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. Minha trajetória no Parlamento mineiro

APRESENTAÇÃO
Após 12 anos de atuação como representante do povo mineiro

no Legíslativo estadual, assumo agora uma cadeira na Câmara dos
Deputados,. onde continuarei a. defender os interess~s de nosso
Estado e do Brasil.

.Graças à continuada ajuda, à compreensão dos amigos de Minas
'Gerais e, especialmente, de minhas bases eleitorais do Triângulo
Mineiro, Alto Paranaíba, Noroeste de Minas, e de impor:tantes cidades
como Viçosa e Arcos, continuarei mantendo uma_voz legislativa forte,
desta vez no Congresso NaCional.

Quando', em 1994, resolvi ser deputado, julgava que muitas
dificuldades de ação do Poder Executivo estadual passavam pela falta
de leis ou pela inadeqúação das leis existentes, o que emperrava o
processo produtivo de modo geral, incluvsiveo agropecuário. Via, então,.
o Parlamento mineiro como um caminho que me permitiria ajudar mais
o.sagricultores, os empresários, o sistema educacional, a ciência e a
tecnologia e me possibilitaria contribuir para o aperfeiçoamento da
cidadania e a evolução da democracia. .

Deputado Paulo Piau. ,

Hoje estou convencido de que muitas dessas dificuldades
decorrem de leis federais, que nem sempre levam ~em conta as
especificidades dos estados. Por isso, vejo a Câmara dos Deputados
como uma via mais ampla, que me permitirá atuar em favor não só da
sociedade mineira, mas do povo brasileiro em ger.?ll.Espero.contribuir
Rara a criação de oportunidades para todos, seja de aprendizagem,
seja de trabalho, com reflexos diretos na saúde, na segurança e na
melhoria da qualidade de vidá.' .

. Agradeço a todos aqueles que \êm colaborado comigo nas
eleições, a todos àqueles que me têm confiado seu voto e me J

comprometo a trabalhar exaustivamenté no cumprimento...da agenda
discutida durante a campanha eleitoral. .

R- Á~ua e solo agrícola: leis de sustentação e uso . .
racIonaL 36
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Minha trajetória no Parlamento mineiro

- Resolvi ser deputado por quê?~ .

Em 1975, concluí o curso de Agronomia na Universidade Federal de
Viçosa (UPV) .. Ingressei, em seguida, numa ,empresa de reflorestamento,
para a qual trabálhei quase m~io ano na região do Vale do Jequitinhonha.

Retornei à UFV para fazer mestrado em Zootecnia. Concluído o curso,
fui contratado pela Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais

.\

(Epamig):Nela atuei como pesquisador durante dois a~os e-assumi a chefia
do Centro Regional Centro-Oeste da Epamig, em Prudente):le Morais. Mais
dois anos e fui elevado à condição de Superintendente TécnicoAdministrativo
da empresa, em Belo Horizonte. Um ano e meio depois, assumi a 'chefia do .
Centro Regional do Triângulo e Alto Paranaíba da Epamig, em Uberaba,
on'de ajudamos a criar a Fundação Triângulo.

/.

Com esses três últimos cargos, vi diminuírem minhas atividades
de pesquisador e aumentarem minhas atividaâ~s gerenciais, com fortes
interações político-administrativas.

Em 1988, o e':ltão prefeito de Uberab'a, Hugo Rodrigues da Cunha,
me convidou para assumir a Secretaria Municipal de A'gricultura. O principal
resultado foi a consofidação do projeto Bolsa de Arrendamento de Terras.
No governo seguinte, do prefeito Luiz Guarita Neto, continuei na pasta da
Agricultura, assumindo mais tarde a Secretaria de IndÚstria e Comércio ..

A essa altura, minhas atividades de pesquisador haviam pr.aticamente
)

. cedido lugar às atividades gerenciais, administrativas e à participação.
política. )

Ness'a. época, criamos o Fórum de Se~retários de Agricultura do
Triângulo, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas, com o objetivo de traçar as
principais diretrizes para uma política agrícola regional: r

Consegui ampliar a percepção e o conhecimento dos fatores que
impediam o crescimento dà agricultura, 'com seus fortes efeitos de avanços e
recuos na economia. Concluí que, para a melhoria da atividade agropecuária,
era necessário um representante legal no Parlamento, comprometido com a
apresentação de propostas legislativas e com a modificação ou extinção de. .
outras, em consonância com as demandas do setor.

Em 1994, lideranças políticas de Uberaba me convidaram para ser
candidato a deputado. Aceitei o desafio e, com a. ajuda dos amigos, saí
yitorioso em três eleições para a ~ssembléia Legislativa de Minas Gerais,
onde permaneci 12 anos.
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Deputado Federal

Depútado Estadual

História político~partidária

Quadro de votação do Deputado Paulo Piau

Parlamento: úm canal para atender às
demandas da sociedade

Em meus' permanentE..s contatos com a sociedade, com a classe
empresarial, com r1ideranças de modo geral, sindicalistas, e mesmo com
produtores, industriais, ou com o cidadão comum, isoladamente, eu percebia
a inquietação de todos no ~entido de se criar, eliminar ou mesmo alterar leis
que emperravam os set!Jres produtivoJ educacional, ambiental e soc}al, seja
na condição de projetos, seja no que se refere à sua execução.

. 'Dentre essas inquietações dos diversos segmentos, figuravam
temas importantes como:

~ Cõoperativismo;
~ Financiamento público; .
~ Mafs facilidade de acesso a linhas de crédito para o setor produtivo;
~ Formulação de políticas públicas seto~iais;
~ Revisão da tributação inadequada;
~ Ecologia (Desenvolvimento Sustentado);
~ Mais segurança para o meio rural; ..J
~ Educação básica e. superior, além de mão-de-obra operacional

qualificada;
~ Melhoria nas relações trabalhis~as para o meio rural;
~ Diminuição da burocracia administr9ti~a para elaboração e execução

de projetos; . , _
~ Necessidade de um forte programa de irrigação;
~ Maior valorização dos négócios da agricultura, principalmente com o

valor da produção;_
~ Seguro agrícola;
~ Asfaltamento de mais estradas;
.~ Armazenagem de grãos (capacidade e custos d~ armazenamento de

grãos);
~ Maior incentivo à pesquisa agrícola;
~ Solução para problemas ligados à cidadania rias áreas urbanas e

rurais;
~ Habitação;
~ Apoio assi~tencial aos menos favorecidos;
~ Apoio ao esporte amador.

Diante de tantas e tão justas reivindicações, julgu'ei que o Parlamento
mineiro necessitava de um porta-voz que se dispusesse a encaminhar e
buscar solução possível para as necessidades sentidas pelo trabalhador, pelo
empresário e pela sociedade, representados ou não pelas suas entidades.

Ir

NUMERO DE VOTOS
77.004 'votos

ANO
Eleições 2006

ANO . NUME,RO DE VOTOS
Eleições 1994 25.785 votos
Eleições 1998 48.923 votos
Eleições 2002 52.786 votos.

Quat,:o disputas eleitorais e,quatro vitórias
consecutivas

Antes de encerrar minha terceira legislatura, mais uma vez com ajuda '
e contribuição dos eleitores e dos amigos, conquistei, nas efeições de 2006,
uma vaga de deputado federal com 77.004 votos.

A partir de fevereiro de 2007," estarei na Câmara dos Deputados
à disposição do meu Estado. Pretendo legislar não só em defesa da
agricultura, mas pela melhoria da qualidade de vida de nossa população,
pelo aperfeiçoamento da democracia, para uma melhor distribuição de
renda e pelo fortalecimento da economia com resultados. sociais efetivos
para o cidadão brasileiro.

Iniciei a minha vida político-partidária em 1992, filiando-me ao PFL,
partido pelo qual disputei as três eleições para a Assembléia Legislativa.
Em 200~, ingressei no PP, permanecendo até 2005, quando me f~iei ao
PPS. Por esse partido, .disputei uma vaga na Câmara 'dos Deputados, e
felizmente também fui bem-sucedido. Hoje faço parte da Bancada do PMDB
no Congresso Nacional.
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Parlamento: um espaço de luta pelo
desenvolvimento ,de Minas

Desde a decadência da mineração, aind?l no século XVIII, a província.
mineira foi dominada pela produção doméstica. Vendia-se na própria região
o gado, os porcos, a produção de milho, mandioca, farinha e aguardente.
Comprava-se fora ferro para -ferraduras, sal, vinho, cerveja, charutos,
porcelanas, remédios etc.

Em 1922, ano do centenário da Independência, o Brasil tinha uma
população de 37 milhões de habitantes, dos quais 70% viviam na zona
rural, As cidades do Rio de Janeiro e São Paulo passavam por grandes
reformas urbanas com abertura de avenidas, cinemas, teatros, confeitarias
e grandes edifícios. Os investimentos estrangeiros, principalmente ingleses,
eram dirigidos à infra-estrutura urbana: fornecimento de energia, serviço de
transporte coletivo, água encanada e gás. Os ares de modernização não
se fizeram sentir com o mesmo vigor na capital mineira. Aliás, o Estado
todo, ainda muito Voltado para a agricultura, caminhava a passos lentos.
Apenas a Zona da M~ta e o Sul de Minas, regiões dedicadas à cafeicultura,
apresentavam mais dinamismo.

Na política, mandavam as oligarquias. O principal problema delas
não era a pressão por participação popúlar; mas as divergências 'inter-
oligárquicas. Essa divergência ficou evidenciada na campanha presidencial
de 1921, quando as oligarquias gaúchas, baianas, pernambucanas e
fluminenses lançaram o nome de Nilo Peçanha para disputar com o candidato
Arthur Bernardes, representante da política do café-com-Ieite. A oposição
oligárquica percorre o país denunciando o domínio dos grandes estados e
exigindo a extensão da proteção dada à cafeicultura p-araos demais produtos
agrícolas brasileiros. A vitória foi do candidato oficial - Arthur Bernardes, o
mineiro de Viçosa - e, como de hábito, a oposição silenciou-se. .

O predomínio das oligarquias ligadas ao atendimento da política do
café-com-Ieite acabou por impedir, por muitos anos em Minas, a prática de
uma economia mais diversificada. Com isso, deixou-se de aproveitar com
-eficiência todo o potencial de terras boas, os grandes volumes de água (para
irrigação e geração de energia), a topografia adequada à mecanização.
Deixou-se, ainda, de explorar racionalmente_as florestas e os importantes
biomas, como a Mata Atlântica, a caatinga e o cerrado, que cobre 60% do
Estado. As conseqüências dessa condução da economia se estendem até
os nossos dias.

Uma voz parlamentar há muito se fazia necessária, não só para
dinamizar o setor agrícola, mas para atuar no sentido de melhorar a
redistribuição de renda, v~lorizar o produto agropecuário, industrializar
a produção agrícola, criar empregos, aperfeiçoar a democracia, oferecer
condições de cidadania ao agricultor e sua família, entre outras coisas.

.-Realizações de três legislaturas em
diferentes áreas

,
Irrigação e agronegócio

I •

Discussão do programa Irrigar Minas, que vai ampliar a irrigação em 80 mil hectares em diferentes regiões do Estado.

l ,

Cerca de 4.500 Km de água cortam Minas Gerais, o que faz com que
o Estado seja conhecido' como a caixa d'água ~o Brasil, .

Quando observamos o Noroeste de Mmas, o Alto Paranalba e o
Triângulo Mineiro, com suas terras férteis, topog~afia excelente e grandes
rios com farto volume de água, não podemos deD:<arde nos esforçar .para
desenvolver uma moderna e eficiente agricultura irrigada. Em ato continuo,
~mpenhamo-.nos em industrializar a produção cons~guida: criando condiç?~s
de dinamizar a indústria e o.comércio, fechando 9sslm o CIcio do agronegoclo
e 'viabilizando a geração de emprego e renda. .

Quando vemos que Sã,o Paulo i~riga mais de 130. mil hect~r~s .de
terras utilizando-se da água do Rio Grande, enquanto Mmas Gerais Irriga
acanhados 20 mil hectares do lado de cá do Rio Grande, não podemos
ficar passivos diante de tal absurdo. Como deci~ões dessa na.tureza
são políticas, o Parlamento mineiro não poderi~ del~ar d~ s~ manl~e~tar.
Estávamos perdendo a oportunidade de prodUZir mUito maiS, Industrla~IZ~r
nossa matéria-prima, gerar mais postos de trabalho, melhor~ndo a condlçao
econômica e social dos municípios.
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Como deputado, nesses 12'anos, pude:

~ Criar uma Frente ~arlamentar do Agronegócio;
~ Aproximar as instituições dos setores primário, secundário e terciário

para o fortalecimento. do agronegócio mineiro;
~ Trabalhar as emendas orçamentárias que pudessem estruturar as

condições de favorecer o agronegócio;
~ Realizar Audiências Públicas para discutir a importânCia da agreg'ação
de valor ao produto agropecuário. r, "

~ Apre~~ntar Projetos de Lei e Emendas Legislativas que amparassem
as atividades do agronegócio, como a isenção de ICMS de produtores
de sementes destinadas à exportação;' .

~ Conduzir Comissões Técnicas, realizar Seminários e Fóruns Técnicos
a fim de estabelecer uma consciência política junto às autoridades .
governamentais com o objetivo de apoiar o produtor rural com vistas
ao agronegócio~ .

~ Coordenar,. com forte colaboraç~o da Secretaria da Agricultura e
da Ruralmmas, por determinação do governador Aécio Neves um
programa de irri~ação para. o Baixo Vale do Rio Grande, incorpor~ndo
cerca de 100 mil hectares de terras irrigáveis nos próximos 20 'anos ..
Esse programa foi amplamente aceito pelo governo do Estado e
lançado solenemente pelo governador, figurando no Orçamento do
Estado com o nome Irrigar Minas;

~ A~resentar um Projeto de Lei, mais tarde sancionadcrpelo Governador,
crrando o Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento
Sust~.ntável cta.sBacias Hidrográficas de Minas Gerais (Fhidro), já
definlt~vamente Incorporado ao planejamento orçamentário do Estado,
que so para o ano de 2007 conta com R$51.620.987,00.

. A lei que ~ria o Fhidro já é ,considerada um dos mais importantes
Instrum~ntos para a'defesa do nosso meio ambiente. Deixo a sugestão para
que. entidades governamentais e não governamentais se mobilizem para o
deVIdo uso desse Fundo, perfeitamente exeqüí.Je1. -

. No fim do ano passado, foram assinados, no BDMG, os primeiros
proJeto.s de, preservação com recursos do Fhidro. São eles: o Projeto
Barragln~as - Recuperação da Sub-Bacia do C,órrego Riachinho - através
da Associação do Município de Lagamar para a Proteção da Néitureza com
o total de R$244.989,00; Projeto Água para Beber - gestão integrad~ dos

12
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municípios das Sub-Bacias do Ribeirão Boa Vista, afluente do Rio Itapecerica
e Associação dos Usuários aa Bacia Hidrográfica do Rio Pará, com o volume
de recursos chegando a R$793.980,00; o terceiro projeto é o Nova Vida ao
Alto do Rio' Pará, com R$997.198,00. Nele consta a recuperação de topos
de morro, de áreas degradadas e a viabilização de sistemas técnicos de
irrigação sustentável das hortaliças. A assinatura se deu entre o governo
do Estado, Associação dos Usuários da Bacia Hidrográfica do Rio ,Pará e o
BDMG.

Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO)
~

o Oeste de Minas Gerais, representado pelas regiões do Triângulo,
Alto Paranaíba e Noroeste, tem as mesmas características do Estado de
Goiás e os mesmos problemas de produção e instalação de projetos de
modo geral. Apenas o Rio Paranaíba divide essa área.

Ora, se Goiás pode ser contemplado com os benefíCios do Fundo
I

Constitucional do Centro-Oeste (FCO), por que Minas Gerais não teria
também esse direito?

Logicamente seria necessário que uma voz parlamentar se levantasse '
a favor da extensão desses benefícios para o nosso Estado. Trata-se de uma
decisão eminentemente política e, embora ela seja de~lçada do Congresso
Nacional, nada impede que as lideranças mineiras se mobilizem para'tal.

Como deputado estadual, tive a oportunidade, nessas três
legislâturas, de realizar:

~ Ampla exposição de motivos ao governo mineiro para que
conseguíssemos, no Congresso Nacional, alteração oa legislação
vigente, a' fim de beneficiar Minas com recursos lfiscais' do FCO;

~ Audiência,s Públicas c0rD representantes da~ três regiqes, discutindo
a oportunidade e a necessidade de contar com o apoio do FCO para o
nosso ~stado; ,

~ Diversas reuniões com secretários de Estado, apontando-lhes a
necessidade de aproveitarmos os benefícios desse Fundo, estendendo-
os para Minas Gerais;

~ Encontros com lideranças regionais para discutir esse tema e
, mobilização das entidades para atuarem junto aos congressistas;

~ Mobilização de empresários, industriais, produtores rurais, entidades
de classe, lideranças políticas, entre outros, para unirmos esforços

13
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Sanção da ll!i Esta/llal de Apoto,o C(lt.~

Cooperativismo e agronegóci~

15

Solenidade em que o governador Aécio Neves sancionou a Lei ~5.07512004. de min~a autoria. criando a Política
Estadual de Apoio ao Cooperativismo. considerada uma das maIs avanç?das do Brasil.

Sempre, defendi a idéia de que nossos agricultores precis~riam ser
mais orga!1izados, não só para adquirir insumos de melhor. quah~?d~ e a ,
preços mais baixos, como também para produzir ,com. ~als eficlencla, e
acima de tudo, vender melhor? sua produção agr~pecuarta. .

. Assim fui um defensor incansável da mel horta e do fortalecimento do
• • I

cooperativismo aliado ao agronegoclo. . . '. .
Vale ressaltar que o movimento Gooperatlvlsta, por ser mais J~sto, por

facilitar a distribuição de renda e afastar o fantasma dos aproveltadores, ;
cresceu rápido e se div7rsificou de maneira surpreendente:. ..'

Assim, nessas três legislaturas na Assembleléil Leglslat~va,
procuramos desenvolver, em parcer!a co~ ~ Ocemg, algumas açoes
que fortaleceram o sistema cooperativo mineiro:

);> Criamos a Frente Parlamentar do Cooperativismo - Frencoo~ ~'
na qual conseguimos manter, durante os últimos 10 anos,. ~ media
de 55 deputados coesos com os princípios do cooperativismo e
defendendo as suas causas;

);> Participamos ativamênte da criação de Frencoops municipais, como
as de Uberaba e de Ituiutaba, no Triângulo Mi[1eiro;

);> Realizamos um Encontro Nacional, em Belo Horizonte, c~m a p~es~n~a
de mais de 500 pessoas de vários estados; para discutir os prt~CIP~IS
pontos do cooperativismo. Nosso objetivo era que a organrzaçao
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Sempre mántive comigo o' lema produzir preservando e preservar
produzindo, qúe é, a meu ver, a fórmula para trilhar o caminho do tão
desejado desenvolvimento sustentado ..

