votei favoravelmente à LDO, porque várias emendas
apresentadas por Deputados e algumas pela Comissão de
Participação Popular foram acolhidas no relatório do Deputado Dilzon
Meio.

Chamo a atenção para algumas emendas que apresentei. Uma
garante o custeio dos Centros de Referência de Assistência Social -
Cras - em Minas Gerais, ou Casas da Família. Minas Gerais conta
hoje com o apoio do governo federal e também com verbas estaduais
que a Comissão de Participação Popular garantiu para o orçamento
de 2006. Com isso, o Estado abriu 142 Centros de Referência de
Assistência Social. Hoje, votamos para que esses recursos sejam
garantidos para o ano de 2007. Queria deixar claro também que isso
foi uma grande conquista da área da assistência social, assim como a
ampliação dos quadros da Sedese. Aprovamos uma emenda que
possibilitará que o Governador realize concurso público para a área da
assistência social.

Outra emenda aprovada impede a transferência dos recursos do
Sistema único de Assistência Social não utilizados durante o ano para
o ano seguinte, em outra área. Se não gastar o recurso no ano, ele
ficará no Fundo Estadual da Assistência Social.

Outra emenda aprovada, muito importante, prevê que o governo do
Estado destinará recurso para a aquisição de equipamentos de
informática e veículos automotores para os conselhos tutelares.
Agradeço ao relator, Deputado Dilzon Meio, que acolheu essa
emenda que permitirá que o governo do Estado coloque recurso no
Orçamento de 2007. Sugiro que faça um programa equivalente ao
Fundomaq destinado aos conselhos tutelares, diminuindo ICMS,
abrindo linha de crédito, facilitando a aquisição ou mesmo a doação
para os Municípios pobres de carro e equipamento de informática,
para os conselhos tutelares poderem realizar o seu trabalho. Foram
emendas aprovadas.

Parabenizo a Deputada Maria Tereza Lara, a Comissão de
Participação Popular, pois muitas dessas sugestões também foram
apresentadas na Comissão de Participação Popular, que fez o seu
trabalho e realizou audiências públicas. Elas foram incorporadas no
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relatório. Algumas não têm necessariamente a autoria da Comissão
de Participação, já foram aprovadas no relatório, mas todos nós, todos
os partidos, votamos, então é uma conquista da Assembléia.

Tivemos como conquistas: recurso para o custeio dos Centros de
Referência de Assistência em Minas Gerais, concurso público para a
Sedese, carro e computador para os conselhos tutelares e recurso da
assistência no Fundo Estadual da Assistência.

Para completar, peço o voto dos demais Deputados e Deputadas,
para que possamos também aprovar recurso para a segurança
alimentar, para o movimento Lixo e Cidadania e para a capacitação de
educadores infantis em Minas Gerais. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n°70. As Deputados e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Votação da Emenda n° 74. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Votação da Emenda n° 92. Com a palavra, para
encaminhar a votação, o Deputado Adelmo Carneiro Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, telespectadores da TV Assembléia,
amigos da imprensa, senhoras e senhores, tratarei, em minha
intervenção, da emenda seguinte, a de n° 93. As Emendas n

os 92 e
93tratam da mesma questão: o financiamento da saúde. A Emenda
n° 92 estabelece os mecanismos e as diretrizes de aplicação dos
recursos no setor de saúde, fundamentada na Resolução n° 322 do
Conselho Nacional de Saúde.

Lembro, antes, que, fruto das lutas de muitos, e por bastante tempo,
avançamos na atenção à saúde no Brasil. Talvez tenhamos como o
marco mais significativo, mais expressivo, a 80 Conferência Nacional
de Saúde, realizada há 20 anos, em Brasília, que reconheceu a saúde
como direito fundamental da pessoa humana e dever do Estado. Os
resultados dessa conferência foram acolhidos pela Constituição de
1988, assim como pela Constituição do Estado de Minas Gerais, de
1999.