Em um país tão jovem, que passa por bruscas mudanças tecnológicas,
que precisa revisar suas leis constantemente, não poderíamos, de uma
hora para outra, exigir do agricultor ações muito severas com relação ao
meio ambiente. Com isso, estaríamos correndo sérios riscos de reduzir 'a
produção agrícola, desempregar milhares de pessoàs e aniquilar as âncoras
de estabilização da moeda, a exemplo do que ficou bem patenteado com o
baixo preço da carne. de frango, durante o Plano Real.

Como deputado, nesses 12 anos d~ Assembléia, realizamos:

com vistas a trazer os citados benefícios para Minas Gerais, a exemplo
do que aconteceu com o Fundo Constitucional do Nordeste (FNE),
que teve sua abrangência ampliada até a área mineira da Sudene. É,
sem dúvida, trabalhoso, complicado e demorado, mas é necessário
persistência e ação conjunta voltada para interesses comuns.

Desenvolvimento sustentado e meio ambiente

,);> Várias Audiências Públicas no interior e na capital objetivando discutir
esse assunto, procurando soluções plausíveis para as partes;

);> Diversas reuniões com o Ministério Público, apresentando-lhe as
dificuldades por que passam os agricultores no cumprimento da
legislação vigente, a exemplo da Reserva Legal na propriedade,
substituída pela aquisição de uma outra área na mesm'a Bacia
Hidrográfica; /

);> Projetos de Lei que permitissem suavizar as exigências em vigor, sem,
no entanto, perder o foco da.pres~rvação ambiental; .

);> Fóruns Técnicos para discutirmos o assunto e apontarmos soluções
para diferentes casos existentes no Estado;

);> Ações conjuntas com 'os demais membros do Poder Legislativo,
. buscando soluções alternativas no sentido de evitar a paralisação de
atividades. agrossilvopastoris, sem, todavia, comprometer as regras
ambieptais, a exemplo do uso da água para irrigação de cana-de-
açúcar para as usinas do segmento no Pontal do Triângulo.
Ao mesmo tempo em que tentávamos resolver dignamente essas

questões, trabalhávamos na éonstrução de uma legislação mais justa, mais
moderna e mais coerente com a realidade mineira. /
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da produção, sua tr?ns.formação. e comercialização fossem mais
eficazes, enfrentassem menos burocracia, ganhassem mais apoio
governamental e mais dinamismo;

~ Conseguimos criar, na Frencoop, novos ramo.s do cooperativismo e
fortalecer os já existentes;

~ Apresentamos quase uma dezena de Projetos de Lei que se
tornaram leis, entre elas a que' criou a política estadual de apoio
ao cooperativismo. Essa lei, entre outros avanços, permite a livre
participação das cooperativas nas licitações públicas;

~ Instalamos a Comissão Especial do Cooperativismo, na qual
trabalhamos ~ através da qual fizemos uma radiografia completa do
cooperativismo mineiro. Em 90 dias conseguimos ouvir integrantes dos
13 ramos do cooperativismo, além do Ministério Público, Ministério do
Trabalho, Banco Central, entre outros órgãos.

Minas possui atualmente 807 cooperativas em 220 municípios de
12 regiões. Belo Horizonte concentra 148 cooperativas. Triângulo/Alto
Paranaíba e Sul/Sudeste vêm logo atrás, seguidas pelas demais regiões.

Os atuais 13 principais ramos do cooperativismo mineiro (agropecuário,
consumo, crédito, educacional, especial, habitacional, infra-estrutura,
mineral, produÇão, saúde, trabalho, turismo e lazer, transporte) fazem com
que Minas. Gerais avance significativamente na organização do trabalho, da
produção', da prestação de serviços e de apoio através do cooperativismo.
Hoje em dia, Minas conta com excelentes cooperativas, que são verdadeiros
exemplos para todo o país.

É preci.so, no entanto, caminhar muito para que o cooperativismo não
fique apenas em 26% dos seus municípios e para que possa agregar mais
valor à sua produção ou à sua prestação de serviços, o que dependerá
muito do apoio dos parlamentares. '

16
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o quadro abaixo mostra com detalhes como está o cooperativismo no
Estado:

Ramo de Wde N° de Cooperados N° de
Atividade Cooperativas Funcionários

Agropecuário 188 142.600 . 14.640

Consumo 22 121.586 1.396

Crédito 248 / 459.583 4.306

Educacional 43 11.185 418

Habitacional 8 3.938 18

1 924
,

8Infra - Estrutura

Mineral 2 471 1

Produção 3 768 48

Saúde
f 123 148.797 4.283,

Trabalho 80 46.029 190

Transporte 88 15.877 908

Turismo e Lazer 1 \ 226 4,

Valor Total 807 951.984 26.220

Fonte: Ocemg/2006
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Apo!o às comunidades e aos municípios

No noss? trabalho de melhorar as condições de infra-estrutura dos municípios, '
\ consegUimos o asfaltamento do acesso a Capelinha do Barreiro, em Uberaba.

I Seja em campanha eleitoral, seja em sua! at~ação cotidiana, um
dep~tado. per?orre ~s diversos rincões do seu Estado, em especial suas
bases eleItorais. Por ISSO,consegue ver e sentir as dificuldades vividas pelas
pessoas nos mais distantes povoados e distritos: ' .

. Tais dificuldades dificilmente chegam ao conhecimento do Executivo
Assim, populaç?es inteiras passam a vida toda carentes de coisa~
e~remamente simples, mas de grande importância para elas. Ao longo de
minhas ~nclanças, ?ude relacionar dezenas dessas necessidades, a muitas
das quais conseguI atender. .'

. Nesses..,1~ anos na Assembléia Legislativa, tive a satisfação de
aph~~r _R$23.mllhões (valores de 2006) na realização de obras e na
aqulsl.çao de Importantes benefícios, entre os quais se destacam:

~ Im~lant~ção do primeiro Serviço de Resgate do Corpo de Bombeiros
no Intenor do Estado, em Uberaba; .

~ Destinaç.ão de recursos para construção de poço artesiano, atendendo
a comunidades carentes, como em Rufinópolis, Veríssimo' .

~ Aum.e~t? de Autorização de Internação Irlospitalar (AIH~p~ra diversos
munlclploS;' .

~ .Am~li~ção e reforma de creches .e asilos, como o Doca Sab'ino em
Vensslmo' , .. , .

~ Obte~ção de .v~r?as para asfaltamento de ruas e avenida~ nos
s~gulntes munlclploS: Campos Altos - Capinópolis - Monte Alegre de
Mln~s - Mon!e Carmel~_- Pirajuba - São,Francisco de Sales - Campo
Flondo - Sao Sebastlao do Pontal, em Carneirinho - Conquista

18
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- Coromandel - Delta - Fronteira - Iraí de Minas - João Pinheiro
- Lagamar - Limeira do Oeste - Nova Ponte - Planura - Pratinha
- Presidente Olegário - Santa Vitória --:Uberaba (Residencial 2000) e
Veríssimo;

~ Calçamento' da rua de acesso à usina de processamento de. lixo de
Florestal e de ruas do distrito de São José do Triunfo, 'em Viçosa;

\ ~ Rep"asse de verba para construção de aterro sanitário em São
Francisco de Salés;

~ Distribuição de dezenas de cadeiras de rodas, cestas básicas,
cobertores e outr9s produtos~

~ Construção da Casa do Trabalhador Rural (Catru), em Iturama;
~ Doação de uma colheitadeira de forragens de 6,39 toneladas para

Santa Vitória; ,
. ~ Doação de dezenas de' computadores pára escolas, públicàs de

Uberaba e de outros municípios; . r

~ Construção de creche em .Jubaí, distrito ~e Conquista, e reforma da
Creche Maria Alfreda, em Campo Florido;

~ Trabalho efetivo junto à Cemig para apressar a liberação de eletrificação
"- rural em diversas propriedades;
~. Aquisição de equipamentos ágrícolas para atender a produtores rurais

I da Baixa, em Uberaba;
\. ~ Doação de um trator Massey Ferguson para ab:;mdimento aos '

produtores rurais de Santa Rosa e adjácências;
. ~ Ajuda política para-liberação de verbas para reforma e ampliação de

dezenas de escolas estaduais em cerca de 30 municípios; )
~ Aquisição de instrumentos musicais para bandas de música de Iturama

e de Viçosa;
~ Repasse' de reéursos para aquisição de máquinas de beneficiar arroz,

balança e ensiladeiras para Presidente Olegário;
~ Distribuição de cé~tenas de mata-burros para melhorar a situação do

produtor rural;.. .
. ~ Instalação de bueiro mefálico de 20 m de comprimento por 2,80 m de ~

diâmetro, para Sacramento;
~ Doação de materiais escolares para APAEs em diversos muniéípios;
~ Distribuição de vigas para construção de pontes em municípios do

Triângulo, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas;
~ Repasse de verbas para construção ou reforma de praças públicas de .

Campo Florido, João Pinheiro, Presidente Olegário, Patos de Minas',
Uberaba e Viçosa;

~ Urbanização da avenida Adib Jorge Miziara, em Campo Florido;
. .
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,
~ Destinação de verba para rede de esgotos no parque de exposição de

Nova Ponte; .
~ Reforma de sedes" de .associações de moradores de diversos

municípios;
~ Restauração do Museu de Arte Sacra de Uberaba (Igreja Santa Rita);
~ Concessão de verba para aquisição ,de retroescavadeira para a

prefeitura municipal de Conquista; ,
~ Ajuda na liberação de verbas no BDMG para saneamento básico em

diversos municípios;
~ Reversão ou doação de terrenos do ~stado para diversos municípios,
tais como Capinópolis, Iturama (para construção do hospital do
povo), Sacramento (terreno e benfeitorias da APAE), Pirajuba ( para
construção da nova câmara municipal );

~ Implantação de Centro Vocacional Tecnológico (CVT) em
Capinópolis;

~ Doação de Trator Massey Ferguson para a prefeitura de Santa
"Juliana;

~ Destinação de verba oriunda do Mini,stério das Cidades para obras de
infra-estrutura municipal em Sacramento;

~ Doação de veículos para entidades assistenciais das' seguintes I

localidades: Prata (Lar São Vicente de Paulo); Sacramento" (Casa
Infanto-Juvenil e Casa do Menor Rosa da Mata); Santa Juliana (Creche
São Vicente de Paulo); Uberab.a (Associação dos Horticultores do Vale I

do Rio Grande); Lagoa Grande (APAE);
~ Liberação de verba para construção de velórios municipais em Santa

Juliana, em Lagoa Grande e' em Comendador Gomes;
~ Ajuda na criação e instalação do Cartório de Santo Antônio do- Rio

Grande", em Fronteira.

Apoio direto ao cidadão

~ Acompanhamento e busca de solução para processos de aposentadoria
nos órgãos públicos e privados;

~ Agilização de processos de escrituras de casás populare~, adquiridas
através da Cohàb;

~ Retirada de protocolos relativos a processos no Tribunal de Contas, no .
Tribunal de Justiça e no Tribunal Regional Eleitoral, tendo em vista a
dificuldade de tais procedimentos nos municípios; J

~ Visita e atendimento às pessoas em hospitais da ,capital, ofere~endo

Minha trajetória no Parlamento mineiro

ajuda e conforto para os enfermos;
~ Empenho junto à C,emig, em assuntos diversos como integração no

Programa "Luz para Todos", parcelamento de dívidas contraídas por
atraso de pagamento em prol das empresas e de pessoas físicas, bem
como agilização de transferências viáveis de funcionário~ dentro do
.Estado;

~ Acompanhamento a prefeitos, vereadores e lideranças municipais aos
vários órgãos públicos na busca de solução para problemas de seus
munícipes;

~ Encaminhamento de publiç:ações de leis, atos do Governador, editais
e licitações para diversos municípios;

~ ,Acompanhamento a professoras de escolas estaduais, bem como
seus processos na Secretaria de Estado da Educação, com vistas a
, interesses administrativos;

~ Fornecimento de formu)árids a servidores do interior do Estado,
necessários à elaboração de convênios, dentre os quais licenças
(L1P), exonerações etc.; '.

~ Agilização da emissão de Certificado de Cadastro de Imóvel Rural
(CCIR) para produtores rurais de diferentes regiões do estado junto
ao Incra; .' " .

~ Apoio e orientação a concursados na Emater~MG, Epamig, IEF, INSS e
outros, aproximando-os dos departamentos próprios desses órgãos,;

~ Defesa dos interesses das comunidades na busca de soluções relativas
às licenças ambientais;

~ Enfim, atendimento às solicitações de diversas naturezas, em prol de
todos aqueles que, acreditando em nosso trabalho parlamentar, nos
procuraram.
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Apoio empresarial e atração de investimentos

Como membro efetivo do Conselho Integrado de Desenvolvimento (Coind), tive a oportunidade
de trabalhar muito pela vinda de novos investimentos que estão gerando renda e empregos.

- 1-

Defendemos sempre a idéia de que é preciso expandir o parque fabril,
reduzir a burocracia administrativa para a abertura de uma empresa, facilitar o
seu sistemade tributação e buscar as facilidades fiscais e de financiamentos.
I~so vai nos permitir aproveitar mais e melhor os nossos recursos naturais,
transformando-os em bens para o mercado interno e para exportação. Ao
mesmo tempo, estaremos criando mais empregos, distribuindo melhor a
renda, buscando tecnologia mais avançada e mais competitiva. ,,'

f' ~4 .'

Nesse sentido, durante esses três mandatos na Assembléia
Legislativa, desenvolvi, com o constante apóio da Fiemg, diversas
ações que trouxeram surpreendentes resultados positivos:

'"

~ Fazendo parte dÇl Conselho Integrado de Desenvolvimento (Coind)
durante'12 anos, votei 1.700 projetos e fui o relator de parte significativa
'deles. Tais projetos geraram cerca de 1.010.696 empregos diretos e
indiretos, mediante aprovação de financiamentos que superaram a
casa de 6 bilhões de reais, e trouxeram 1 bilhão e 200 milhões de reais
de ICMS para o"Estado. Dessa forma, Minas dispõe de instrumentos

"-capazes de atrair investidores que, seguindo normas ambientais, fiscais
e de capacidade de pagamento, transformam os recursos, naturais do
Estado em produtos para o abastecimento interno, para exportação,
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-
gerando renda e emprego para milhões de brasileiros e, em especial,
para os mineiros.

~ Como deputado, tive a oportunidade de esclarecer os empresários
sobre essa viabilidade de investimento e modernização industrial
oferecidos pelo Estado, bem como de incentivá-los a participar dos
programas industriais e agroindu'striais, com a determinação segura
da Secre'taria de Desenvolvimento Econômico," do BDMG, do INDI,
dos órgãos ambientais, da- Secretaria de Estado da Fazenda, entre
outros. ' j

~ Realizamos inúmeras reuniões de' empresários com IND( Cemig,
.BDMG, Copasa, Banco do Brasil, Sebrae, Associação Comercial e
Industrial, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico,
Secretaria de, Estado da Fazenda, dentre outros, no sentido de
estabelecer diretrizes e condições para que empresas',não saíssem -
de Minas Gerais. Trabalhamos ainda para que mais de uma dezena
de empresa~ viessem para o Estado, enriquecendo o ,nosso parque
industrial.

~ Apresentamos Projetos de Lei que ampliassem a margem de pontos
das empresa"s' de modo a aumentar seus financiamento~ junto ao
BDMG.

~ Apresentamos também Projeto de Lei estabelecendo melhores e mais
viáveis condições de financiamentos para projetos agroindustriais e
agrofiorestais de grande porte, a exemplo da Satipel Minas, Usina
Coruripe de Açúcar e Álcool e Usina Caeté - filial. Conceição das I
Alagoas.

~ Realizamos 'diversos encontros com órgãos ambientais, como IGAM,
IEF e FEAM, com o objetivo de possibilitar às empresa viabilizarem
seus negócios, buscando um equilíbrio pautado no binômio produzir
preservando e preservar produzindo.

~ Propusemos modificações em algumas leis e apresentamos projetos
que se tornaram leis e facilitaram a vida dos empresários. Tais
mudanças, relacionadas principalmente ao uso da água, das descargas
de dejetos e da exigência da Reserva Técnica na propriedade
agrícola, permitiram a instalação de dezenas de empresas no Estado
e viabilizaram a continuidade de mu)tas outras,

~ Tivemos participação ativa e constante na iniciativa ,de trazer empresas
para Minas. Entre elas, podemos lembrar a Satipel Minas, a Usina
Coruripe de Açúcar e Álcool nas suas diver'sas unidades no Triângulo'
Mineiro, a Usina Caeté e também os novos empreendimentos dos
outros grupos sucro-alcooleiros que estão-chegando ao Estado.
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Tributação inadequada

Minas tem uma inegável vocação pa~a a área de reflorestamento e
para a transformação da f10rJsta plantad~. em ca~ão, mad~ira ap.arada,
móveis, papel, celulose, alcatrão etc. Sei que h~ um I~ngo camln~o a
percorrer nesse sentido, por isso esse tema contmua eVidente na ~m~a
agenda legislativa. Nosso objetivo é oferecer ao Estado avanç~s ~a .cr~açao
de empregos, evolução na agregação de valores e mel~or dlstnbUlçao de
renda para a população', uma vez que o setor florestal e forte gerador de
oportunidades de trabalho.

J
25

Ao concluirmos a Comissão Especial da Cafeicultura. da qual fui pr:sidente. entr~gamos o Relatório
Final ao então ministro Roberto Rodriguss pedindo a ele mais atençao para o seg~ento.

A elevada e, muitas vezes, inadequada tributação dos -produtos
agrícolas e industrializados vem desmotivan?o .muitosl produtor~s e
empresários, impedindo que os negócios ev,?luam a ~Itura da capacidade
,do Estado. Precisamos incentivar a produçao" redUZindo essa alta carga
tributária. . t' .

Desenvolvemos uma luta permanente junto aos diferent.es secre. ~rJos
r da Fazenda para que o Estado fosse menos arrecadador.e.mals pro~utlvlsta.
Isso implica aliviar'a carga'tributária, seja nos insumos bas~c?s, n?s Insumos
intermediários, seja no produtp final ou mesmo em componentes Importados
em regime especial.

24

Com ° inestimável auxílio da Associação Mineira de Silvicultura
(AMS), pudemos, nesses 12 an_os de mandato de deputado, realizar
importantes ações legislativas, como: )

, ~ Apresentar Projeto de Lei que se tornou a Lei nO14.309, de.19/06/2002,
criando o Código F~orestal para Minas Gerais;

~ A/terar a Lei nO 10.561" de 27/12/1991, estabelecendo a nova Lei
Florestal nO14.309, de 19/06/2002, que tornou a produção florestal,
no Estado, bem mais viável, menos burocrática e mais ágil; .