Na linha do tempo, houve avanços significativos, quando, nos
primeiros anos da década de 90, tratamos da organização legal, da
constituição da lei orgânica da saúde, a Lei n° 8.080. E, em seguida,
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do controle social - Lei n° 8.142 -, que trata do controle social e
garante a participação nos Conselhos Municipais e Estaduais e no
Conselho Nacional de Saúde dos usuários do sistema, em igualdade
de condições com os prestadores de serviços e com os agentes do
Estado. Isso significou um avanço extraordinário. Antes dessa
conferência, há 20, 25, 30 anos, a maioria do povo brasileiro,
principalmente os pobres, quando precisavam de atendimento,
recorriam à misericórdia, às ações de solidariedade, aos atos de boa-
vontade, a fim de serem atendidos nas santas casas de misericórdia
ou nos espaços de filantropia.

Depois da Constituição de 1988, e com a organização legal do
Estado, podemos dizer que hoje as pessoas, quando precisam de ser
atendidas, recorrem ao Sus como portadoras de direito. Elas têm o
direito de ser atendidas em igualdade de condições. Quaisquer que
sejam seus males, podem recorrer ao sistema de saúde. Quaisquer
que forem as necessidades de medicamentos, podem recorrer ao
Estado, ao Ministério Público, ao Judiciário, como portadoras de
direito.

Esse direito, embora muito bem consolidado nas leis da República e
na Constituição, está longe de ser praticado na sua inteireza, em sua
totalidade. Há uma quantidade enorme de pessoas que ainda estão
nas filas, aguardando atendimento por meses. Outros, aguardam
anos. Estávamos discutindo recentemente, na Assembléia, a questão
da obesidade mórbida e ouvimos de uma das pessoas mais
preparadas nesse campo a afirmação de que, para atender à
obesidade mórbida, que só tem tratamento cirúrgico, seriam
necessários mais de 500 anos, em virtude das demandas que
existem. Como podemos falar de direito fundamental, de direito à
saúde, se o tempo de espera extrapola o próprio tempo de vida das
pessoas? Como podemos falar, Padre João, de direitos das pessoas,
se elas têm de ficar em filas intermináveis, agravando-se, cada dia
mais, seu estado de saúde? Como podemos falar em direitos, se os
medicamentos ainda faltam para muitas pessoas?

Sabemos, Deputados e Deputadas, que ainda há importantes ações
a serem desenvolvidas para a promoção, a manutenção e a
recuperação da saúde. São necessários planejamento, a destinação
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correta, os investimentos mais adequados. São necessários mais
recursos do que aqueles previstos constitucionalmente. O que está
expresso na Constituição da República, na Emenda n 9 29, é quanto
cada membro da Federação, cada Município, cada Estado e a União
devem investir na saúde. Está estabelecido o mínimo. Todos nós, que
lidamos com a saúde, sabemos que esse mínimo, se fosse
corretamente aplicado, seria insuficiente para atender plenamente a
todos. Não é possível estarmos ainda batalhando para que os Estados
e os Municípios apliquem na saúde recursos aquém dos valores
estabelecidos na Constituição da República. Quando foi votada no
Congresso Nacional a Emenda n 1 29, estabeleceu-se um tempo de
três anos para sua regulamentação. Esse tempo já passou, já foi
cumprido.

Quero pedir a tolerância dos meus colegas para o meu tempo. O
tempo que estou utilizando foi objeto de acordo. Que esses acordos
sejam cumpridos, de forma generosa, por todos os nossos
companheiros. Tenho cumprido religiosamente todos os acordos
estabelecidos com meus colegas Deputados. Mas quero dizer que,
vencido o tempo e não tendo sido regulamentado, recorremos a
determinados referenciais desta República, para estabelecer o que
seja o mínimo constitucional, como ele deve ser aplicado, como deve
ser pactuado, como deve ser investido no setor de saúde. Temos o
Conselho Nacional de Saúde como órgão máximo, que tem o poder, a
prerrogativa de fiscalizar e deliberar sobre os recursos da saúde.