~ Estimular"e atrair investidores na área de produção de móveis e peças'
para móveis, especialmente no município de Uberab'a;

~ Apresentar, junto ao Executivo Mineiro, propostas para redução
de tributação na área move/eira como forma de estimLJlar o
reflorestamento; /

~ Aliar-me firmemente aos meus colegas deputados no sentido de
estabelecermos uma política pública voltada para o reflorestamento;

~ Criar e presidir uma Comissão Especial que, durante três meses,
viabilizou a discussão técnica e política de todos os setores envolvidos
com silvicultura, ouvindo os melhores especialistas brasileiros nesse
setor e debatendo com eles. Diversas atitud~s e providências foram

. tomadas a partir da criação dessa Comissão.

Código Florestal e leis florestais

Minas Gerais dispõe de mais de 2 milhões de hectares de florestas
homogêneas, com enorme potencial para creSC!3r vertiginosamente,
gerando renda para as famílias, criando novas oportunidades de trabalho
e favorecendo a arrecadação tributária. Além disso, é capaz de fornecer
carvão para a siderurgia, matéria-prima para a produção de papel, celulose,
móveis e mais 'dezenas de outros produtos nobres extraídos da madeira.
\ Todavia as leis florestais, aliadas às leis ambientais existentes, a alta

. burocracia governamental e as intermináveis discuss'ões ideológicas sobre
o assunto, principalmente- a respeito do plantio de eucaliptos, deixaram
o Estado com um grande déficit florestal que precisa ser recuperado
imediatamente. Uma das primeiras providências é uma ampla revisão na
legislação em vigor.
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Nesse periodo que passei na Assembléia Legislativa,"pude realizar
muitas ações nesse sentido, como:

)o> Promover Audiências Públicas convidando o Secretário' da Fazenda
para discutir a política tributária, muitas vezes inadequada e
desestimuladora ao setor produtivo, a exemplo da elevada alíquota do
ICMS do algodão, que não nos deixava competir com Mato Grosso;

)o> Levar, em audiência, com o Se,cretário da Fazenda,' diversos
empresários, cooperativas e agricultores para discutir a isenção ou
redução de tributos, o diferimento de ICMS, a necessidade, de um
regime éspecial de importação de peças para a indústria mineira, bem
como de Minas entrar na guerra fiscal com outros estados, sob pena
de ver retroceder o seu parque industrial;

)o> Apresentar Projetos de Lei e Emendas, que se tornaram leis, suavizando
a carga tributária em vários produtos como móveis, vinho, insumQs
agrícolas, importação de componentes industriais, embriões, carnes,
laticínios, exportação de se~entes feita diretamente pelo produtor .
etc.; ,

)o> Reduzir o ICMS sobre saco plástico de -lixo de 18% pa'ra 12%, de
modo a dar mais competitividade à indústria mineira. Apenas esse
tipo de embalagem tinha alíquota de ICMS mais alta. A redução 'foi
póssív~1 gr~ças à emenda que apresentei ao Projeto d~ Lei 3.732/06,
de autoria do deputado Luiz Humberto, que dá às e~presas mineiras
tratamento tributário idêntico ao de outros estados para protegê-Ias
,contra a guerra fiscal;

)o> Presidir a Comissão Especial do Café, com destacada participação da
Faemg e do IMA. A dificuldade de investimento, a pouca elasticidade
de Iiquidez dos financiamentos e a alta carga tributária for~m assuntos
reprisa'dos durante os três meses de debates. Esses fatores explicam,
em parte, a dificuldade de se produzir um café de alta qualidade,
principalmente para abastecer o mercado interno.
O assunto tributação continua sendo um forte desafio para as Casas

Parlamentares, pois o País arrecada cerca de 40% do seu Produto Interno
Bruto.

( A tributação excessiva torna invi~veis muitas empresas, especialmente
as pequenas. Por outro lado, maltrata o consumidor', que paga altos impostos
diretos e indiretos, 'além de Contribuições Financeiras nas transações'
bancárias, no abastecimento de combustível, entre outras.
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Quero manter viv,a esta agenda para discuss~es ~om as classes
produtoras e com o governo para o bem "de todos, especialmente para a
população que ra~amente conta com um fórum próprio para ~ebater esses
problemas.

Ciência e tecnologia -:"Pesquisa

Discussão para implantação dos parques tecnológicos de Uberaba e Viçosa

Outro assunto que sempre' me inspirou à discussão é ~ da ciên~ia e
tecnologia. Talvez ele me pareça mais estimulante por eu serml~n~o da ~rea
de pesquisa. Tenho certeza de que, se a União e os Estados na~ In~estlrem
maciçamente em ciêl')cia e tecnologia, vamos ficar cada vez ~als distantes
do progresso, pagar elevados roya/fies aos países desenvolvidos, enfre!1tar
barreiras de toda natureza quanto à exportação de flOSSOS p(~dutos. Vamos
ser surpreendidos a qualquer instante - e incapazes de agir - por, c~u~a
de um fungo ~a soja, um foco de febre aftosa, uma bacté~ia ~os laranJais,
~ma micotoxina no eafé, uma qualidade inadequada de um veiculo, de uma
aeronave, uma gripe das aves etc. ~ , .)

Precisa"mos investir em formação de pesqUlsadore~, eqUipar bem
os laboratórios, desenvolver parques tecnológicos, criar. Incu,badoras de
empresas de base tecnológica, apoiar firmem~nte .a,s.universidades e as
instituições de pesquisa e'incentivar o jovem Unlversltano para abraçar essa
causa, por meio de bolsas, feiras, prêmios etc.
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Ao longo do período em que estive ocupar-do com mui/ta honra a
cadeira de deputado estadual, nesses últimos 12 anos, tive a satisfação
de: .

~ Lutar pela criação de parques tecnológicos como o de Viçosa e
Uberaba;

~ Apresentar ,emendas orçamentárias que favorecessem a área de
ciência e tecnologia;

~ Lutar ativamente pela transferência constitucional de recursos do
Tesouro para a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de MG
(Fapemig), inclusive com enérgica representação ao Ministério'Público,
denunciando a inadimplência do governo estadual, nesse sentido;

~ Promover Audiências Públicas e Fóruns de Debate com pesquisadores,
empresários, técnicos do governo e entidades de classe para
fortalecer as bases de pesquisa, de forma a atender adequadamente
às demandas do agronegócio, das áreas de saúde e saneamento, de
medid?s ambientais e às necessidades da população de modo geral;

~ Promover debates sobre Plano de Cargos e Salários dos pesquisadore~
e o aperfeiçoamento e~trutural das entidades de pesquisa;

~ Incorporar no planejamento do governo.o título Incubação de Empresas
,de Base Tecnológica para que o empresário, antes de instalar sua
empresa, tenha pleno conhecimento do processo produtivo e de
gerenciamento, promovendo para isso Audiências Públicas, Reuniões
Técnicas, Seminários ~tc.;

~ Discutir na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, com
pesquisadores específicos, o avanço da informática na ag'ricultura.

Este é mais um tema que _merece debate permaner;lte e, por isso,
continua na minha pauta legislativa. Receberei de bom grado as sugestões
dos colegas pesquisadores da Epamig, do Cetec, da Fundação João Pinheiro,
da Funed, bem como dos agricult~res, dos empresários e das entidades de
classe - Faemg, Ocemg, Fiemg, Fetaemg, Siamig, Asemg, Avimig, Silemg,
ACMinas, Fcemg, entre outras. .
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Educação básica e superior

Momento em que discutimos as cotas nas universidades e a situação dos profissionais designados,

SOU oriundo do meio rural - meu .pai era agricultor - e estudei
agronomia. Talvez por isso sempre ten~~ ti~o uma gr~~de tendê_ncia'para
discutir agropecuária. Com minha expenencla, cheguei a 30nclusao de que
o avanço da agricultura está na dependência da evolução de alguns outro,s
fatores como a ciência e tecnologia. Mas a base para esse progresso esta,
sem dÚvida na educação. Independentemente de se' tratar da educação
básica, da 'tecnológica ou -da formação profissional da mão-~e-~b~a, a
educação,é fatpr determinante para que o progresso chegue mais rapldo e
o país possa ser mais competitivo.
. Pensando assim, dediquei grande parte do meu tempo, nesses 12

~nos dê Assembléia, aos assuntos pertinentes à educação. Para tanto,
nesta área.•relatamos o seguint~:

~ Presidi por dois anos a Comissão Temática Educação, Cultura, Ciência
e Tecnologia. [

~ Realizamos várias Audi~ncias Públicas relacionadas aos assuntos
pertinentes a essa Comissão.

~ Discutimos' exaustivamente os planos de carreira dos professores, do
Estado. . '

~ Discutimos as reais necessidades de o orçamento estadual contemplar.
com mais atenção os recursos destinados à educação.

~ Discutimos a reserva de vagas para negros e carentes nas
universidades.

~ Promovemos longos debates sobre a difícil situação da Universidade do
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Estado de Minas Gerais (UEMG) e sua necessidade de reestruturação,
de mais recursos orçamentários e de avanços na área de pesquisa e
extensão.

~ Gonseguimos reverter, com muita luta, 'a difícil situação dos servidores
designados. O governo Aécio Neves foi sensível à causa: Por isso, os
serviçais, secretários.e professores que têm tempo de serviço estão
;.trabalhando com dignidade e vão poder se al3osentar.

A educação está sempr~ na pauta dos governos. Contudo é funda-
mentai que os parlamentares permaneçam atentos a esse tema. Na minha
agenda legislativa ela estará mais uma vez priorizada.

Estradas - Asfaltamento

Como alguém que acreditá [Ia união para defeoder grandes causas. liderei a criação da Bancada do Triângulo Alto
Parana~a e Noroeste de Minas (foto). responsável por conquistas importayes. entre elas. a construção d; e~;t:adas.

Tudo começou numa reunião do INDI, da qual participei como
deputa.do recém-eleito. Esta.vam presentes a ç!iretoria desse órgão, o diretor
executivo da Usina Coruripe, Vítor Montenegro Wanderley Júnior, o prefeito
de Iturama, Alípio Soares, o vereador de Iturama Roque Dias Ribeiro. A idéia
era asfaltar o trecho que ligava Iturama a União de Minas, dentro de um
/"modelo que envolvia o setor produtivo e que mais tarde recebeu o nome
de Parceria Público. Privada (PPP). A institucionalização da idéia se deu '
com a Lei nO1.2.276, de 24 de julho de 1996, de autoria do então deputado
Anderson Adauto, que viabilizou o asfaltamento de 237 qUilôm'etros de
estradas na região do Triângulo Mineiro, em parceria com as Usinas' de
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Açúcar e Álcool.
Utilizando-se desse mesmo recurso, o governo mineiro deverá atingir

a meta de 400 km de estradas na região, além da construção de hidrovias,
portos fluviais e aeroportos:

Dos trechos abaixo relacionados, alguns estão concluidos e
outros com projetos em andamento ..São eles:

Iturama - Limeira do Oeste.
União de Minas - Iturama.

. Delta - Jubaí - Ponte Alta.
Entroncamento BR-050 - Acesso à Fosfértil.
Água Comprida - Fosfértil.
\

Conceição das Alagoas - Entroncamento BR-262.
Campo Florido - Pirajuba - Ribeirão Dourado 11.
Pirajuba - Entroncamento BR-262 (para Boa Sorte) .
Pirajuba - Ribeirão Dourado 11 - Frutal (Entroncamento BR-364).
Canápolis (MG-265) - Capinópolis,(Entroncamento BR-365).
Conquista - Usina Mendonça.
Trecho da BR-262 - Santuário Nossa Senhora ~arecida, em Campos
.Altos .. '

No que se refere a estradas, ainda há muito o que fazer. Temos de
investir não apenas na construção de novos trechos, fundamentàis para
o crescimento do Estado, mas também na recuperação de .partes que se.
desgastaram com o tempo, com a falta de manutenção e com o crescente
número de veículos que trafegam todos os.d!as.

Cidadania, leis .trabalhistas, trabalho infantil e
reforma agrária

Nossas ações na -Assembléia Legislativa não se limitaram aos
aspectos produtivistas. Preocupamo-nos també'm em trabalhar com outras
questões, como cidadania, direitos trabalhistas, reforma agrária produtiva,
trabalho escravo, trabalho infantil e consolidação. da democracia, ainda
muito incipiente entre nós.
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Para tanto, nessas três legislaturas, empenhamo-nos em:

~ Implem.entar e salidificar ações afirmativas valtadas para as
afrodescendentes. Entre elas está a legislação. que estabelece catas
para afrodescendentes nas universidades públicas da Estada;

~ Realizar Audiências Públicas e várias Encantros para discutir sabre a
Consciência Negra no Estado;

~ Discutir permanentemente cam a Delegacia Federal da Ministério. da
Trabalha em Minas as ações, muitas vezes impróprias, praticadas
pelas agentes trabalhistas cam relação. ao. trabalhd de menares nas
propriedades agrícalas;

~ Levar muitas vezes às autaridades campetentes a nassªpreacupaçãa
cam a invasão. de terras pelas mavimentas saciais. Um exemplo. claro
fai a da Fazenda Experimentál da Epamig, em Gavernadar Valadares,
ande as invasares destruíram pesquisas instaladas há anas, cujas
resultadas seriam de grande valia para a pecuária regianal.

Modernização agrícola: transgênicos e agricultura de,
precisão'

Embara ainda se encantrem milhares de pessaas ,que pratic?m
uma agricultura arcaica, cam tecnalagia repassada de pai para filha,
(existe também uma agricultura maderna, que usa sementes transgênicas,
madernas técnicas de satélite e pratica irrigação. avançada. Além disso.,
. vemas proprie~ades rurais infarmatizadas e a usa da camunicaçãa para
melhar. camercializar a produção.. ..

Com a idéia de que o Parlamento não deve ficar para trás,
legislando sempre que possível de maneira proativa, procuramos
desenvolver várias açÕes nesse sentido durante o tempo em que
estivemos na A~sembléia: /

\

~ Cam apaia da Faemg, Fiemg, Sindibia,_ Epamig, Embrapa e
Uni'versidade Federal de Viçasa, trabalhamas em três Projetas de Lei
relativas a Organismas Geneticamente Madificadas (transgênicos),
para campatibilizá-Ias cam a Lei Federal. Buscávamas aferecer ao.
agricultar insumas de melhar qualidade e maiar produtividade, tenda
a preacupaçãa de nãp trazer danas ao. meia ambiente, à 'papulaçãa
e de não. blaquear a ação. da pesquisa. Calhemas váriOs resultadas
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pasitivas sabre ,esse a'ssunta, que se arrastau par mais de cinco. anas
na Assembléia Legislativa; .

~ Realizamas diversas Audiências Públicas visando. discutir madernas
equipamentasr e métadas de cultiva agropecuári,?, cama plantio
direto, usa de GPS na agricultura, infarmática na melhoria da rebanho.,
cantrole sanitária e ambiental das criatórias e nas ag~indústrias;

~ Promavemas discussões e visitas técnicas a labaratórias - a
exemplo. da Lanagro, em Pedro Leapalda -, nç>sentida de melhor
aparelhar Minas Gerais quanta à análise de insumas e de pradutas
ágropecuárias, além da cantrole sanitária da rebanho., cam vistas ao.
ambiente interna e, sem dúvida, criando. fac!lidades de expartaçãa de
nassas produtas. Precisamas estar prepar?das para esta éampetiçãa,
que é uma realidade. O Pader Legislativa tem farte participa~ãa nesse
assunta e precisa estar vigilante e,ser atuante. ,
Segurança e reestruturação da Polícia Militar

O crescente desemprega na país pade ser um das fatares que levau
.a meia rural a safrer a ação. de ladrões, que estão. furtando. máquinas,
equipament~s agrícalas, animais, insurl)as e a própria pro~uçãa.

O segmenta da Palícia Militar atuante na campa tinha a 'abrigaçãa
legal e exclusiva de se preacupar cam as atividades pro ativas au ilícitas
pertinentes ao. meia ambiente, fica'nda a agricultor desamparada quanta à
segurança de seus bens. . .

Decidimos, então, nesses 12 anos de As.sembléia Legislativa,
agir de alguma forma para atenuar os problemas relativos à segurança
nos municípios. Entre as ações empreendidas, podemos enumerar as
seguintes:

~ Apresentamas Projeta de Lei, cam a apaia da. Faemg e da Fetaemg,
que fai aprovada na Assembléia e sancianada pela gavernadar Aécio.
Neves. Essa lei permitiu criar autra que estendeu ao meio rural as
ações da PMMG, antes exclusivas da área urbana. A Palícia Ambiental
cantinuau cam suas ações na área da preservação. eca,IÓgica,prestando.
um excelente trabalha.

~ Ainda preacupadas cam a segurança de mada geral, adquirimas uma
•ambulância-resgate tada equipada para Uberaba e região., a que

passibilitau a implantação. da primeiro serviça.de resgate da interiar de
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Minas. ,
);> Para equipar melhor as~Polícias Civil e Militar, conseguimos com o

Executivo viaturas policiais, o que permitiu maior cobertura de
segurança aos bairros das cidades beneficiadas.

);> Fizemos gestões, inclusive apresentando emenda orçamentária,
para melhorar alguns postos policiais, bem como gestões junto
ao governo do Estado para a reconstrução de cadeias públicas, a
exemplo das de Viçosa, Presidente Olegário, Estrela da Barra e distrito
de C,arneirinho.ITrabalhamos também pela construção da Penitenciária
de Uberaba.

Armazenagem ,de grãos, abastecimento e apoio ao
produtor

Como legítimo defensor da produção. fui o único parlamentar mineiro a participar do grande movimento denomi-
nado Tratoraço, em Brasília. Aqui eu estava ao lado dos deputados Zonta (SC) e Cherini (RS).

Hortigranjeiros e produtores de grãos sempre nos procuraram com
reivindicações legais para viabilizar suas produções melhorando o sistema
de abastecimento, o que implica em estradas, armazéns, mercado livre e
barracão do produtor, sistema de informação adequado, tarifas fiscais menos
severas e normas de sanidade vegetal menos complicadas.

Abraçamos as reivindicações e procuramos desenvolver algumas
gestões na Assembl,éia Legislativa, ainda que de forma limitada, já que
grande parte dessas decisões está ligada ao governo federal. Assim,

. relatamos algumas dessas,..ações:

~ Apresentamos Projeto de Lei estabelecendo condições de
armazenagem na propriedade agrícola, para evitar que o.agricultor
perdesse sua _produção por insetos,' mofo e outras qüebras. A
intenção foi também impedir que os produtores entregassem os seus
produtos aos intermediários por .falta de condições adequadas para
armazenagem. Essa medida poderá ajudar sobremaneira no sistema
de abastecimento dos céntros urbanos.

I
);> Quando da federalização da Ceasa-MG, apresentamos emenda ao

Projeto de Lei do Executivo, preservando a pedra, ou seja, o e.norme
e movimentado Mercado Livre do Produtor, bem no coração da
Central de Abast~cimento. Isso possibilitava ao horticultor continuar
trazendo sua produção e comerciá-Ia direto com o consumidor, sem
o intermediário. Além dessa enorme área, preservamos ainda outros
espaços, como a portaria, os laborat6rio~ do IMAe áreas de circulação.
Essa providência foi comemorada pelos horticultores, pela importância
social e comercial.