Assim, o nosso entendimento é que a Emenda n 2 322 ou a
Resolução n g 322 do Conselho Nacional de Saúde deve viger e
prevalecer, neste momento. Nesse contexto, temos, na Resolução n9
322, de 815/2003, as diretrizes que dizem como e onde esses recursos
devem ser investidos no setor da saúde. Estabelece a Diretriz n 2 5 o
seguinte: para efeito da aplicação da Emenda à Constituição n 9 29,
consideram-se despesas com ações de serviços públicos de saúde
aquelas com pessoal ativo e outras despesas de custeio e de capital
financiadas pelas três esferas de governo, conforme o disposto nos
arts. 196 e 198, § 2, da Constituição Federal, e na Lei n 2 8.080, de
1990, relacionadas com programas finalísticos e de apoio, inclusive
administrativos, que atendam simultaneamente aos seguintes
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critérios...
A Diretriz n 7 também estabelece, fundamentada na Lei n 2 8.080 e

nos princípios aqui já referidos, o que não deve ser considerado como
despesas em ações e serviços públicos de saúde. Destacamos o
pagamento de aposentadorias e pensões; a assistência à saúde que
não aos princípios da universalidade; a merenda escolar; o
saneamento básico, mesmo o previsto na sexta diretriz, realizado com
recursos provenientes de taxas e tarifas; preservação e correção do
meio ambiente; ações de assistência social; e outras ações.

Solicitamos que seja votada aqui essa Resolução flQ 322,
principalmente porque os governos de Minas teimosamente resistem
em aplicar os recursos no setor de saúde do Estado. Essa resistência
significa tudo já a que nos referimos: filas intermináveis, espera muito
além do tempo de vida das pessoas, falta de medicamentos e
sofrimento do povo. Sei que há programas interessantes do governo e
que, aliás, o governo de Minas tem realizado uma boa e exagerada
propaganda do que tem feito, do Pró-Hosp, do Saúde em Casa, como
ações positivas do governo no setor da saúde. Mas o grave é que, ao
fazer essas considerações, o governo de Minas, Deputado Ricardo
Duarte, dá à população a idéia - e aí temos uma propaganda falsa e
enganosa - de que faria mais pela saúde em Minas. Ao distribuir - e,
às vezes, o faz com foguetório, faixas e festas - as ambulâncias para
os Municípios, realiza isso como se cumprisse suas responsabilidades
e realizasse mais que a demanda da Constituição Federal.

Quero dizer que o governo do Estado de Minas Gerais,
fundamentados na Resolução n Q 322, nos princípios legais da
legislação federal, na Constituição Federal, na Emenda n 2 29,
Deputado Weliton, tem sonegado, recusado e deixado de aplicar no
setor de saúde, a cada ano, mais de R$600.000.000,00 e ainda fala,
Laudelino, em déficit zero. Déficit zero conquistado à custa do
sacrifício e do sofrimento da própria saúde do povo de Minas Gerais.

Fala-se em eficiência administrativa, como se estivessem fazendo
algo muito bom, mesmo mediante descumprimento da Constituição.
Ora, não é possível, Deputadas e Deputados, que possamos, diante
de nosso povo, nos locais em que estamos atuando, diante das
pessoas com quem estamos dialogando, dizer que estamos
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defendendo os interesses da saúde do povo de Minas, quando
recusamos cobrar do governo do Estado o cumprimento do seu dever
constitucional.

Proponho que a Assembléia Legislativa realize um ato de
compromisso com o povo de Minas Gerais, principalmente com os
mais pobres, com os excluídos e com aqueles que estão doentes
esperando em filas que nunca acabam. Eles nunca chegam a ser
atendidos. Esperamos que a Assembléia de Minas Gerais, com o
maior respeito e assumindo o maior compromisso com os destinos e
com as determinações constitucionais desta República brasileira e
com a lei orgânica da saúde, aprove-o, para que, no próximo
Orçamento do Estado de Minas Gerais, o governo encaminhe a esta
Casa uma Lei Orçamentária que garanta a aplicação dos recursos
definidos pela Emenda n Q 29, no setor de saúde, de maneira clara.

Se não entenderem que a Resolução n 322 do Conselho Nacional
de Saúde é válida, atendam à proposta em nome de tudo que está
sendo dito aqui por muitos parlamentares, de todos os partidos.
Ouvimos belos discursos em defesa da saúde nesta Casa e em
muitos outros cantos deste Estado. Atendam à proposta de
adequação, à proposta de regulamentação da Emenda & 29. Os
princípios aqui estabelecidos são todos aqueles também expressos na
Resolução n 2 322.