);> Conseguimos junto à Secretaria de Estado da Fazenda reduzir a-
alíquota de 'ICMS do alho, já que a concorrência do produto chin~s
estava deixandó em polvorosa os produtores mineiros, especialmente
os de São Gotardo, Santa Juliana, Uberaba e Carmo do Paranaíba.

);> Conseguimo? também esticar o. prazo de validade de algumas
normas sanitárias, principalmente com relação a nematóides em
cenourinha, dando maior fôlego aos produtores dessa hortaliça até
que pudessem montar adequadamente o posto de lavagem. A medida
evitou o bloqueio na exportação do produto para outros estados.

);> Realizamos reunipes com produtores rurais, Secretaria da Fazenda,
IGAM e FEAM para buscar soluções ora fiscais, ora ambientais
para que os produtores não ficassem tolhidos quanto à súa produção,
devido ao excesso de restrições. Felizmente, a compreensão dos
técnicos permitiu um equilíbrio de ações entre as partes, facilitando a
vida dos produtores, sem ferir as normas vigentes.

"
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Água e solo agrícola: leis de sustentação e
uso racional

.Água e solo são recursos naturais que andam interligados. Ambos
devem s~r usados na produção, necessitando ser racionalmente
preservados. Não há como produzir sem mexer no solo e sem utilizar a
água, especialmente na agricultura irrigada. Todavia" ap leis que regem
esses usos eram desatualizadas, tendo em vista a~ modernas tecnologias
e ~ crescente necessidade de aumentar a produção.

Diante desses desafios, resolvemos analisar as leis vigentes e
apresentar Projetos de Lei que viabilizassem o uso. racional desses
fatores de produção. Levamos cerca de cinco anos para garantir leis mais
modernas e mais ágeis, permitindo o uso racional da água e do solo com
vistas à preservação/ambiental. Tivemos o apoio da Faemg, da Secretaria
de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e da Emater.

Vejamos abaixo a iniciativa de dois importantes Projetos de Lei:

);> Rrojeto de Lei nO 12.503/97, que cria o Programa Estadual de
Conservação da Água: Sem onerar as empresas que utilizam a
água, como Cemig, Copasa, os Departamentos de Água e Esgotos

• Municipais, entre outros, criamos um Fundo que permite desenvolver
/ ações de proteçao. Essa lei aponta as-facilidades para se conseguir
recursos. Temos bons exemplos em Viçosa, Passos, Carmo da Mata,
Sete Lagoas.

);> Outro importante projeto que contou com a fundamental ajuda da
Sociedade Mineira de Engenheiros Agrônomos (SMEA) foi o' que
dispõe sobre a ocupação, o uso, o manejo e a conservação do solo
agrícola de Minas Gerais. A Lei 12.596 foi sancionada em 30/07/97 e
poderia ter um uso mais dinâmico, devendo para isso, ter maior união
em torno do assunto pelos órgãos e entidades de classe, uma vez que
'continua sério o uso e o manejo racional desse bem comum.

Esporte amador - Apoio estrutural

. Está provado que o esporte é um importante caminho para retirar
jovens das ruas, afastando-os das drogas, dos furtos e de outras formas
de cometer crimes. Torna-se cada vez mais necessário pautar-nos pelo
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antigo princípio "Forpo sadio, mente ~adia", pois o número de crianças e
adólescentes é cada vez maior.

/

Pensando assim, procurei, nesses 12 anos como deputado
estadual, agir em todos os meios que pupessem ajudar a tirar as
crianças da rua, ensinando-lhes algum tipo de esporte. Listamos
algumas atitudes que certamente ajudaram muitos jovens desse
imenso interior de nossa Minas Gerais:

);> Em 12 orçamentos' da AssembléIa, sempre apresentamos emendas
incluindo recursos destinados a compra de material. esportivo para
clubes amadores, como bolas, redes, apitos, taças e uniformes.
Devemos ter liberado, no mínimo, 500 uniformes esportivos e centenas
de bolas e rede's, entre outros materiais destinados aos municípios de .
nossa base eleitoral.

);> Incentivamos, com ajuda de órgãos governamentais, a realização de
olimpíadas estudantis em diversos municípios; construímos quadras
poliesportivas em escolas municipais, com a ajuda do então ministro
dos Esportes, Carlos Melles. Entre 'os'munidpios beneficiados com'
essas quadras estão: Sete Lagoas, Presidente Olegário, Capinópolis,
Veríssimo, Iturama, Perdizes, Arcos e Conquista. Nesse projeto;
Uberaba foi atendida nas escolas "Maria Lourencina Palmério", "Norma
Sueli Borges", "Celina Soares de/Paiva" e "Reis Júnior". Repassamos
verbas para cobertura de quadras poliesportivas nas escolas estaduais
Dr. Raimundo Alves Torres, de Viçosa; Adelaide Maciel e Abílio Caixeta
de Queiroz, de Patos de Minas.

);> Construímos campos de futebol em Campo Florido, alambrados e poço
artesiano em estádio de Arcos, bem como vestiários e arquibancadas
no estádio de Presidente Olegário.

);> Articulamos, permanentemente, com a Federação Mineira de Futebol
normas, regras e liberação de jogadores, no intuito de não perderem o
entusiasmo no esporte em questão.

);> Distribuímos centenas de jogos de camisas de futebol de campo parp
. times amadores de municípios do Triângulo, Alto Paranaíba, Noroeste,
Centro-Oeste e Zona da Mata.

);> Concluímos o ginásio poliesportivo de Água Comprida.
);> Levamos iluminação para quatro campos de futebol de João Pinheiro,

Arcos e Pa~os de Minas.
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.Saúde - Saneamento - Bem-estar social

o bem-est~r social, logicamente, está ligado a muifos fatores. Todavia,
saúde e saneamento fazem parte desse complexo de coisas que permite ao
cidadão uma vida mais confortável e mais animadora.

Pen~~ndo assim, nunca hesitei em trabalhar para levar aos municípios,
e em especial às ?omunidades mais carentes, algum tipo de benefício que
lhes pudesse oferecer uma vida mais próxima da cidadania.

Relacionamos ahaixo algumas ações nessa área desenvolvidas
nesses 12 anos de Assembléia:

J

~ Apresentamos emendas orçamentárias que permitiram a aquisição
de 20 ambulâncias para servir os seguintes municípios: Conceição
das Alagoas (2) - Iturama - Pirajuba - Campo Florido - ,Carneirinho
- Conquista - Campos Altos - Fronteira - Iraí de Minas - Patos de
Minas - Perdizes - Planu'ra - Pratinha - Presidente Olegário - Santa
Vitória - Uberaba - União de Minas - Veríssimo.

~ Fomos o autor da emenda que possibilitou a aquisição para Uberaba
da primeira ambulância de re~gate do interior de Minas.

~ Doamos um equipamento de raio-X para a Fundação Assistencial
Viçosense.

~ Doamos um c~nsultório odontológi~o pa~a o Sindicato Rural de Campo
Florido. .

~ Apresentamos emenda orçamentári? para aquisição de um aparelho
de ultra-~om pa~a Tapira. \

~ Conseguimos duas UTls móveis: uma para o Consórcio Intermunicipal
de Saúde do Baixo Rio Grande - Cisvalegran Oá entregue) e outra
par~ o .Consórcio Intermunicipal de Saúde da microrregião de Viçosa
- Clsmlv ( a ser entregue pela Secretaria de Estado da Saúde).

~ Doamos 11 veículos para serem usados na área de saúde dos
seguintes municípios: Araxá - Conceição das Alagoas' - Delta - Frutal
- Ituiutaba - Lagoa Grandé - Prata - Romaria - Sacramento - Santa
Juliana - Uberaba - Patos de Minas.

~ Providenciamos o asfaltamento de ruas e praças. acabando com
sujeira, barro. poças de água etc: .

~ Outras emendas visavam à instalação de meio-fio, boca de lobo e
sarjetas nas calçadas de municipios do Triângulo Mineiro, viabilizando
o saneamento de água pluvial. .

Minha trajetóri,a no Parlaménto mineiro

Comunicação em Minas Gerais

Na nossa batalha pela integração da comunicação em Minas. incentivamos também a expansão da
TV Assembléia para todas as regiões. Aqui inaugurávamos o sinal em Patos de Minas.

Antes mesmo de tomar posse como deputado estadual, iniciamos (
um movimento com a Fiemg para que Minas .Gerais recebesse notícias de
Minas. Por se tratar de um estado mediterrâneo, Minas recebia mais notícias
dos estados limítrofes, o que impedia a integração das diversas regiões do
Estado.

. Nossa preocupação era resgatar a unidade mineira nos aspe~tos '
turístico e cultural. Esse cuidado era necessário, uma vez que Minas faz
divisa com sete unidades da federação, e as regiões poderiam ficar isolad~s,
sem vínculos de comunicação entre elas.

O Triângulo e o Sul de Minas recebiam mais notícias do Rio de Janeiro,
d~ São Paulo e até do Mato Grosso do Sul. O Leste; do Rio de Janeiro e do
Espírito Santo. O Norte recebia mais notícias da Bahia. O Oeste ~Noroeste,
do Distrito Federal e de Goiás.

Com o apoio da Fiemg, o movimento conduzido pela Assembléia
Legislativa se empenhou pára que o governo central trabalhasse pela
ampliação da comunicação em todas as regiões, de forma a facilitar a
integração. Eis algumas de nossas ações:

~ Formulamos Projeto de Lei que mais tarde se tornou a Lei nO13.768, .
que dispõe sobre a \ propaganda e a publicidade promovidos por

f
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órgão público ou entidade sob controle direto ou indireto do Estado,
sancionada em 1°/12/2000.

~ Fomos ao governo do Estado e pedimos a expansão do sinal da Rede
Minas de Televisão para chegar a todas as regiões.

~ Tré)balhamos junto à Mesa Diretora da Assembléia Legislativa para
acelerar o programa de expansão do sinal da TV Assembléia, que
hoje chega a mais de 100 municípios mostrando importantes ações
desenvolvidas pelo Legislativo mine,iro, além de informações de todo
o Estado e manifestações culturais.
Essas ações trouxeram excelentes resultados e hoje a comunicação

em Minas está muito mais integrada, com uma presença forte da televisão.

Relação de Projetos de Lei e Emendas Legislativas
apresentados durante as três legislaturas .

Como dissemos em outras partes deste relatório, sempre acreditei
que a Jnstituição de novas leis, a modificação de algumas e a revogação
de outras poderiam dar impulso ao proce::;so produtivo, facilitando a vida do
agricultor, do industrial e do prestador de serviço, beneficiando tam~ém o
consumidor, criando empregos etc.

Por isso~ ao longo desses 12 anos co~o deputado estadual,
apresentamos vários Projetos de Lei e Emendas Legislativas que, sem
dúvida, permitiram aperfeiçoar o sistema produtivo e conferir maiores
oportunidades ao cidadão, estabelecendo condições sócio-econômicas
mais dignas para a população.

A seguir apresentamos a relação de todo nosso esforço no
processo político-parlamentar, po~ assunto. '

Agronegóci~ e reforma ~grária

Emenda à Constituição nO34/1998 (Fui co-autor do substitutivo que deu
origem ao texto da Emenda Constitucional.) - Dispõe sobre a ~lienação e
concessão de terra pública e terra devoluta no Estado.

Lei nO 12.422, de 27/12/1996 (Fui autor da emenda que resguarda Ó
domínio e a pos'se dos bens móveis e imóveis necessários à preservação
do Mercado Livre do Produtor - MLP - no processo de alienaçã'o qe sua
partieipação acionária na Ceása-MG, cujo teor está expresso no art. 2° da
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lei.) - Art. 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a alienar a totalidade de
sua participação acionária nas seguintes empresas: Banco do Estado de
Minas Gerais S.A, - Bemge -, Companhia de Armazéns e Silos do Estado
,de Minas Gerais S.A. - Casemg - e Centrais de Abastecimento-de Minas,--Gerais S.A. - Ceasa-MG.

I

Lei nO12.596, de 30/07/1997 - Dispõe sobre a ocupação, o uso, o manejo e
a conservação do solo agrícola.

Lei nO13.949, de 11/07/2001 (Fui autor do substitutivo que deu origem ao
texto da Lei.) - Estabelece o padrão de identidade e as car~cterísticas d~
processo de elaboração da cachaça. de Minas.

Lei.no 13.999, de 28/09/2001 - Dispõe sobre a redução de custos de análise
de pedidos de licenciamento ambiental da atividade de suinocultura no
Estado.

Lei nO 14.079, de 05/12/2001 - Cria o Programa Estadual de Fomento
Florestal.

Lei nO14.089, de 06/12/2001 - Cria o Programa de Certificação Ambiental
da Propriedade Agrícola ISO-AGRíCOLA.

"
Lei nO14.185, de 31/01/2002 (Fui c.o-autor do Projeto de Lei.) - Dispõe sobre
o processo de produção ao queijo minas artesanal.

Lei nO 14.581, de 17/01/2002 - Cria o Programa Estadual de ~ncentivo à
Produção de Leite - PRÓ- LEITE.

Lei nO14.699, de 06/08/2003 (Fui autor de duas emendas.) - As emendas
que apresentei resultaram nos dispositivos contidos no art. 28 (acrescent~ o
912 ao art. 7.° da Lei nO6763/75) e no art. 40 dessa Lei, possibilitando maior
segurança aos produtores rurais mineiros na negociação dos seus produ~os
agropecuários com empresas exportadoras, trading company, armazem
alfandegário ou entreposto aduaneiro.

Lei nO 14.789 de 20/10/2003 - Proíbe a' comercialização de produto
derivado de leite com adição de soro de leite sob a denominação de "Leite,
Modificado".
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Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentado

Lei nO12.503, de 30/05/1997 (Fui o autordo Projeto de Lei.) - Cria o Programa
Estadual de Conservação da Água.. ,

Lei nO13.194, de 29/01/1999 (Fui o autor do Projeto de Lei.) - Cria o Fundo
de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias
Hidrqgráficas do Estado de Minas Gerais - Fhidro.

Lei nO14.309, de 19/06/2~02 (Fui o autor do anteprojeto.) - Dispõe sobre
as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado (NOVA LEI
FLORESTAL ESTADUAL).

Lei nO14.508, de 20/12/2002 (Fui o autor do Projeto de Lei.) - Dispõe sobre
o licenciamento ambiental de estabelecimentos situados às margens de
rodovia no Estado. '

Educação e cultura

Nas ações pela valorização da cultura. conseguimos junto -à Fundação Souza Cruz a restauração
completa do Museu de Arte Sacra de Uberaba - Igreja Santa Rita.

Eme~da à Constitüição nO47/2000 - Destina, no mínimo, 2% (dois por cento)
da receita ~r~a.mentária, corrente ordinária do Estado à operacionalização
e manutençao das ativid,ades necessárias à total implantação e
desenvolvimento da Universidade do Estado de Minas Gerais- UEMG _
e da Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes.
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Lei nO12.592, d~ 25/07/97 - Dispõe sobre o'ensino de segundo grau da Escola
Estadual Dr. Lindolfo Bernardes, localizada no Município de Conquista.

Lei nO 13.211, de 28/04/99 - Autorjza o Poder Executivo Estadual a doar
imóvel para o funcionamento; da APAE de Sacramento.

Lei nO 15.259, de 27/07/2004 - Institui sistema de reserva de vagas na
Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG - e na Universidade
Estadual de Montes Claros' - Unimontes (Estabelece 45% das vagas para
cotas, sendo 20% para afrodescendentes carentes, 20% para egressos da
rede pública de ensino, desde que carentes e 5% para deficientes físicos e
indígenas). .

.
Lei nO15.454, de .11/01/2005 -Autoriza o,Poder Executivo a f~zer reverter os
imóveis que especifica ao Município de Ituiutaba destinado ao funcionamento
das Escolas Municipais ProL IIdefonso Mascarenhas da Silva e Manoel
Alves Vilela.

Lei nO 16.165, de 06/06/2006 - Autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município dê Arcos o imóvel que especifica (Destinação: Funcionamento de
uma unidade de apoio e auxílio aos portadores de necessidades especiais
-APAE).

Lei nO16.259, de 18/07/2006 - Autoriza o Poder Exécutivo a doar os imóveis
que especifica ao município de Capinópolis. (Destinação: Funcionamento
da Escola Municipal Presidente Tancredo de Almeida Neves e da Escola
Municipal Higino Guerra).

Lei nO16.291, de 27/07/2006 -Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município
de Sacramento imóvel destinado ao funcionamento de uma unidade de apoio,
e auxíllio aos portadores de necessidades especiais (APAE - Sacramento
- Revigora' o objetivo da Lei nO13.211/1999). ~

Lei nO16.297, "de 01/08/2006 - Determina a inclusão do leite na merenda
escolar e dispõe sobre a divulgação do produto.

Lei nO16.688, DE 11/01/2007 - Declara Patrimônio Cultural de Minas Gerais
o processo tradicional de fabricação, em alambique, da cachaça de Minas .
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Tributação, crédito e economia

Ação junto ao governo para viabilizar a inclusão do leite longa vida na
cesta-básica, reduzindo a alíquota de ICMS sobre o produto de 12% para
7%. '

Lei nO 13.202, de 15/04/99 - Isenta do pagamento do IPVA o veículo
pertencente a motorista profissional autônomo que o utilize no transporte
escolar na zona rural.

Lei nO15.958, de 29/12/2005 - Altera a Lei nO14.941, de 29/12/2003, que
dispõe sobre o Imposto sobre Transmissão Causa Morti~ e Doação de
Quaisquer Bens ou Direitos -ITCD. (Estende a isenção do ITCD aos casos
de bens imóveis doados pêlo Poder Público com o intuito de incentivar a
fixação de empresas industriais e comerciais nos municípios mineiros).

sessenta e seis centésimos por cento) do ICMS- incidente nas 'saídas
promovidas por estabelecimento industrial de produto têxtil resultante
da industrialização do algodão;

Lei nO14.943, de' 06/0112004 - Incll;Jia Organização das Cooperativas do
E~tado de Minas Gerais - Ocemg - e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas de Minas Gerais -' Sebrae MG - no Conselho de •
Desenvolvimento Econômico' e Social do Estado.

Lei nO15.956, de 29/12/2005 - (Fui autor da emenda que criou.o art. 15, o
art. 32-B, inciso II e o art: 32-C com os seguintes benefícios.) - Reduz o ICMS
de peixes, inclusive alevinos, o abate ou o processamento de pescado de 18
% para 0,1 %, a concessão de crédito presumido de ICMS de até 90.% nas
operações de saída de alho por estabelecimento produtor ou cooperativa de
produtores e o reconhecimento da não-incidência ou da exclusão do ICMS
da exportação de café nos casos que especifica.

Lei nO 16.052, de 06/04/2006 - Dispõe sobre a prestação de serviço de
transporte escolar rural na rede estadual de ensino por profissionais
autônomos contratados por prefeituras municipais (isenção de IPVA
para veículo de motorista profissional autônomo, ainda que apresente
alienação fiduciária, arrendamento mercantil ou /easing, utilizado para o
transporte escolar na zona rural, ou desta para a zona urbana, contratado:
indl.vidualmente ou por meio qe cooperativa, pela prefeitura do município
onde seja prestado o serviço e permissão para a' utilização de faixa adesiva
em substituição à pintura referente ao dístico "ESCOLAR"). .

. ,
SegurançaJ •

Req~eri~~~to ao Subsecretário de Estado de Administração
Pemtenclarla,-aprovado em Plenário, dando a denominação de Penitenciária
Professor Aluízio Ignácio de Oliveira ao estabeleéimento penal localizado no
Município de Uberaba. '.

Lei Complementar n° 60, de 17/05/2901 - Institui a Polícia Florestal e
Rural ~ altera a denominação e competência de unidades da Polícia Militar
objetivando acresce~tar às atribuições da Polícia Florestal o policiamento
ostensivo no meio rural.

.
Lei n° 14~131, de 20!12/2001 (Fui co-autor do Projeto de Lei.) - Dispõe sobre'
a apuraçao e reduçao do ICMS nas operações com leite e derivados.

Lei nO13.4~9, de 30~12/1999 (Fui co-autor do substitutivo que deu origem ao
texto da Ler.) - Autoriza o Poder Executivo a negociar e renegociar contratos
pendentes de credores da Caixa Econômica do 'Estado de Minas Gerais
- Minascaixa -, do Banco de Crédito Real de Minas Gerais S.A. - Credireal
'- e do Banco do Estado de Minas Ge~ais S.A. - Bemge.

Lei nO 14.366; de 19/07/2002 - Autoriza o Poder Executivo a reduzir a
ca:g~ tributá.ria para até 12% (doze por cento) nas operações com energia
elet~rca destmadas a atividades de irrigação desenvolvidas por produtores .
ru~als ~ ~ssegura, pelo prazo de doze meses a contar da publicação desta
Lei, credito presumido equivalente a 11,66% (quarenta e um inteiros e

Lei n01~.513, de 21/12/2006 - Emenda de minha al.!toria deu origem ao
art. 2.° da Lei que reduz para 12% a alíquota de ICMS de embalagens em
geral, estendendo às operações internas de saída de saco plástico para lixo
a redução da base de cálculo do ICMS concedida às operações internas de
saída de embalagens. J'
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Cooperativismo

Lei nO13.646, de 2000 - (Apresentei emenda que foi incorporada ao texto
da Lei.) - A emenda dispõe sobre a doação para o município de Viçosa
da praça de esportes do. Estado, administrada pela Associação Esportiva
Viçosense - AEV:

\ '

(Ações legislativas com origem na Frencoop-MG ~ de minhé!
autoria) .

Saúde e saneamento

Lei nO12.962, de 20/07/98 - Autoriza o Poder Executivo estadual a reverter
imóvel ao município de Iturama para instalações do Hospital Regional da
Cidade. .

. Lei nO13.2?5, de 08/06/99 - Altera dispositivos da Lei 13.194, de 29/01/99,
revigora as leis q':Je criam o Fundo Estadual de -Saneamento Básico e o
Fundo de Saneamento Ambiental das Bacias dos Ribeirões Arrudas e Onça
- Prosam. .

Lei nO 13.848, de 19/04/2001 - (Fui autor do Substitutivo que deu origem
ao Novo Somma, possibilitando a continuidade par? os Municipios dos
programas e projetos executados nos moldes do Fundo Somma.) - Extingue
o Fundo de Saneamento Ambiental das Bacias dos Ribeirões' Arrudas e
Onça - Prosam -, o Fundo Somma,. o' Fundo Estadual de Saneamento
Básico - FESB - e o Fundo de Desenvolvimento Urbano - Pundeurb _.,
autoriza a capitalização do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
- BDMG.

Lei nO14.501, de 18/12/2002 - (Apresentei emenda que foi incorporada ao
texto da Lei.) - Essa emenda cria a Diretoria Regional da Saúde no Municípío
de Viçosa e a Diretoria Regíonal da Saúde no município de Iturama, no .
âmbjto da estrutura da Secretaria de Estado da Saúde. '

Comunicaçã.o

Lei na 1~.768, de 01/12/00 - Dispõe sobre a propaganda e a publicidade
promovidos por órgão público ou entidade sob controle direto ou indireto do
Estado. '\ .
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Leis nO12.989/1998,13.741/2000 e 14.001/2001 - Permitem a renegociação
e b parcelamento em até 100 vezes de valores de dívidas de cooperativas
com o Fisco. Estadual, além da anistia de multas de mora, isolada e. de
revaíidação e d?s juros moratórios.

Lei nO13.722, de 20/10/2000 - Permite ao servidor público receber salários,
pagamentos, proventos e pensões po~ intermédio de cooperativas. de
crédito.

Emenda à Constituição do Estado nO53/2002 - possibilita o recolhimento
de tributos e demais receitas públicas do Estado por cooperativas de crédito,
permitindo' que essas cooperativas sejam Agentes de !rib~tos Estaduais:.

Lei nO14.200/2002 - Dispõe sobre as atividades das empresas de asseio e
conservação e dá outras providências. ~
(Ação da Frencoop/~G impediu a vedação da pafticipação de cooperativas
na execução, direta' ou indireta, dos serviços de asseio e conservação,
compreendendo a prestação de serviços (le limpeza, higienização,
manutenção e conservação em gerar que forneça material, equipamentos
e tecnologia.)

Lei nO 14.943/2004 - Inclui a Ocemg e o Sebrae Minas no .Conselho de
Desenvolvimento Econômico e Social do Estado.

Lei nO 15.025/2004 - Dispõe sobre consignação em folha d~ pagamento
de servidor públicó ativo, .inativo e pensionista do Estado e dá outras
providências. .
(Participação efetiva da Frencoop/MG na defe~a dos interesses do
cooperativismo, inclusive presentando as cooperativas em 1.° lu~ar na
ordem de credenciamento perante a Administração Pública, para fins de
desconto em folha de pagamento das consignações facultativas.)
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Decr~to n ° 43.723/2004 - Regulamenta a Lei nO15.à25 / 2004, qu~ dispõe
sobre consignação em folha de pagamento do servidor público.
(Presença da Frencoop/MG nas reuniões de discussão do texto do
Decreto.) ..
Lei ~o 15.075/2004 - Institui a Política Estadual de Apoio ao Cooperativismo,
sancionada pelo governador Aécio Neves em memorável ato solene no
Palácio da Liberdade. '

Decreto nO 44.009/2005 - Regulamentação total da Política Estadual 'de
Apoio ao Cooperativismo. (Articulação e presença constante da Frencoop/
MG nas reuniões com o Poder Executivo para acertó do texto. da norma.)

Resoluç~~ da Assembléia Legislativa nO 5229/2005 - Inserção do
Cooperativismo como tema de Comissão Permanente na Assembléia
Legislativa (Çomissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo).

Emendas à Lei Orçamentária - LO - e à Lei de Diretrizes Orçamentária
- LDO - Previsão de investimentos em programas de fomento a atividades
cooperati~istas no Estado e diretrizes para simplificação e desburocratização
deprocedimentos financeiros e fiscais que envolvam o setor.

Requerimento à Mesa Diretora da ALMG, aprovado em plenário, solicitando
a Jn,stalação da Comiss~o Especial do Cooperativismo (em atividade até
março de 2006). .

Proposta apresentada ao Poder Executivo para transferência da
Superintendência do Cooperativismo da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - Sedese - para a Secretaria de Estado
de Desenvplvimento Econômico - SEDE.

Cidadania

Lei nO 13.394, de 07/12/99 - Institui a Comenda da Paz Chico Xavier
com ~ fim de homenagear pessoas ou entidades/instituições que e~
suas areas de atuação contribuem para a difusão da paz.

Lei nO 15.772, de 07/10/2005 - Institui o Dia do 'Cliente no Estado a
ser comemorado, anualmente', no dia 15 de setembro. . '

)
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Apoio comunitário e municipal

Lei nO 14.186, de 31/01/2002 - Autoriza o Estado de Minas Gerais, por "
intermédio da Cohab-MG, a renegociar dívidas e promover liquidações
oriundas de operações creditícias realizadas entre a Companhia e os
mutuários com recursos. do Fundo Estadual de Habitação - FEH - e dá
?utras providências.

Lei nO 15.149, de 28/05/2004 ~ Autoriza o Poder Executivo a doar ao
município de Capinópolis o imóvel que especifica. (Destinação: Construção
de uma praça de esportes e.legitimação de possefde moradores de casas'
populares.)

-
Lei rio 15.858, de 22/11/2005 - Autoriza o Poder Executivo a fazer.reverter
ao município de Pirajuba o imóvel que especifica. (Destinaçãó: Abrigar
atividades administrativas do município.)

Lei nO15.966, de 10/01/2006 - Autoriza o' Poder Executivo a fazer reverter
ao município de Campos Altos o imóvel que especifica. (Destinação:
Funcionamento de Creche Municipal- Centro Municipal de Educação Infantil
Pingo d.e Gente.)

Lei 'no 13.212, de .27/04/99 - Autoriza o Poder Executivo Estadual a doar
imóvel para o funcionamento da Assistência Social São Judas Tadeu de.
Uberaba.

Abastecimento, armazenagem, estradas

Lei nO 12.922, de 29/06/98 - Dá a denominação de Dr. João Cordeiro à
estrada MGT -464, que liga o trevo da cidade de Sacramento à Rodovia MG-
428. '

,
Lei n° 14.365, de 19/07/2002 - Cria o Programa Estadual de Apoio à
Armazenagem de Grãos.

Lei nO 14.491, ~e 09/12/2002 - Dá a de~1Ominaçãode Prefeito Cândido
Antônio Vaz à estrada que liga o muni~ípio de Cachoeira Dourada à
BR-365.
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Lei nO 15.267, de 27/07/2004 - Dá a denominação de Estrada Aderbal
Teixeira Amorim - "Bandico" -ao trecho da Rodovia MG-170 que liga Arcos
a Pains,

Lei nO 15.268, de 27/07/2004 - Dá a denominação de Dr. Cláudio Moreira
de Almeida à estra'da estadual que liga o trevo da MG-427 ao município de ,.
Água Comprida.

Lei nO 15.353, de 21/09/2004 - Dá a denominação de Rodovia Tércio
Wanderley à estrada que liga os municípios de União de. Minas e Iturama,

Assistência social "

Lei n° 12.011, de 12/12/95 - Declara de utilidade pública o Centro Espírita
José Horta, com sede no município de Uberaba.
Lei nO 12.141, de 14/05/96_- Declara de utilidade pública a entidade Creche
Fraternidade Feminina Estrela do Triângulo Rouxinol, com sede no município
de Uberaba - MG. '
Lei n° 12.365, de 22/11/96 - Declara de utilidade pública a Associação
Cultural Tripuí, com sede no município de Belo Horizonte _MG.
Lei n° 12.468, de 07/04/97 - Declara de utilidade pública a Associação dos
Taxistas de Viçosa, com sede no município de Viçosa - MG.
Lei nO 12.471, de 07/04/97 - Declara de utilidade pública o Orion Esporte
Clube, com sede no município de Belo Horizonte - MG.
Lei nO 12.489, de 14/04/97 - Declara de utilidade pública a Associaçãq de
'Pequenos Produtores Rurais e de Mulheres de Vargem Grande, com sede
.no Município de Presidente Olegário - MG.
Lei nO 12.619, de 24/09/97 - Declara de }Jtilidade pública a Associação dos
Corredores de Rua de Viçosa - Ascorv -, com sede no município de Viçosa
- MG.
Lei nO 12.631, de 06/10/97 - Declara de utilidade pública a Liga Patense de
Desportos, com sede no município de Patos de Minas - MG.
Lei nO 12.682, de 24/11/97 - Declara de utilidade pública 'a Associação
Portuguesa de Beneficência Primeiro de Dezembro, com sede no município
de Uberaba.
Lei nO 12.709, de 29/12/97 - Declara de utilidade pública a Sociedade Campo
Floridense de Amparo aos Necessitad'os, com sede no município de Campo
Florido - MG.
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L~i 'nO 12.748, de 08/01/98 - Declara de utilidade pública o Comitê de
Segurança no Trânsito em Uberaba - Consentran-URA -, com sede no
município de Uberaba, ..
Lei nO 12.804, de 23/04/98 - Declar.a de utilidade pública o Grupo Esplrlta
Amor Cristão" com sede no município de Uberaba., \
Lei nO 12.813, de 04/05/98 - Declara de utilidade pública a Fundação Museu
do Zebu Edilson Lamartine Mendes, com sede no município de Uberaba.
Lei nO 12.819, de 11/05/98 - Declara de utilidade pública a Sociedade Eunice
Weaver, de Uberaba.
Lei nO 13.001, de 25/08/98 - Declara de utilidade pública o Grupo da
Fraternidade Espírita Emmanuel, de Belo Horizonte. .
Lei n° 13.027, de 02/02/98 - Declara de utilidade pública a Associaç:ão dos
Moradores dos Olhos' D'água, de Uberaba.
Lei nO 13.034, de 03/12/98 - Declara de utilidade pública a Assistência.Social
São Judas Tadeu de Uberaba.
Lei nO 13.063, de 28/12/98 - Declara de utilidade pública a Loja Maçônica
Irmãos do Triângulo 96, de Uberaba. . . .
Lei nO 13.198, de 29/01/99 - Declara de utilidade pública a Fundação de
Ensino Técnico e Pesquisa de Informática (FETI), de Uberaba.
Lei nO 13.234, de 22/06/99 - Declara de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos dos E~cepcionais - APAE -, com sede'no município de
Presidente Olegário.
Lei nO 13.239, de 22/06/99 - Declara de utilidade pública a Fundação
Biominas, com sede no município de Belq Horizonte.
Lei nO 13.251, de 09/07/99 ~Declara de utilidade pública a Associação dos
Produtores Hortifrutigranjeiros das Ceasas do Estado de Minas Gerais -
Aphcemg -, com sede no município de Contagem.
Lei nO 13.359 de 23/11/99 - Declara de utilidade pública a Co.munidade de ', ...
Aliança -Servos Mensageiros do Amor - Casema -, com sede no mUnlClplO
de Viçosa, . , .
Lei nO 13.420, de 27/12/99 - Declara de utilidade pública a Casa da
Fraternidade São Benedito, de Uberaba.
Lei nO 13.490, de 09/03/2000 - Declara de utilidade pública o Sopão São
Lourenço, de Uberabà. .
Lei. nO 13.493, de 23/03/2000_- Declara de utilidade pública a Associação
dos Diabéticos e Hipertensos de Santa Juliana - Assodiahip.
Lei nO 13.499, de 05/04/2000 - Declara de utilidade .pública a Associação
dos Deficientes Físicos de Uberaba - Adefu. ,
Lei' n° 13.504, de 05/04/2000 - Declara de utilidade, púb.lica a Casa da
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Caridade de Viçosa - Hospital São Sebastião, com sede no município de
Viçosa.
Lei nO 13.508, de 05/04/2000 - Declara de utilidade pública a entidade Casas
Lares Vida Viva de Uberaba - MG.
Lei nO 13.707, de 14/09/2000 - Declara de utilidade pública a-Sociedade
Dom Bosco de Comunicação, de Presidente O1egário.
~Lei nO 13.728, de 06/11/2000 - DeClara de utilidade pública a Casa de Apoio
ao Drogado e ao Alcoólatra - Casa Dia, de Ub'erába.
Lei nO 13.729, de 06/11/2000 - Declara de utilidade pública o Centro Espírita
Caminho da Verdade, de Uberaba.
Lei nO 13.744, de 29/11/2000 - Declara de utilidade pública a Fundação
Artística, Cultural e de Educação para a Cidadania de Viçosa - Facev -, com
sede no município de Viçosa.
Lei nO 13.751, de 29/11/2000 - Declara de utilidade pública a Associação
Brasileira de Odontologia - Regional de Uberlândia, com sede no município
de Uberlândia. I • '

Lei nO 13.804, de 28/12/2000 - Declara de utilidade pública o Serviço de
Obras Sociais Rodolfo Luís Vieira, de Pedrinópolis.
Lei n° 13.844, de 30/03/2001 -Declara de utilidade pública a Casa Assistencial
Dr. Bezerra de Menezes, de Sacramento.
Léi nO 13.876, de 01/06/2001 - Declara de utilidade pública a Organização
dos Amigos. Solidários à Infância e à Saúde - OASIS -, com sede no
município de Uberaba.' '
Lei nO 13.879, de 01/06/2001 - Declara de utilidade pública a Loja Maçônica
Vigilantes -da Colina de Bom Sucesso número 068, com sede no município
de Bom Sucesso.
Lei nO 13.891, de 01/06/2001 - Declara de utilidade pública a missão de
Apoio Social, com sede no município de Fruta/.
Lei n° 13.905, de 01/06/2001 - Declara de utilidade 'pública o Núcleo Espírita
Paulo de Tarso, com sede no município de Timóteo.
Lei 'nO 13.934, de 06/07/2001 - Declara de utilidade pública o Sindicato dos ,
Produtores Rurais de Sacramento, com sede no m'unicípio deSácramento.
Lei nO 13.973, de 21/08/2001 - Declara de utilidade pública a Associação
Comunitária Bairro do Rosário, de Sacramento.
Lei nO 13.981, de 27/08/2001 - Declara de utilidade públi~a a União Brasileira
para a Qualidade - UBQ -, com sede nOmunicípio de Belo Horizonte.
.Lei nO 13.998; de 27/09/2001 - Declara de utilidade pública a União dos
Trabalhadores Rurais de Iturama - Utrari. '
Lei nO 14.018, de. 08/10/2001 - Declara de utilidade pública a Liga
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Uberlandense de Truque, com sede no município de Uberlândia. ,
Lei nO 14.061, de 14/11/2001 - Declara de utilidade pública a CorporaçãÓ
Musical Lira Antônio Chequer, com sede no município de Viçosa.
Lei nO 14.155, de 03/01/2002 - DeclaJa de utilidade pú~lica a Ca,sa Nossa
Senhora do Silêncio, com sede no município de Ouro Preto. ,
Lei nO 14.191, de 15/03/2002 - Declara de utilidade pública o Centro de
Tradições Gaúchas .Cultura Nativa, com sede no município de Uberaba ..
Lei nO 14.219, dê 01/04/2002 - Declara de utilidade pública a Sociedade
Uberabense de Proteção e Amparo aos Menores' - Supam -, com sede no
muhicípio de Uberaba.' ._
Lei nO 14.258', de 04/06/2002 - Declara de utilidade pública a Associação
Mariana Beneficente -,Amarben -, com sede no município de Viçosa.
Lei nO 14.394" de 06/11/2002 :-Declara d~ utilidade pública a Associação
. Atlética Arcoense - MA - , com sede no município de Arcos.
Lei nO 14.435, de 11/11/2002 - Declara de utilidade pública a Câmara de
Dirigentes Lojistas de Araxá - CDL -, com sede no município de Araxá.
Lei nO 14.542; de 27/12/2002 - Declara de utilidade pública a Associação
de Recursos Sociais A Corujinha - Arsac -, com, sede no município de
Uberaba.
Lei n° 14.563, de 07/01/2003 - Declara de utilidade pública a Associação.
Recreativa Águia Dourada, com sede-no município de Itapagipe.
Lei nO 14.642, de 18/06/2003 - Declara de utilidade pública a Associação do
Bairro Floresta, com sede no município de Arcos.
Lei nO 14.643, de 18/06/2003 - Declara de utilidade pública a Associação dos
Moradores do' Bairro Jardim Uberaba - Ambaju -, com sede no município
de Uberaba.
Lei nO 14.645, de 18/06/2003 - Declara de utilidade púb~ica a Associação
Comunitária de Comunicação de Itapagipe -ACCI-, com sede no município
de Itapagipe.
Lei nO 14.649" de 27/06/2003 - Declara de utilidade pública a Associação
Odontológica Jesus é o Caminho - Aojec -, com sede no município de
Viçosa.
Lei nO14.654, de 02/07/2003 - Declara de utilidade pública a Associação
dos Produtores de Vendinha - APV -, com sede no município de Iraí de
Minas.
Lei nO 14.655 de 02/07/2003 - Declara de utilidade pública a entidade S.., .