Enfim, queremos que os recursos sejam aplicados no Sistema Unico
de Saúde, que os recursos sejam alocados nos Fundos Estadual e
Municipais de Saúde. Queremos que os recursos sejam distribuídos,
mas que não pareça uma ação generosa do Estado, que, ao anunciar
investimentos em hospitais públicos e o fortalecimento do Programa
de Saúde da Família, o faz como se fosse uma atitude superior, o que
não é. Ao fazer isso, muitas vezes cria mais privilégios que ajuste na
distribuição de recursos, também prevista em lei, que estabelece que
a distribuição dos recursos para atendimento aos interesses da saúde
deve ocorrer de acordo com o pactuado entre os Municípios e o
Estado, entre os diferentes órgãos da administração pública.

E para essa "pactuação" que convergem os Secretários Municipais
de Saúde, o Secretário Estadual de Saúde, os agentes produtores, os
promotores de saúde, os conselhos. A partir daí, podemos fazer a
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melhor, a mais transparente e a mais democrática distribuição dos
recursos.	 -

Queremos que seja assim. E por essa causa que estamos lutando e
viemos aqui hoje, Sr. Presidente. Queremos pedir a V. Exa. e aos
Deputados que aprovem a Emenda n 2 92 à LDO, destacada, em
perfeita sintonia com a Resolução n 2 322, em total acordo com os
princípios fundamentados no Projeto de Lei n g 1/2003, do Congresso
Nacional, que regulamenta a Emenda n Q 29.

Se o governo tiver compromisso com a saúde, se os agentes que
defendem a saúde do povo quiserem mesmo, a proposta está aí para
esta Casa votar. Muitos discursos e propaganda têm sido feitos em
relação aos investimentos em saúde em Minas.

Tenho discutido que o governo Aécio tem feito algumas ações muito
interessantes, positivas, das quais nós, do Bloco PT-PCdoB,
participamos, tendo votado e aprovado em pleno acordo com os
Deputados da base do governo, até aprimorando propostas. Há
muitas ações interessantes, mas o que o governo faz, o que o
governo oferece para Minas e propagandeia como se fosse o dono do
cardápio inteiro nada mais é do que o cafezinho da saída da festa. O
governo Aécio Neves não pode anunciar as ações, como se tudo
estivesse sendo feito por ele, apropriando-se de muitos programas
importantes do governo federal, como se tudo fosse dele, como se
ele, repito, fosse dono do cardápio. O que vejo, lamentavelmente, é
que, embora propagandeando como se fosse dono da festa, dono do
cardápio, o governo do Estado de Minas Gerais está apenas cuidando
do cafezinho.

Temos de mudar essa história e aprovar esse destaque, a Emenda
n9 92, do projeto da [DO do Estado de Minas Gerais.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n Q 92. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda n 2 93. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Votação da Emenda ng 136. Com a palavra, para
encaminhar a votação, o Deputado Edson Rezende.

O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, farei a defesa das quatro emendas que destaquei, para
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que possamos fazer a votação final da [DO, fundamental para o
Estado de Minas Gerais. A primeira emenda a que apresentamos
destaque é a Emenda n Q 136, que trata de um instrumento
fundamental para a transparência do uso dos recursos públicos em
Minas Gerais e para o acompanhamento da aplicação do Orçamento.
Essa emenda assegura a todo cidadão, por intermédio de terminais
instalados em repartições públicas, mas especialmente aos membros
do Poder Legislativo, do Ministério Público e do Tribunal de Contas,
mediante terminais individualizados, acesso ao Armazém-Siaf, Sigplan
e ao Siad, para fins do acompanhamento da fiscalização
orçamentária. Esse é um instrumento fundamental. Com um cartão,
qualquer cidadão pode, nesses terminais, acompanhar a aplicação do
orçamento da saúde, por exemplo, da educação ou da segurança
pública. Através desses terminais, teremos um controle social que
ajudaria muito os cidadãos, mas muito também o Estado no
cumprimento e na aplicação do Orçamento.

A segunda emenda é a Emenda n Q 137, que define que "a Lei
Orçamentária conterá dispositivos que autorizem operações de crédito
para refinanciamento da dívida, estabelecendo parâmetros a serem
estabelecidos". Esses parâmetros sobre os quais tais operações
devam ocorrer, para nós, são fundamentais. Quando se autorizam
operações de crédito para o Estado de Minas Gerais, é preciso saber
sob que parâmetros estaremos autorizando essas operações de
crédito, por quanto tempo estará o erário comprometido com essas
operações de crédito, qual o comprometimento da dívida do Estado
em relação a isso; portanto a Emenda n Q 137 é fundamental pela
transparência da aplicação dos recursos públicos nas operações de
crédito e fundamental para acompanharmos a ação do Estado,
quando solicita autorização de crédito.

A outra é a Emenda n 2 142, que deixa claro que fica proibido, na
cobrança do tributo, que se compute o valor do próprio imposto para
formação da sua base de cálculo. Isso significa a famosa cobrança
por dentro, aquela cobrança de que temos falado na questão das
tarifas de energia elétrica sobre as quais incide o ICMS. Temos hoje,
em todos os produtos de Minas Gerais, uma dupla incidência de
ICMS. Sobre a base de cálculo já incide o ICMS. E a cobrança por
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fora, aquela que vemos, está inserida sobre a base de cálculo somada
ao ICMS. Ou seja, esse imposto está sendo cobrado duas vezes.
Portanto, essa emenda retira a cobrança por dentro, porque é uma
cobrança que fere a transparência e tributa duas vezes.

A nossa discussão sobre a questão da energia elétrica coloca em
foco a questão das famílias de Minas Gerais que não conseguem
pagar a energia elétrica. A cobrança por dentro vem de governos
anteriores e foi mantida por este governo. E fundamental a retirada
dessa cobrança. Qualquer produto comprado em Minas Gerais é
bitributado. A energia elétrica é bitributada, qualquer setor é
bitributado. Essa emenda é fundamental para tirar a bitributação.

Por último, Sr. Presidente, temos a Emenda n 2 157. Definimos que a
Lei Orçamentária reservará recursos para a execução da Lei n Q 9.760,
de 1989. Essa lei trata do passe livre dos idosos e dos deficientes, foi
aprovada em 1989 e até o presente momento não foi aplicada. São os
idosos e assalariados que precisam sair da sua terra, para fazer um
exame, uma consulta em outra cidade. Mas também são eles que
querem fazer da mobilidade uma forma até de lazer ou de trabalho
contra a depressão. Portanto, compete ao Estado destinar recursos
para se garantir o disposto na lei citada, que assegura aos idosos e
aos portadores de deficiência o direito à gratuidade no transporte
coletivo e intermunicipal. Trata-se de assegurar o cumprimento dessa
lei, atendendo a significativa camada do nosso povo.

Sr. Presidente, são esses os comentários que queria fazer sobre
essas quatro emendas. Como comentário final, queria dizer que
entendo que as emendas ao Orçamento devem ser vistas como uma
forma de contribuição. Muitas vezes, quando chega a emenda, por ser
Deputado da Oposição, já fica afastada a possibilidade de leitura ou
até de aprovação. E fundamental que se observe que essas emendas
são para melhorar a LDO e a elaboração do Orçamento do Estado.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n 2 136. Os Deputados e
as Deputadas que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda n 2 137. Os Deputados e as
Deputadas que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda n Q 142. Os Deputados e as
Deputadas que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
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Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 157. Os Deputados e as
Deputadas que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda n Q 215. Os Deputados e as
Deputadas que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Votação da Emenda n 1 227. Com a palavra, para
encaminhar a votação, o Deputado Laudelino Augusto.

O Deputado Laudelino Augusto - Sr. Presidente, Srs. Deputados e
Sras. Deputadas, a emenda prevê recursos para a implementação da
Comissão Estadual de Crenologia.

A crenologia é o estudo da cura com águas minerais. Utilizamos o
argumento da Constituição de Minas Gerais, que, em seu art. 250,
inciso III, prevê que cabe ao Estado a criação de incentivo a
programas nas áreas de turismo e saúde, com vistas ao uso
terapêutico das águas minerais e termais na prevenção e no
tratamento de doenças.