I R. Mulher - Socorr.o e Read,aptaçãó da Mulher, com sede no município',de
Uberaba.
Lei nO 14.656; de 02/07/2003 - Declara de utilidade pública o Instituto Cultural

I
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Leopoldina Geovana de Araújo, com sede no município de Sacramento
Lei nO 14.657, de 02/07/2003 - Declara ge utilidade pública a' Fundação
de Auxilio à Investigação e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico
Sustentado - Fundecit~, com sede no município de Belo Horizonte.
Lei nO 14.663, de 1.0/07/2003 - Declara de utilidade pública a Associação'
Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de
Sacramento.- Aciapss -, com sede no município de Sacramento.
Lei-n° 14.664; de 10/07/2003 - Declara de utilidade pública a Fundação
Municipal de Ensino Superior de Uberaba - Fumesu '-, com sede no
município de Uberaba. . J

Lei nO 14.670, de 10/07/2003 - Declara de utilidade pública ~ Centro
de Recuperação do Alcoólatra - Cere~ -,' com sede no município de
Itapagipe., ' _
Lei nO 14.701, de 25/08/2003 - Declara de utilidade pública a.Associação
dos Moradores d? Bairro Amazonas - ABA -, com sede no município de
Iturama. t .

Lei nO 14.710, de 25/08/2003 - Declara de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Moradores dos Bairros Calcita, Santa Efigênia e Nossa
Senhora Aparecida, com sede no município de Arcos.
Lei nO 14.133", de 27/08/2003 - Declara de utilidade públiéa o Centro de
Recuperação do Alcoólatra çle Uberaba - Cerea -, com sede no município
de Uberaba. '
Lei ~o .14. 739, ~e 28/08/2003 - Declara de utilidade pública a Fundação
Maçonlca 20 de agosto, com sede no município de Ituiutaba.
Lei ~o 14.7~4, de 02/09/2003 - Declara de utilidade pública o Centro Espírita,
Camllo Chaves,'com sede no municipio de Viçosa. .
Lei nO14.792, de 18/11/2003 - Declara de utilidé!de pública o Sindicato dos'
Produtores Rurais de Limeira do Oeste, ,com sede no município de Limeira
do Oeste. . .

Lei nO14.894, de 18/12/2003 - Declara de utilidade a Loja Maçônica Urciano'
José Ribeiro, com sede no município de Araxá.
.Lei nO 14.971, de 1~/01/2004 - Declára de utilidade pública a Associação
Ocupacional e Assistencial dos Deficientes de Itabira - Aoadi -, com sede
no município de Itabira.
Lei .no 15.118, de 24/05/2004 - Declara de utilidade pública a Associação
NaCional dos Direitos Sociais - ANDS -, com sede no município de
Iturama. •
Leí n° 15.120, de 24/05/2004 - Declara de utilidade pública o Instituto Daniel
Franco, com sede no mun.icípio de Uberaba.

J
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Lei nO15.208, de 29/06/2004 - Declara de utilidade pública a Associação de
Capoeira Guerreiros de Zumbi, com sede no município de Viçosa.
Lei nO 15.387, de 29/09/2004 - Declara de utilidade pública a Associação.
dos Produtores Rurais Pinheirense - APRP -, com sede no muniCípio de
João Pinheiro. \ ~
Lei nO 15.486, de 27/04/2005 - Declara de utilidade pública a Creche
Comunitária Nossa Senhora. -D' Abadia, com sede no m~nicipio de
Uberaba. ./
Lei nO15.559, de 17/06/2005 - Declara de utilidade pública o Lar São Vicente'
de Paulo, com sede no mUr;liçipio de Pr!3ta. ' .
Lei nO15.583, de 20/06/2005 - Declara de utilidade pública o Instituto Social,
Educativo e Beneficente Novo Signo - Centro Mariano Aurora da Liberdade
- com sede no município de Confins. .
L~i nO 15.663, de 06/07/2005 - Declara de utilidade pública a Fundação
Antônio Francisco Lisboa - O Aleijadinho, com sede no municipio de Ouro
Preto.
Lei nO 15.701, de 10/08/2005 - Declara de utilidade pública a Casa de
Promoção e Caminho Bezerra de Menezes, com sede no m~nicípio de
Viçosa.
Lei nO 15.711, de 24/08/2005 - Declara de utilidad~ pública a Associação
Amigos da Casa Lar, com sede no município de Monte Alegre de Minas.
Lei nO 15.737 j .de 09/09/2005 - Declara de utilidade pública a Augusta e
Respeitável Loja Simbólica Cidadania, nO275, com sede no municipio de
Belo Horizonte .
. Lei nO 15.749, de 28/09/2005 - Declara de utilidade pública a Associação
Regional Amor Exigente de Uberaba, com sede no munic.ípio de Uberaba.
Lei nO 15.776, de 25/10/2005 - Declara de utilidade pública a Associação
Brasileira do Ministério Público de' Meio Ambiente - Abrampa -, com sede
no município de Belo Horizonte. .', .
Lei nO 15.824, de 16/11/2005 - Declara,de utilidade pública a Associação
Brasileira de Reabilitação e Alfabetização de Crianças Especiais - Abrace
- com sede no município de Uberaba.
'L~i nO 16.048, de 31/03/2006 - Declara de utilidade pública a Associação do
Amor Exigente de It~rama - MEl -, com sede no município de Iturama.
Lei nO16.012, de 07/03/2006 - Declara de utilidade pública a Vila Vicentina
de Campos Altos, com sede no município de Campos Altos.
Lei nO 16.106, de 09/05/2006 - Declara de utilidade pública a Pequena
Escola Gratuita São José de Passos, com sede no município de Passos.
Lei nO 16.445, de 12/12/2006 - Declara de ~tilidade pública a Associação
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Aquática Uberabense - Asaub -, com sede no município de Uberaba.
Lei n016.510, de 21/12/2006 - Declara de utilidade pública a Fundação de
Apoio à Tecnologia Cafeeira - Fundação Pro-Cafe -, éom sede no Município
de Varginha.
Lei nO16.620, de 29/12/2006 - Declara de utilidade pública a Creche Vovó
Zoraide, ,com sede no município de Uberaba.
Lei nO 16.634, de 29/12/2006 - Declara de utilidade pública o Conselho
Central de Viçosa da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no
município de Viçosa.
Lei nO 16.600, de 29/12/2006 - Declara de utilidade pública o Lar de
Acolhimento ao Idoso lição de Vida, com sede no município de Uberaba.
_Lei nO 16.633, de 29/12/2006 - Declara de utilidade pública o Centro
Educativo Louis Braille - Celb -, com sede no município de Araxá.
Lei nO16.599, de 29/12/2006 - Declara de utilidade pública a Creche Maria
João de Deus, com sede no município de Viçosa.

I I

Projetos de '-ei de minha autoria em tramitação

PLC nO16 / 2003 ( Ex-PLC nO49/2001) - Institui a Região Metropolitana do
Vale do Rio Grande, dispõe sobre sua organização e funções e dá outras
providências.
. PL nO3761/2006 - Dá nova redação ao art. 8.° da Lei nO6310, de 8 de maio
de 1974, que autoriza o Poder Executivo a constituir e organizar empresa

. pública para o desenvolvimento e a execução de pesquisas no setor da
agropecuária. (Dispõe sobre a nomeação de, no mínimo, um servidor
integrante' do quadro de carreira da Epamig p,ara compor a sua diretoria
executiva, observado o atendimento de requisitos.) •
Pl:. ,n° 3~712/2006 - Autoriza o Poder Executivo' a doar ao município de Sete
Lagoas o imóvel que especifica. (Destinação: Desenvolvimento de serviços
de interesse social ligados aos portadores de deficiência - APAE.) , '.
PL nO3.092/2006 - Dispõe sobre a implementaçã~ da jornada escolar de
tempo integral na rede pública de ensino fundamental do Estado.
PL nO2.548/2005 -Acrescenta parágrafos à Lei nO6.763, de 26 de dezembro
de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e
dá outras providências. (Autoriza o Executivo a reduzir a alíquota de ICMS
nas operações internas com álcool para fins carburantes e a aumentar a
alíquota de ICMS nas operações internas com gasolina para recomposição
da receita tributária.) . . ' .
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PL nO2.110/2005 ~Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao município
de Viçosa o imóvel que especifica. .
PL nO2.037/2004 - Autoriza0 Poder Executivo a fazer reverter ao município
de Conceição das Alagoas o imóve,l que especifica.
PL nO 1.067/2003 - Define diretrizes para uma política de prevenção e
atenção integral à saúde da pessoa portadora de diabeJes, no âmbito do
Sistema Único de Saúde, e dá outras providências.
PL nO 271/200~ - Oficializa no Estado de Minas- Gerais o "Hino à
Negritude" .
PL nO270/2003 - Institui quotas de ação afirmativa/para a população negra ,.
no aces~ aos cargos e empregos públicos. (Reserva 20 % de vagas para
negros e pardos em concursos públicds no Estado.)
PL nO268/2003 - Estabelece meios de incentivo ao acesso de estudantes
afro-brasileiros na educação infantil, no' ensino fundamental e médio
ministrados por escola~ da rede pública estadual. (Reserva 25 % de vagas
para alunos negros e pardos na educação infantil, no ensinõ fundamerital e
médio ministrados por escolas da rede pública estadual.)
PL nO 267/2003 - Autoriza o Poder Executivo a doar os térrenos que
menciona à Ass9ciação dos Municípios da Microrregião do ;tale do Rio
Grande - Amvale - com sede no município de Uberaba. .'
PL nO 264/2003 - Autoriza o govern'o do Estado a criar o Programa de
Financiamento para Aquisição d~ Área Destinada à Construção de Reserva,
L.~gal por Produtores Rurais no Estado de Minas Gerais.

Projetos de Utilidade Pública

A concessão do título de utilidade pública estadual, atra~és de
lei, credencia a entidade' ou instituiçãô a ,celebrar convênio para ,receber
recursos. Além disso, ela fica isenta do pagamentÇ> de impostos e taxas
estaduais.

PL nO3.812/2006 - Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Obreiros da
Paz nO282, com sede no município de Araxá.
PL nO3805/2006 - Declara de utilidade pública o Grupo Espírita Irmão X,. .

com sede no município de Uberaba.
PL nO3774/2006 - Declara de utilidade pública a Creche Vovó Zoraide, com
sede no município de Uberaba.
PL n° 3.7'18/2006 - Declara de utilidade pública a associação Obras

(
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PL 707/1996 - Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel. à ~refeit~ra
Municipal de Uberaba para abrigar órgãos e ~tividades de apoIo e incentivo
ao produtor rural. (Retirado) . .,
PL 715/1996 - Reduz a alíquota de ICMS incidente sobre energia eletnca
utilizada em projetos de irrigação. (Retirado) . . . a
PL 1261/1997 - Exclui os municípios de Campos Altos, ,I~I~ e Pratlnha d
Região Administrativa do Alto Paranaíba e inclui o.~Mumc~p.los d.e Campos
Altos Delta, Ibiá, Pratinha e União de Minas,na ReglaoAdmlnlstratl~a do Vale
do Ri'o Grande (Anexado ao PL 1194/97). (Arquivado - final de leglsla~ura~
PL 189/1999 - Ise!1ta os veículos com mais de quinze a.no~ de fabnç;~çao
do Pagamento do IPVA. (Rejeitado - Arquivado - DesarqUlvado PL 904/2000
- Arquivado - final de legislatu,ra) .' A •

PL 190/1999 - Concede pensão previdenciária do I~stltuto de Prevldencla
dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM - a fi~ha.de
militar, solteira, sem atividade remunerada ou ~endi~entos propnos,
independentemente de idade. (Retirado) •
PL 984/2000 - Inclui na composição do Grupo Coordenador do Funtrans,
criado pela Lei nO13.452/2000, representante da Federação das Empresas
de Transporte de Passageiros do Estado de Min,as Gerais - Fetram ~ da ,
Federação das Empresas de Transporte de Carga do Estado de Minas
Gerais - Fetcemg. (Vetado - mantido o veto)

PLno 2401/2005 - Declara de utilidade p,ública a Associaç~o de Cong~dos e
'Moçambique de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito de Araxa, com
sede no município de Araxá. . .' - d
PL n° 2384/2005 - Declara de utilidade pública a Cooperativa .da Um~o . os
Artistas com Atividades em Artes Plásticas do Estado de Minas Gerais -
Uniart - com sede-no município de Belo Horizonte. . .
PL 2314/2005 - Declara de utilidade pública a A~ã~ .Umversal MenSag~lros
C 'st~ Rei - AUM Cristo Rei -, com sede no mumclplo de Uberaba. .
P~ n0 1.67512004 ,; Declara de utilidade públi~~ ~ Tenda de Umb~nda Pai
Xangõ, de Uberaba, com sede nesse mUnlclplo. ....

Paulo Piau

Assistenciais Espírita Caminheiros do Bem, com sede no município de
Araxá.
PL nO3.703/2006 - Declara de utilidade pública o Centro'Holístico de Estudo
e Recuperação em Dependências Físicas e/ou Psicológicas - Centroherd _,
com sede no município de Uberaba.
P~ nO3.688/2006 - Declara de utilidade pública o Conselho Central de Viçosa
. da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no município de Viçosa.
PL nO3.687/2006 - Declara de utilidade pública a Casa Fraterna e Comunitária
André Luiz, com .sede no município de Conceição das Alagoas. .
PL nO3.686/2006 - Declara de utilidade pública o Lar de Acolhimento ao
Idoso lição de Vida, com sede no município de Uberaba;
PL nO3.685/2006 - Declara de utilidade pública a Associação dos Criadores
Amadores de Pássaros do Alto Paranaíba -Acapap -, com sede no município
de Patos de Minas.
PL nO3.684/2006 - Declara ge utilidade pública o Centro Educativo Louis
• Braille - CELB -, com sede no município de Araxá.
PL n° 3.683/2006 - Declara de utilidade pública o AUEA - Agrupamento de
Umbanda da Estrela Azul - Templo do Senhor Caboclo da Cobra Coral, com

- sede no 'município de Belo Horizonte.
PL nO3.682/2006 - Declara de utilidade pública o Grupo Associativo de Apoio
Amór Exigente, com .sede' no município de Ituiutaba.
PL nO3.681/2006 - Declara de utilidade pública o Clube de,Serviços S.O.S.
Biosfera, com sede no município de Belo Horizonte.
PL nO3.680/2006 - Declara de utilidade pública a Associação Comunitáriá,
Cultural e Beneficente Hidro-FM, com sede no municíp\o de Nova Ponte.
PL nO 3.679/2006 - Declara de utilidade pública a Creche Maria João de
Deus, com sede no' município de Viçosa.
PL nO2.906/2005 - Declara de utilidade pública a Associação Recreativa e
Escola de Samba Acadêmicos de Santa Maria, com sede no município de
Uberaba.

PL nO2.884/2005 - Declara de utilidade pública a Associação Fraterna Corina
Novelino, com sede no município de Sacramento.
PL nO2.709/2005 -Declara de utilidade pública a Federação das Associações,
Pais e Alunos das Escolas Públicas de Minas Gerais - Fapaemg -, com
sede no município de Belo Hor[zonte. .
PL nO 2.547/2005 (Ex-PL nO 2.299í2005) - Declara de utilidade pública á
Associação Espírita Auta de Souza, com sede no Município de Passos.
PL n° 2402/2005 - Declara de utilidade pública o Centro Espírita Seara do
Mestre, com sede no município de Alfenas.
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PL 1755/2001 - Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel à Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - do município de Sete Lagoas.
(Vetado - mantido o veto).
PL 2070/2002 - Declara de utilidade pública a Fundação Educacional para
0- Desenvolvimento das Ciências Agrárias - FUFJdagri-, mantenedora da
Faculdade de Agronomia e Zootecnia de Uberaba - FAZU -, com sede no
município deIUberaba. (Retirado por já existir a Lei nO8.644/1984 concedendo
o título de utilidade pública estadual à Fundação)
PL 243/2003 - Dispõe sobre a alocação de recursos da Fapemig para
pesquisa de embalagens de leite pasteurizádo e do tipo longa vida destinados
,ao comércio. (Retirado)
PL 244/2003 - Dispõe sobre a divulgação de planilhas de custos da produção
de leite e derivados e dá outras providências. (Retirado)
PL 263/2003 -Autoriza o Poder Executivo a conceder isenção do recolhimento
do ICMS sobre-'o abate e a industrialização de carne de animais no Estado
- aves, peixes, gado bovinó, bufalino, caprino, ovino e suíno, inclusive o
comércio varejista. (Retirado) _
PL 265/2003 - Assegura a participação das cooperativas nos processos
licitatórios nos órgãos e entidades das administrações direta e indireta de
todos os poderes do Estado. (Arquivado - o assunto já está contemplado na
Lei 15.075/2004). ( ,
PL 266/2003 - Institui o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Setor
Produtivo para o Estado de Minas Gera,is. (Retirado)
PL 269/2003 - Dispõe sobre o emprego de soro de queijo na fabricação de
laticínios e dá outras provid~ncias. (Retirado)
PL nO 1.277/2003 - Dá a denominação de José Cândido de Lima à extensão da
estrada estadual que liga Ó muniCípio de Limeira do Oeste 'ao entroncamento
da BR-497 próximo à Usina Coruripe. (Vetado - mantido o veto)
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Leis aprovadas (todas beneficiando e
simplificando a vida do cidadão)

Emendas aprovadas à Constituição' Estadual

Projetos de Lei em tramitação

Emendas e substitutivos a Projetos de Lei

Audiências Públicas realizadas

Seminários Legislativos, Fóruns Técnicos e qiclos
de Debé\tes

Reuniões Especiais
/'

Participações como membro efetivo de CPls e
Comissões Especiais

Títulos de Cidadania Honorária de Minás Gerais'
concedidos

Relatorias em ,Comissões

Pronunciamentos em 'Plenário

Atendimentos a empresários, políticos,- '- (

trabalhadores e a entidades "-

Processos analisados e relatados de financiamentos a
indústrias no Conselho Integrado de Desenvolvimento
(Coind), que resultaram ~m ~$6 bilh~e: de
investimentos produtivos e na geraçao de 1 mJlhao, 10
mil e 696 empregos diretos e diretos"

Recursos para infra-estrutura (obras), ed~cação,
saúde, segurança, cultura, entidades assistenciais,

/

esporte, lazer,- setor rural
J
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~omo trazemos nossas questões a debate

No dia-a-dia na Assembléia, dispomos de muitos espaços para discutir
~s.questões de nosso interesse, mas a maioria é decidida em Plenário,-onde
Inumeras vezes ocupamos a tribuna.