Não entendi por que essa emenda não foi aceita, uma vez que
Minas Gerais tem a maior província hidromineral do Planeta, que está
na expectativa de uma subsidiária da Copasa. Esforçamo-nos muito
por que o projeto das subsidiárias da Copasa fosse desmembrado.
Poderíamos e gostaríamos de ter votado essa subsidiária das águas
minerais, porque o Sul de Minas, principalmente Lambari,
Cambuquira, Caxambu e Araxá, está nessa expectativa.

A Comissão Permanente de Crenologia do Ministério da Ciência e
Tecnologia estuda uma reclassificação das águas minerais, porque,
ultimamente, qualquer água, com um pouco de sal ou outro elemento,
é vendida como água mineral. De acordo com o Código das Aguas,
em vigor desde 1945, é considerada água mineral aquela que
apresenta características tísico-químicas e medicamentosas.

Em anos passados, realizamos gestões para que tosse criada a
Comissão Especial de Crenologia. Foi dito que isso precisava constar
no Orçamento; por isso, a pedido das audiências públicas, até mesmo
a das águas minerais, solicitamos a criação dessa Comissão Especial
de Crenologia, com previsão no Orçamento de recursos para isso.
Ainda não entendemos por que essa emenda não foi aceita.

Solicito aos Deputados e às Deputadas que reconsiderem e votem
favoravelmente a essa emenda, que é muito importante.
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A Emenda n 2 227 trata também dos recursos para a implementação
do Programa Estadual de Educação Ambiental. Realizamos um fórum
técnico de educação ambiental, e todos os presentes constataram a
necessidade de dotações orçamentárias. A questão seria a inserção
de um item, e não ainda de uma quantia em dinheiro, mas não
conseguimos nem esse item relativo à questão ambiental.

Estou tratando de três ou quatro emendas para adiantar um pouco
os nossos trabalhos.

A Emenda n9 230 prevê recursos para a implementação do
Programa Estadual de Coleta Seletiva de Lixo nos órgãos
governamentais. Como os próprios órgãos do governo não realizam a
coleta seletiva, temos dificuldade em incentivar as cidades e escolas a
fazer isso. Já propomos também a realização da coleta seletiva na
Assembléia Legislativa, para que testemunhemos a importância e a
necessidade disso.

Já defendi três emendas. Para respeitar o tempo, defenderei as
outras depois.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n Q 227. As Deputadas e
os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda n 2 230. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Votação da Emenda n° 231. Com a palavra, para
encaminhar a votação, o Deputado Laudelino Augusto.

O Deputado Laudelino Augusto - Encaminharei três emendas. A
primeira é a Emenda n 231, que está em votação e prevê que haja no
Orçamento "recursos para a implementação de programa estadual de
recuperação e monitoramento permanente do cerrado mineiro,
conforme previsto na Constituição".

Estamos pedindo o cumprimento da Constituição. Já me disseram
que, se não houver previsão de recursos no Orçamento, a lei não é
aplicada; por isso estamos apresentando essa sugestão. Todas essas
emendas são fruto de audiências públicas. Esse pedido, por exemplo,
é do IEF e de outras entidades. O cerrado, em geral, é um bioma
extremamente importante. Temos de cuidar do que ainda existe em
Minas Gerais.

0 art. 214 da Constituição do Estado diz que "é obrigação do Estado
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proteger a fauna e a flora, a fim de assegurar a diversidade das
espécies e dos ecossistemas, a preservação do patrimônio genético,
vedadas, na forma da lei, as práticas que provoquem extinção de
espécies ( ... ); definir mecanismos de proteção à fauna e à flora
nativas, com base em monitoramento contínuo".

Sugerimos que, no Orçamento, sejam previstos recursos para a
implementação de programa de monitoramento. A Constituição diz
que essa função é obrigação do Executivo, mas, quando pedimos que
se cumpra a lei, dizem que não há dotação orçamentária. Estamos,
então, solicitando recursos.

A Emenda n2 232, que será votada em seguida, pede recursos para
a criação de unidades de conservação urbana. Precisamos de
unidades de conservação, e Municípios têm dificuldades. Há também
terrenos e nascentes em perímetro urbano que ainda podem ser
preservados.

Todas as nossas emendas estão bem-fundamentadas. Nasceram de
discussões em audiências públicas e baseiam-se na Constituição do
Estado.

A Emenda n 2 233 diz respeito a programas de revitalização de
nascentes, matas ciliares, matas de topo e bacias hidrográficas. E
pedido dos comitês de bacia. Revitalização é de extrema importância,
e é preciso que haja parceria do Estado com Municípios, entidades e
ONGs. Estamos, então, sugerindo que se prevejam, no Orçamento,
recursos para a revitalização.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n 2 231. As Deputadas e
os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda n 2 232. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda n Q 233. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Votação da Emenda & 234. Com  a palavra, para
encaminhar a votação, o Deputado Laudelino Augusto.

O Deputado Laudelino Augusto - Nessa emenda, a última que
destacamos, diz-se que serão previstos na Lei Orçamentária de 2007,
em categoria de programação específica, recursos para a realização
de estudos de caracterização ambiental necessários para a criação de

1. --



1263

áreas de proteção ambiental - APAs - pela Feam, conforme previsto
nos arts. 158 e 214 da Constituição Estadual, nos incisos V e VIII.

E mais uma emenda bem-fundamentada, apresentada a pedido de
setores do próprio governo estadual. Insisto em dizê-lo, porque o
relator, que não vejo aqui, argumentou que as emendas eram muitas,
algumas sem importância ou mesmo demagógicas, e que deveria
aceitar apenas as emendas daqueles que se preocupam com o
Estado. De nossa parte, queremos argumentar e provar que todas
essas emendas são boas e importantes para Minas Gerais. São fruto
de audiências públicas, da democracia participativa, do trabalho de
pessoas que aqui vieram, que se esforçaram, que participaram das
audiências, dos seminários de discussão sobre lixo e cidadania, do
"Fórum Técnico de Educação Ambiental", e que continuam
participando das Comissões Especiais da área ambiental. São
pessoas, grupos e empresas que fizeram essas sugestões. Aliás,
graças a Deus, temos empresas que cumprem as leis ambientais,
como temos mostrado aqui, trabalhando de uma maneira proativa e
provando que é possível desenvolver-se de maneira sustentável,
embora, lamentavelmente, haja aquelas que continuam destruindo a
natureza e as nascentes.

Essa emenda foi um pedido que surgiu de uma audiência pública.
Estamos com dificuldades de ter APAs. Segundo dados da consultoria
do 1FF, 90% dos parques, das estações ecológicas, das áreas de
preservação e das unidades de conservação estadual em Minas ainda
estão sem regulamentação, por falta de estudos de caracterização
ambiental e de recursos para fazê-lo. As pessoas não recebem suas
indenizações, e não se faz a proteção. Faz-se apenas a letra da lei;
declara-se a APA, e mais nada.

Pediram-nos, então, que colocássemos isso no Orçamento, e foi por
isso que apresentamos essa emenda importante e necessária. No
inciso VIII do art. 214 da própria Constituição do Estado, diz-se que é
obrigação do Estado criar parques, reservas, estações ecológicas e
outras unidades de conservação, mantê-los sob especial proteção e
dotá-los da infra-estrutura indispensável ás suas finalidades. Nossa
preocupação é esta: cumprir a lei. Ora, 90% dos parques estaduais,
das estações ecológicas, das reservas e das unidades de
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conservação em geral não foram regularizados, por falta de recursos.
E esse o teor da nossa emenda, que queremos ver aprovada.

Talvez as Deputadas e os Deputados ainda possam reconhecer a sua
importância e necessidade! Ela ainda não fala em quantia exata. A
LDO estabelece diretrizes; então, que coloquemos nela essa diretriz,
que, aliás, já está na Constituição; mas, embora esteja na
Constituição, quando vamos montar um programa para fazer essas
coisas, respondem-nos que deveria constar no Orçamento; aí,
apresentamos ao Orçamento uma emenda que pode não ser
aprovada.