A tribuna é um espaço onde defendemos nossos pontos de vista e
argun:'entamos em torno de nossas reivindicações. É ali que apresentamos
questlona~entos, ~enúncias e partilhamos com nossos pares as
preocupaçoes. É ali que de,batemos os assuntos trazidos por nossos
r~p~esentados. Acontece também de usarmos a palavra em momentos
festivos, para homenagear pessoas ou instituições.

Seguem-se abaixo alguns de meus pronunciamentos:

1 --Pronunciamento feito por ocasião da Reunião Especial dos 30
anos da I;pamig (18/04/2005) . .

Agradeçamos a .Deus pela vida e pelos 30 anos da nossa Epamig. Sou
ab~olutam.£?ntesuspeIto em relação a tudo o que disser aqui, porque, com~
mUIto orgulho, faço parte do quadro de funcionários da Epami!}.

De cada centavo que a sociedade investe na Epamig, ela recebe de
volt~ R$1,.34, como disse o meu colega,' Deputado Doutor Viana. Ou seja,
um ~nvestlmento na Epamig significa m.ais riqueza e mais empregos para a
socIedade. . . .

. Gostaria de cumprimentar o. Presidente dos trabalhos, 10-Vice-
PresIdente da Assembléia Legislativa, Deputado Rêmolo Aloise
r~pr~sentando o Pr~sidente Mauri Torres; o Dr. Baldonedo Napoleão:
PresIdente da Epamlg; o Dr. Luís Carlos Gomes Guerra e o Dr. Manoel
Duarte Xavier, ambos (Jiretores da Epamig; o Deputado Silas Brasileiro'
Secretário Adjunto da Agricultura, também "epamiguiano': representand~
o Deputado Estadual Secretário de Agricultura e o nosso Governador do
Estado, Dr. A~cic: Neves; o Dr. Helvécio Matana Saturnino, que foi um

• baluart: na cnaçao da rEpamig e que deu toda a sua inteligência para a
form~çao dessa empresa que dura 30 anos; o Dr. Helvécio Cozenza Leite
~rfjJsldente ~~ Associação dos Servidores da EPAMIG, nosso amigo JOãb
oberto. PUlttl, .também ~iretor da Faemg, representando a Associação

~o~erc~al de Mmas Gera/~; o Prof. Carlos Sediyama, Magnífico 'Reitor da
ntversldade Federal d~ VIçosa, com quem tivemos a gratá satisfação de
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. .
ver a abertura da universidade para a comunkJade, ao fa'zer várias reuniõ~s
com os Prefeitos.

Ficamos felizes quando os Prefeitos enxergam na universidade uma
parceira para o seu desenvolvimento. Quero cumprimentar o Dr. Antônio
Nazareno Mendes, Reitor da Universidade Federal de Lavras, também
"epamiguiano" de coração e de fato; o Dr. David Márcio, Presidente do
Conselho Curador da Fapemig; meu companheiro Deputado Doutor
Viana .. Quero também cumprimentar aqueles que estão na béflse, fazendo
o desenvolvimento dos trabalhos da Epamig: Adauto Ferreira Barcelos, de
Lavras; Claúdio Égon Facion, de Prudente de Morais; Gerson Occhi, de
Juiz de Fora; Juliana Cristina de Carvalho, de Viçosa; Marco Antônio Viana '
Leite, de Nova Porteirinha; Mar,!sia Guimarães' Rodrigue's, de "Pitangui e
Roberto Zito, de UHeraba. Quero também mencionar os nomes do~ nossos
Gerentes que estão propiciando as condições minimas necessárias para
que os nossos técnicos desenvolvam seu trabalho: Achson de ~ima, em
Caldas; Aguinaldo José Lima, uma grand~ liderança do café, em Patrocínio;
Arismar Menezes, em Felixlândia; Francisco de Fátima Silva, em Uberaba;
Gilmar José Cereda, em Machado; Gixlane Dimas da Silva, em Patos de
Minas; Guilherme Duque Portugal, em Leopoldina; Hélcio Lqpes, em LeÍ11e
do Prado; Homero Gomes Lemos, em São Sebastião do Paraíso; Josias
Bitencourt, em Oratório; Josimar Araújo, em Nova Porteirinha; Leo,!ídia
Gomes, em Pitangui; Mário Genaro, em Prudente de Morais; Mário Lúcio,
em Lavras; MarlúcJo Barros, em Làmbari; Maurício Coelho, em São João
del-Rei; Ni/ton Oliveira, em Maria da Fé; Osvaldo Silva, em Jaíba; Paulo
Carvalho, em Arcos; Ronaldo Nogueira, em Três Pontas;, Zi/ton dó Carmo,
em Mocambinho.

.Gostaria de fazer uma referência aos ex-Presidentes que ajudaram a
construir a nossa Epamig - Drs. Helvécio, Flamarion Ferreira, Mário Ramos
Vilela, Miguel José Afonso Neto, Paulo Gileno Carneiro de Novaes, Juarez
Batista, João Batista de Lima Soares, Saint'C/air Terres, Gilberto Moura
Valle Filho, Gabriel Ferreira Bartholo, Guy Torres, Márcio Amaral, Fernando
Laender e o nosso competente Baldonedo Napoleão. '

Gostaria também de fazer menção aos Srs. José Silva, Presidente da
Emater; Aftino, Presidente do IMA; Célio Gomes, Presidente da Casemg; e
aos empresários que se deslocaram até aqui para abraçar a Epamig, como o
Bernard, Presidente da Va/met; Miguel Ma Tien Min, Presidente da fundação
que é parceira da Epamig; Marco Túlio Paulinelli, da Agronele. Cumprimento
o Ricardo Saud, Secretário de Desenvolvimento da Prefeitura de Uberaba,

)
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meu chefe e Presidente do meu partido; enfim, todos os servidores da
Epamig, como também os senhores e as senhoras presentes.
., Que' dia feliz este dia 18! À tarde, assistimos ao 'lançamento de'
vanos programas no Minas Excelência em Agricultura, pelo Governador
Aé~io Neves, aliás, com a freqüente participação da Epamig. E agora à
nOIte, estamos comemorando os 3.0 anos dessa n9ssa querida empresa.
Entretanto, nem tu.do são flores. O jornalista Alexandre Garcia referindo-se
à crise de energia do País, usou a frase: "Um país que não tem estadi~ta
. não te';7 estratégia; um país que não tem estratégia não tem planejamento;
um paIs que não tem planejamento não tem políticas públicas; um país que
não tem políticas públicas comete os mesmos erros de sempre". Faço essa
ref~rência porque é assim com a política de ciê,!cia e tecnologia do nosso
PaIs. Em evento nesta Casa, enquanto todos queriam buscar na sociedade
no povo, uma reação para forçarmos os governos a investir mais em ciênci~
e ~ec~ologia: oProf. Fabiano, Reitor da UFLA, declarou: "Ciência e tecnologia
nao e questao do povo, mas do Estado. ". E ele tem toda a razão. Enquànto o
Estado brasileiro não tomar essa consciência, dificilmente estaremos no time
dos países do Primeiro Mundo. Basta ver o exemplo dos Estados Unidos
que, queiram ou não, são a nação mais rica do mundo e investem 3% do PIá
em ciência e tecnologia. A Coréia chegou a investir 7% do PIB também -em
ciência e tecnologia, sendo, por isso, uma nação rica, embora com poucos
recursos naturais.

. Minas Gerais não é diferente do' Brasil - digo até infelizmente. Mas
São Paulo o é. Se os Estados Unidos são ricos é po;que investiram em
educação e em ciência e tecnologia. Se São Paulo é o Estado mais rico e
desenvolvido do Brasil, não é por acaso.

Aqui está o I Dr. David Márcio, Presidente do Conselho Curador
da Fapemig. Dizemos, com um pouco de tristeza, que nenhum governõ
desd~ a ~ua criação - lá se vão em torno de 20 anos -, cumpriu o mínim~
cçmstltuclonál de recursos para a Fapemig, braço direito da Epamig. Por
que os governos não o cumpriram? Porque não têm recursos ou não têm
recursos porque não cumpriram? Deixo essa reflexão aos' senhores, inclusive
aos que nos acompanham pela TV Assembléia.

Embora devamos reconhecer o esforço que o atual governo tem feito
para o resgate da auto-estima da nossa Epamig - realmente é um trabalho
profícuo -; embora a atual diretoria da Epamig, o Dr. Baldonedo e os seus
Diretores estejam buscando os meios para que a Epamig se estabeleça, se
fortaleça, temos de reconhecer que ainda émuito grande o 'abismo que separa

I
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o ideal as reélis condições de trabalho da Epamig. Temos de reconhecer,
como sociedade, que as condições cje trabalho não são boas, apesar da'
grande contribuição que essa empresa tem dado para o desenvolvimento
econômico e socíal do nosso País. Aí é que está o grande mérito desta
homenagem pelos 30 anos da Epamig.

É uma forma de aplaudirmos quem realmente está trabalhando e
contribuindo. Como cidadão, quero agradecer a cada servidor da Epamig
. - servid9res de apoio ou administrativos, técnicos e pesquisadores - pelo
trabalho que vêm desenvolvendo,' do Pitaemg até a Epamig de hoje, do Dr.
Helvécio até o Dr. Baldonedo Napoleão. Como deputado, representando os
mineiros, quero parabenizar a todos os servidores da Epamig pelo ideal de
servir, pela tolerância, pela paciência, pela responsabilidade cidadã para que
a empresa continue aproduzir ciência e tecnologia para a nossa agropecuária,
para o nosso agronegócio. Parabenizo a todos os "epamiguianos", que
ajudam a produzir a nossa energia no' dia-a-dia, estando agora também
presentes na questão do biodiesel. Durante muitos anos acompanhamos
6 Prof. Drummond -: que Deus o tenha em bom lugar - no trabalho com a
mamona, com pinhão-manso. Essa é a nos~a Epamig produzindo a nossa
fibra. Eu, que já fui gerente da fazenda experimental de Uberaba, posso
testemUl7har o trab,alho feito com o nosso algodão, o trabalho desenvolvido
na produção do nosso alimento do dia-a-dia. Nesse aspecto, a Epamig sai .
à frente com variedade de soja transgênica, que, uma vez liberada, foi o
primeiro Dia de Campo nessa' área a se realizar no nosso País.

Temos de agradecer à Epamig quando tomamos o nosso café
.. da manhã. Para quem está nos acompanhando e, muitas vezes, é leigo
na questão de ciência e tecnologia, é muito importante saber o t~abalho
desenvolvido por essa empresa com o café, com o leite, com o pão e com
a fruta. O mesmo acontece' com o que comemos no nosso almoço e no
nosso jantar: quanto trabalho feito com á arroz, desenvolvendo espécies
até para concorrer com as do Sul, onde há áreas irrigadas; com o feijão,
com a carne, com a nossa verdura, com o nosso legume! Se hoje temos
esses produtos na nossa mesa a preços acessíveis para a população, é
por causa do trabalho da Epamig, propiciando mais qualidade, com menor. ,
preço. E a grandé contribuição social da Epamig para a nossa comunidade.
O agronegócio "segura a barra" da economia brasileira, e a Epamig ajuda a
"segurar. a barra" do agronegócio brasileirà.

Na passagem desses 30 anos, além de agradecer, queremos
parabenizar a Epamig pelo belo trabalho, pela produçao que teve e tem.
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Embora a ciência e a tecnologia sejam um dever do Estado, peço a toda
a sociedade que observe p trabalho da EpÊimig. Peço que as autoridades
invistam mais, para que nosso povo tenha mais felicidade e melhores
condições de vida. Desejo felicidades a todos. Que Deus nos ajude a
continuar essa tarefa. Muito obrigado.

Pronunciamento feito em Reunião do Plenário sobre a situação
econômica e social do Estado, com destaque para as áreas de educação,
saúde e meio ambiente (14/05/2003)

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, visitantes, telespectadores da
TV Assembléia, ocupo esta tribuna para tentar fazer um rétrato da nossa
Minas Gerais. Ousei in titular o meu pronunciamento de "Acorda, Minas
Gerais". O nosso Estado é berço cultural, econômico e político do Brasil.
Minas já cedeu ao Brasil grandes "figuras tais como Juscelino Kubitschek,
Tancredo Neves, Santos Dumont, Afonso Arinos de Melo Franco, Milto,n
Nascimento, Pelé e outras personalidades que mudaram. a vida do nosso
País. Coincidentemente, Minas Gerais teve respeito e' projeção durante o
regime ditatorial centralizado e enquanto a Guerra Fria norteava o mundo.

Não sei se é coincidência, mas o meu pronunciamento refere-se
exatamente 'à abertura deri70crática, que, para Minas Gerais, foi ruim, porque
não soubemos aproveitar esses momentos de liberdade e de democracia.
Após essa abertura para o regime democrático, cujo processo foi liderado
por Tancredo Neves, em seguida à desintegração da União Soviética,
patrocinada 'por Mikhail Gorbachev, que enterr~u o regime comunista e

I

ocasionou a queda do Muro de Berlim; e depois da globalização, com a
evidente abertura econômica da China para o mundo - mesmo mantendo
a sua política fechada, a China é um dos países que mais cresce -, Minas
Gerais está demorando mais do que o Brasil a encontrar o s.eu caminho.
Refiro-me ao caminho do equilíbrio socioeconômico, para dar aos mineiros
a oportunidade de participar da produção de bens e serviços, com maior
disponibilidade' de trabalho e, conseqüentemente, dignidade e segurança.
Comenta-se que a década de 80 foi perdida para o Brasil; porém as décadas

, de 80 e 90 foram perdidas para Minas Gérais. Senão vejamos: Minas,
nos últimos dez anos, perdeu o fôlego, em relação ao Brasil, no seu PIB.
Perdemos para o Rio de Janeiro a condição de segundo PIB do País.

Nos últimos dez anos, a exportação brasileira cresceu 90%" enquanto
a exportação mineira cresceu apenas 46%, praticamente a metade do
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crescimento nacional. O Estado do Rio Grande do Sul passou a'sero 2°maíor
exportador do País, deixando Minas em 3° lugar. Minas, que vinha tendo
crescimento industrial acima da média brasileira, n9 último ano, cresceu
apenas a metad~ do que cresceu a indústria naCional. Nossa matéria-prima
está sendo industrializada em outros Estados e países, deixando de gerar,
aqui, os devidos empregos e, conseqüentemente, deixando de geraNeceita
para os cofres públicos tanto do Estado quanto dos municípios.

Entupiu-se o fluxo de recursos fede(ais e internacionais para Minas
Gerais, pois a moratória do governo anterior foi a mais alta expressão
da incompetência governamental. Porém tudo isso, Srs. Deputados, não
aconteceu por acaso. Minas continua sendo um Estado fiscalista, tributarista
e - acho que não existe esta palavra, mas temos de inventá-Ia - "multista",
devido à forma com que multa a sociedâde, à maneira como essas multas
compõem o orçamento dó Estado. Trata-se de condição absurda. Sabe-se
que a guerra fiscal existe, mas se tem medo de enfrentá-Ia. Os contribl)intes
mineiros não têm sido parceiro~ do Estado - e vice-versa -, mas sim
adversários, em um processo cultural do nosso Estado.

Em Minas, o cooperativismo tem enfrentado mai$ dificuldades ~o que
nos outros 'Es(ados, tendo em vista que, por um instrumento - um parecer
do Tribunal de Contas - as cooperativas não podem'participar das licitações.
públicas. O parecer diz que uma cooperativa de leite não pode participar
de licitação para a compra, pela Prefeitura, de merenda escolar, mas uma
multinacional- Nestlé, Parmalat - pode. É absurdo vigorar um parecer dessa
natureza até hoje, travando o desenvolvimento do nosso Estado.

Na educação, Minas, que sempre foi referência nacional, hoje está
em '4° lugar na avaliação de qualidade do sistema de avaliação nacional.
Tenho um relátório da atual Secretária de Educação, do qual vou ler um
pequeno trecho: "Minas perdeu o 1° lugar histórico,que tinha na qualidade da
educação pública. O desempenhà dos estudantes mineiros, em 2001, piorou
em relação à sua propria performance de quatro anos atrás, passando à 48

colocação, abaixo do Distrito Federal, do Rio Grande do Sul e do Paraná".
Além disso, sabemos o que acontece com nossQ concurso público,

que foi mal elaborado pelo governo anterior, trazendo transtornos aos
participantes. Na área da saúde perdemos espaços também. Quero apenas
trazer um exemplo referente às próteses auditivas. A cidade de Francá, no
Estado de São Paulo, já conseguiu, com recursos do Sistema Único de
Saúde _.SUS:...., aproximadamente 700 próteses. E Minas inteira, por esse
sistema, não conseguiu ainda nada nesse sentido. ,Os nossos hospitais

/
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cam risca, até mesma de vidas. Cidades ficaram sem abastecimento. de
água e nunca faram fiscalizadas. Par quê? É só dar propina para a pessaal
da meia ambiente. '

As' grandes mineradaras fazem a que 'querem neste Estada. Cita a
casa da Samarca, que estamas. investigando., que seca praticamente a
nascente da ria Piracicaba na cidade de Mariana. Ela não. tem licença, já
nem decreta de lavra existe, parque esse tipo.de decreta fai extinta na épaca
da gaverna Callar.

Existe uma estação. de bombeamento na cidade de Matipó. A represa
de rejeita da Campanhia Samarca é feita no' leito. de dais córregas. Abaixa, _
desce a minério. de ferro da lavagem da tUbulação., que vai para a Estado
da Espírita Santa, e desce, para a ria Ma tipÓ, a excesso. da lavagem da
tubulação. da mineroduta. Abaixa de ande vem a rejeita dessa represa, está
a captação. de água da Capasa de Matipó. Levantamento. feita na cidade
mastra que mais de 20% da papulaçãa está acametida de câncer. Isso.
acantece parque a FEAM, a Capam e a IEF, na hara de fiscalizarem a
interiar, a questão. ambiental, não. fiscalizam; parém, fazem-na na hara de
liberar, de fazer partarias para beneficiar gré;lndes siderúrgicas. Na gaverna
Itamar Franca, hauve partarias para beneficiar grandes siderúrgicas.