Enfim, não entendo muito bem esse processo, que atribuo ao
atropelo que foi essa votação, apesar de termos 18 dias a mais. O
período eleitoral complica muito o processo, mas não justifica esse
atropelo. Estamos recebendo para ficar aqui trabalhando. Hoje, até à
noite, é dia de trabalhar; o recesso começa amanhã. O fato de
estarmos em campanha eleitoral não é uma justificativa. Estamos
recebendo o nosso salário, e precisamos trabalhar.

Gostaria de pedir que reconsiderassem e votassem a favor dessa
emenda, para que tenhamos mais Áreas de Proteção Ambiental
regulamentadas e também a beleza da natureza resgatada em nosso
Estado. Obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n 2 234. As Deputadas e
os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda n 9 267. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em turno único, o Projeto
de Lei n°3.293/2006 com as Emendas n% 5, 32, 61, 62, 111, 123,
124, 245, 252, 276, 277, 281, 282, 283, 284 e 285 e com as
subemendas que receberam o n. Q 1 às Emendas ns 54, 99, 114, 131
e279.

Encerramento
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta reunião, a

Presidência a encerra, desconvocando a reunião extraordinária de
hoje, às 20 horas, e convocando as Deputadas e os Deputados para a
reunião ordinária de hoje, às 14 horas, com a ordem do dia já
publicada. Levanta-se a reunião.
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* - Sem revisão do orador.

ATA DA 17' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA
4 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 @ LEGISLATURA, EM

12/7/2006
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Adelmo Carneiro Leão, Carlos Pimenta, Doutor Ronaldo e Fahim
Sawan, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Doutor Ronaldo, dispensa a leitura da ata da reunião
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 aumento de casos de leishmaniose visceral no Estado de
Minas Gerais, bem como as ações do poder público para o controle da
doença e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício
da Presidente da Fundação Hemominas, Sra. Anna Bárbara de
Freitas Proietti, encaminhando para análise da Comissão o parecer da
Diretoria Técnica Científica dessa Fundação a respeito do Projeto de
Lei n 2 3.008/2006, de autoria do Deputado Arlen Santiago, que propõe
instituir meia- entrada em locais públicos de cultura e lazer para
doadores de sangue e dá outras providências. A Presidência
interrompe a 1 Parte da reunião para ouvir os convidados: Janete
Ferreira e Rita Sibele de Souza Esteves, respectivamente
Superintendente de Atenção à Saúde e Epidemiologista da Secretária
Municipal de Saúde de Contagem; Maria Tereza Zanata,
Coordenadora de Zoonoses de Contagem-MG; George Alves de
Almeida, médico-veterinário da Funasa-MG; Rodrigo Fabiano Said e
Rita de Cássia Santiago Lana, respectivamente, Gerente de Controle
de Zoonose Oeste e representante da Gerencia de Epidemiologia e
Informação da Regional Oeste da Secretaria Municipal de Saúde de
Belo Horizonte; Ana Rabelo e Zélia Profeta, respectivamente, Chefe
do Laboratório e Pesquisadora do Centro de Pesquisa Renê Rachou,
da Fundação Fiocruz, que são convidados a tomar assento à mesa. O
Presidente, como autor do requerimento que deu origem ao debate,
passa a fazer as suas considerações iniciais; logo após, passa a
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palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião, e passa-se à 20 Fase da 2 Parte, compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o
Projeto de Lei n 2 3.328/2006 (relator: Deputado Doutor Ronaldo).
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos &s 6.759 e 6.760/2006. Submetidos a discussão e
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei n 9s 3.154, 3.174, 3.191 e
3.207/2006. Passa-se à 3 2 Fase da 22 Parte, compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a
votação, é aprovado requerimento do Deputado Carlos Pimenta em
que solicita audiência pública no Municipio de Alfenas, para se
debater o credenciamento do serviço de oncologia para a Santa Casa
desse Município. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos convidados e dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de julho de 2006.
Doutor Ronaldo, Presidente - Miguel Martini - Maria Tereza Lara.

-
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 29 DE JULHO DE 2006

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
O Sr. Presidente despachou, em 28/7/2006, a seguinte

comunicação:
Do Deputado

Vital Palhares,
Oficie-se.)

Sávio Souza Cruz, notificando o falecimento do Sr.
ocorrido em 26/7/2006, em Esmeraldas. (- Ciente.
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