Dificulta-se a implantação. de uma indústria pequena, que às vezes
não. palui. Depende de licença da Capam, que só se reúne em Barbacena,
ande a maiar parJe das Canselheiros estão. há mais de 15 anas. É um vício.,
uma carrupçãa campleta.

Temas de pedir revisão. da lei ambiental. A FEAM e o Capam só
funcianam cam prapina. O depósito. de lixa de Juiz de Fara é matéria de
jarnal. Não. se cansegue licenciamento. para aterra sanitária par meia cja
Prefeitura, que não. tem mecanismo. para dar propina. Nas terras da PT,
empresas receberam a licenciamento. ambiental para lixa, antes mesma de
funcianarem.

O Deputada Paula Piau - O Estada investe pauca na Unimantes e
na UEMG. Minas é a 13° Estada em investimento. na ensina superiar. Os
pesquisa dares e a mãa-de-abra não. são. treinadas nas lacais adequadas,
sabre tudo. na interiar da Estada. Diferentemente da Ria de Janeiro e de ~ãa
Paula, que investe R$600 milhões e R$2' bilhões na .USp, na Unesp e na
Unicamp. Minas investe apenas R$40 milhões nas duas universidades.

universitárias estão. em situação. de calamidade, e a Instituto. de Previdência
- Ipsemg - está cam uma dívida extremamente grande. Tudo. isso. mastra a
quadro em que vive a Estada de Minas Gerais.

Na meia ambiente, Minas tem praticada uma verdadeira aberração..
Estabeleceu-se uma exigência para a setar pradutiva .absalutamente
incampatível cam a aparato. estatal para autarizar e fiscalizar. Impjantau-se
um verdadeiro círculo. viciasa na nassa Estada. Existe a procedimento. que
não. analisa.au não. libera au demara a liberar.

Os custas das licenças ambientais são. as mais altas da País. O
setar produtiva faz au fica parada. ?urgem as multas. O Ministério. Pú~li~a
inadvertidamente ajuda também a refarçar esse processa de paraliSia.
. Evidentemente vem a impro dutivida de, paralisação. da atividade e muita
migração. de empresas para autros estadas da Federação.. .

O Deputada Dalmo. Ribeiro Silva (em aparte)* - Caríssima Deputada
Paula Piau, quero apenas parabenizar V. Exa. par seu pronunciamento.. A
reflexão. que traz a essa tribuna é exatamente' a nassa. Estamas t~mbém
inscritas para, na decarrer da dia, trazer essa reflexão. para a Casa. E muita
impartante que esta Casa também dê sua cantribuiçãa. V. Exa. acentuau uma
situação. muita séria, a tributaçã'a. Haje, nassa Estada e nassas cantribuintes
já não. supartam essa carga tributária. Temas 34% da PIB nacianal, que
é decarrência de Minas, destinada a carga tributária. V. Exa. (em liderada
muitas maVimentas, particularmente na área da caaperativisma, cam
sua visão. extraardinária nesse sentida. Ouvimas, há paucas dias, na sua
querida Uberaba, a Presidente Lula falar sabre a co.apera tivism a. Disse a
'que realmente sentia e que é necessária a participação. da caaperativisma
de Mi~as e da Brasil. Mas é necessária também que esta Casa participe
ativamente da refarma tributária. Na semana passada, nassa Gavernadar
levau ao. Presidente Lula a pensamento. de Minas para evitarmas a guerra
fiscal, essa situação. tão.dramática que estamas viv.enda, perdendo. indústrias
e empregas.

Parabéns.' Tenha a certeza de que nós também sempre estarem as
atentas aas problemas de tributação., emprega e desenvalvimenta de Minas.
Estaremas juntas nesta caminhada.

O Deputada Irani Barbasa (em aparte) * - Quero apenas parabeniz~-Ia
e carrobarar cam a pronunciamento. de V. Exa. Não. se trata apenas de fúria
tributária e da questão. ambientar dentro da Estada e Minas Gerais, não.. A
questão. é achaque mesma.

Haje, a FEAM, a Capam, a IEF são. órgãas de achaque dentro da
Estada de Minas Gerais. A represa da Catagúases está este tempo tada
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Minas investe pauca na geração. 'de canhecimenta. A Fapemig recebe
. anualmente em tarna de R$30 milhões enquanto. a fundação. da Ria d.e.
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Janeiro investe mais de R$100 milhões, e a Fapespe de São Paulo investe
mais de R$300 milhões Portanto, não é à toa que o Rio de Janeiro, por
meio dos investimentos nas universidades e na pesquisa, ultrap'assou Minas
Gerais no PIB. São Paulo já nem é.comparação hoje.

. Depositamos no governo de Aécio Neves toda a nossa esperança
para que, junto ao governo federal e aos organismos internacionais,
Minas se posicione a vanguarda da Nação brasileira. Temos df;] voltar ao
lugar que é reservado a .Minas Gerais. Temos tudo para que isso ocorra:
gente competente, recursos naturais abundantes e a possibilidade de
desenvolvimento do setor produtivo. Faltava liderança para romper o círculo
vicioso da política mineira. Minas trabalhou tanto em silêncio que cochilou;
porém, temos esper.ança para Minas, por meio do Governador Aécio Neves,
sua excelente equipe, e do grande empresário Clésio Andrade, para falar
não de política partidária, mas de desenvolvimento, que é o discurso que
estamos ouvindo. São' Paulo e o Rio de. Janeiro já fazem isso há bastante
tempo, enquanto nos preocupamos com picuinhas. Estamos ouvindo o
discurso do desenvolvimento, que é o que interessa à população, capaz ~
de colocar Minas onde merece, ou seja, progressista, realizada, feliz e
caminhando em. direção ao Palácio do Planalto.

Chamo a atenção dos meus pares nesta Casa para o momento em
. que estamós vivendo, que é de reflexão e muita responsabilidade, porque a
situação do Estado, principalmente com relação à dívida financeira, é muito
grave. Esta Casa deve pensar não apenas no que pode gastar dos cofres
públicos, mas também ,!-o que pode ajudar, a fim de desenvolver o setor
produtivo e o setor de bens e serviços, ajudando também a gerar divisas
e receitas para que o Estado possa assumir o seu grande compromisso
social. Muito obrigado.
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Pronunci~mento feito em Reunião do Plenário sobre desenvolvimentc?
tecnológico e a logistica das estradas (3/8/2004)

Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,. telespectadores,
senhoras e senhores, darei enfoque "ao desenvolvimento tecnológico e ao
contexto da logística das estradas, que está sendo discutido.

O Ministro Roberto Rodrigues afirma que o agronegócio é o maior
negócio deste País, pois, por meio dele, é possível gerar grande quantidade
de empregos. Ele afirma ainda que o Brasil tem terra em' abundância; a
melhor tecnologia tropical do mundo, além de produtores e empreendedores
na cadeia do agronegócio. Por outro lado, o Ministro afirma que há três
situações ruins: capital, crédito para alavancaro processo dE!.desenvolvimento
e logística deficiente, principalmente quanto às estradas.

O Brasil ainda não aprendeu a fazer as chamadas negociações
internacionais. Por isso, participamos tão pouco do mercado internacional.
Nesse enfoque, destaco o desenvolvimento tecnológico, um dos lados
positivos do nosso País. A Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado
de Minas Gerais - Epamig -, completará' 30 anos de existência (...)
desenvolvendo tecnologias para o agronegócio, especialmente para o setor
agropecuário. (...)

. A' Epamig deixou uma enorme contribuição, criando variedades,
mudando procedimentos, fazendo o cO(ltrole integrado de pragas, diminuindo
o uso de. agrotóxicos, além da sua relação com o meio ambiente. Enfim,
deu uma contribuição inquestionável ao desenvolvimento do nosso Está do.
A' nossa tecnologia tropical é um lado bom existente neste País, graças à
Epamig. (...)

Sobre a logística, esse é um lado negativo que o Brasil possui. Quando
falo em logística, renro-me às estradas do nosso Estado. Realmente, muitas
delas estão numa situação absolutamente precária.

Andamos muito nesse recesso, mas andamos de carro, e não de avião
ou helicóptero, e vimos com perplexidade' a situação das estradas mineiras.
A manutenção da grande maioria .delas é da alçada do governo federal.
Isso é fato, como é o caso da BR- 262, que faz uma ligação importante, ou
seja, liga o Triângulo Mineiro à nossa Capital, Belo Horizonte, e está numa
situação quase intransitável. '-

O trecho entre Araxá e Uberlândia foi interditado' pela justiça,
evidentemente mudando o fluxo, encarecendo o transporte, dificultando o
trabalho dos comerciantes e colocando vidas em risco.
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Quero, em nome de toda essa comunidade mineira, que enfrenta-as
estradas ruins do Estado, fazer um apelo ao governo estadual, sim, porque
ele tem a responsàbilidade de governar o nosso Estado. Esperamos também
que ele faça gestões,junto ao governo federal, que, evidentemente tem
responsabilidade nesse caso, pedindo ao Presidente Luiz Inácio' L~/a da
Silva que libere, o mais urgentemente possível, os recursos da CIDE. Trata-
se de uma contribuição qu'ejá soma qua~e R$20 bilhões de reais, dos quais,
na verdade, pouco foi liberado para os Estados.

Se existe algo que está atrapalhando o nosso País, são a~ nossas
estradas. Qu~ndo ~e fala de logística, não se trata -de uma referência'
apenas a estradas, mas a hidrovia,s, a ferrovias,.a portos e a capacidade de
estocagem. No entanto, neste momento, o que está criando mais dificuldades
para o ~esenvolvi"!.ento são as nossas estradas em precária situação.

Nao bastam apenas palavras. Nós, assim como a Assembléia
~egislativa, que temos a responsabilidade de cuidar dos interesses do nosso
Estado, queríamos .sugerir f1Jais um movimento neste início de segundo
sem~stre par..apressionarmos- ,essa é a palavra corretal- os governos,
sobretudo o federal, para que destine os recursos necessários para' as
nossas estradas. (...)

Busco em nossos nobres pares Deputados a compreensão e essa
reação, que é necessária e urgente, porque a produção e o plantio estão aí.
São produtos e corretivos que serão transportados. Do jeito que as estradas
estão, evidentemente prejudicaremos a produção agropecuária no Estado
de Minas Gerais. Muito obrigado. -. ~

Paulo Piau f
Minha trajetória no Parlamento'mineiro

HISTÓRICO

Nasci em Patos de Minas (Alto Paranaíba), filho de Jairo Nogueira (in
memoriam) E:l Nair Piau Nogueira. Estudei em Viçosa (Zona da Mata) onde
casei-me com Heloísa. Dessa união, tivemos três filhos: Rodrigo, Gustavo e

I

Tiago (in memoriam).

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
/

Assessor de Planejamento e Coordenação Geral na Acesita I::nergética
S/A, em Itamarandiba, Vale do Jequitinhonha;
Pesquisador da Epamig na Unidade Experimental de Patos de Minas;
Pesquisador e Gerente do Centro Regional de Pesquisa Agropecuária
do Centro-Oeste, da Epamig, sede em Prudente de Morais;
Superintendente Técnico-Administrativo na Unidade Central da Epamig,'.
em Belo Hori~onte; , .
Chéfe do Centro Regional de Pesquisa Agropecuária do Triângulo e Alto
Paranaíba, da Epamig, com sede em Uberaba;
Secretário Municipal de Agropecuária e Abastecimento, na Prefeitura de
Uberaba, nas gestões Hugo Rodrigues da Cunha e Luiz Guaritá N~to; . r
Secretário Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, na Prefeitura de I

Uberaba, na gestão Hugo Rodrigues da Cunha;
Produtor Rural.

CARGOS ELETIVOS

- Deputado Estadual - 133 Legislatura - 1995/1998

- Deputado Estadual - 143 Legislatura - 1999/2002

- Deputado Estadual - 153Legislatura - 2003/2006

- Deputado Federal Eleito - 533 Legislatura - 2007/2010. \ -'

PARTIDO POLíTICO

"
\
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~ Filiado ao Partido do Movimento DemocráÜco' Brasileiro - PMDB
I
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PRINCIPAIS PARTICIPAÇÕ~S EM CONSÊLHOS E
COMISSOES

-M~embGro d? Con~elho Integrado de Desenvolvimento do Estado de
mas erals -. Comd (1995 a 2006); .

E ~~mbro e~etlvo dp ~âmara Setorial do Açúcar e do Álcool do

A
s a 0dd)e Minas Gerais (Governo Aécio Neves e governo Eduardo
zere o ;

- Membro efetivo da Câmara Setorial da Carne e do Leite (G
Eduardo Azeredo); , ov~rno

, ~Membro suplente. da Câma~a ~etorial do Atacado e da Distribuição
. o Estad~ de Mmas Gerais Junto à Secretaria de Estado de
Dese~volvlmento Econômico - Sede (2005); ,
- Presidente do Conselho da Comenda da Paz Chico Xavier (2001 e
2002) e Membro Efetivo (2003 a 2005);
-(GMembrod.o ,Conselho Est~dual de Ciência e Tecnologia - Conecit
overno Aeclo Neves); .

- Membro efetivo do Conselho de Administração do IEF (G
Eduardo Azeredo); . overno

M
-~embro d? Gonsel~o de Agropecuária da Associação Comercial de
/nas Gerais - AC Minas',

.- Memb~o efetivo da Câmara da Indústria de Comunica ão da
~ederaçao da~ Indústrias do Estado de Minas Gerais - Fiemg~
Membro efetivo do Conselho de Administração da Epamig (Gove

Tancredo Neves); rno
- Coordenador da Comissão de Transição do Governo Hélió Garcia
ppara o~ Assuntos da Agropecuária, na região do Triângulo e Alt~.
aranalba; ,. '

I~~mt?ro efetivo da Comissão de Agroindústria da Feder;ção das
n us nas do Estado de Minas Gerais - Fiemg; .
- F~ndador e Coordenador do Fórum de Secretários Munici ais
Agncultura do Tri~ngulo, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas'

P
de

- Membro da Com.,~são Executiya do Plano Direto'r de Desenvol~imento
~~~~~~o da Reglao do Triângulo, Alto Paranaiba e Noroeste de Minas

,
- Presidente do Rotary Club Uberaba-Sul'
M~~mbro da Loja Maçônica Irmã~s do T;iângulo, nO96 em Uberabal

, .
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_ Formado pela Associação dos Diplomados da Escola Superior de
Guerra - Adesg - Ciclo de Estudos de Política e Estratégia - CEPE
- Turma 19831 Belo Horizonte/MG.
_ 3.0 vice-presidente da Associação dos Amigos do Parque de
Exposições da Gameleira.- AAPG, em Belo Horizonte.

PARTICIPAÇÕES COMO DEPUTADO

_Vice-Líder do governo Aécio Neves na Assembléia Legislativa (2003-
2006); '. .
_ Presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo - Frencoop-
MG (eleito para as gestões: 1999-2002/2003 - 2006);
._Presidente da Frente Parlamentar da Silvicultura (2003 - 2006);
_Presidente da Frente Parlamentar "Universidade para Todos" (2005-
2006);
_ Presidente da Comiss~o Especial sobre Governança Ambiental
(2006);
_Presidente da Comissão EspeCial'do,Cooperativismo (2005-2006);
_ Presidente da Comissão de Educação, CiêncIa, Tecnologia e
Informática (2001-2002) e membro efetivo da mesma Comissão
(2005-2006);
_Membro efetivo da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
(2005-2006);
_ Vice-Presidente da Comissão de Administração Pública (2003-
2004); .
_Presidente da Comissão Especial da Silvicultura (2004);
_Presidente d Comissão Especial da Cafeicultura Mineira e autor do
requerimento que a criou (2003); .
_Membro efetivo da Comissão Especial da UEMG (2003);
_Membro efetivo da Comissão de Constituição e Justiça da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais (2003) e (1999-2000); .
_ Parlamentar atuante na CPI das. Carvoarias - Trabalho Escravo

, (2002);
- Vice-Presidente da CPI do Narcotráfico (1999/2000);
- Vice-Presidente da CPI do Preço do Leite (2001);
_ Presidente da Comissão de Política Agropecuária e Agro-industrial
da Assembléia Legislativa (1995-1996 e 1997-1998), vice-presidente
(1999-2000) e membro efetivo (2001-2002); .
_ Presidente dá Comissão Especial das Taxas da Assembléia
Legislativa (2000-2001);
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- Relator da Comissão Especial para proceder a estudos sobre a
pol.ítica ?e Educação Superior do Estado de Minas Gerais (2001);
- Vlce-Llder da bancada do PFL na Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais (1999-~000); . ' "
- Vice-Presidente da Comissão de Turismo, Indústria 'e Comércio da
Assembléia Legislativa (1997.:1998);
P.residen.te da ~omissão Especial para realizar estudàs voltados para
a melhoria das condições de comunicação rio Esta"do de Minas Gerais
(1995-1996).

Homenager:-s e condecorações recebidas
nesses 12 anos í

Ao longo dessas três legislaturas, além qo reconhecimento explícito pelo
trabalho que realizei, tive a honra de receber hOlTlenagens e condecorações,
que também fazem parte de seu esforço e de sua cOlaboração com as
.minhas realizações. São elas: ..

- Título de ~idadão Honorário dos municípios: Uberaba (1995), Planura
(1.998), Florestal (1999), Iturama (2001), Arcos (2002), Conquista (2002),
Viçosa (2003), Campo Florido (2003), Veríssimo (2004), Conceição das
Alagoas (2006) e Capinópolis (2006); ,
- Prêmio Aleijadinho 2005, outorgado pela Fundação Antônio Francisco
Lisboa - O Aleijadinho - na 28a Semana do Aleijadinho em Ouro Preto
(2005);
- Medalha do Mérito Cívico Duque de Caxias (Patrono do Exército),
outorgada pela Ordem dos Cavaleiros da Inconfidência e pela 4a Divisão do
Exército Brasileiro (2005); ,
- Medalha Sangue dos Heróis, conferida pela Associação dos Ex-
Combatentes da FEB - Força Expedicionária Brasileira -, na unidade do
Tiro de Guerra em Patos de Minas (2005); -
- Homenagem Valores da Terra - Jornal de Uberaba (2005);
- Comenda Semeador do Cooperativismo, conferida pelo Sicoob-Central
Crediminas, Belo Horizonte (2004);
- Comenda do Méríto Arthur Bernardes, concedida pela Associação
Comercial de Viçosa (2004); . .
- Mérito Empresarial 2004 da Federaminas, pelos 50 anos da entidade,

r Belo Horizonte (2004); "
- Mérito Agronegócio do Programa Campo e Criação da TV Horizonte,
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Belo Horizonte (2004);
_ Diploma de Honra ao Mérito em comemoração aos 30 anos d~ Padap
~ Programa de Assentamento Dirigido do Alto Paranaíba, concedido pela
Coopadáp - Cooperativa Agropecuária do Alto Paranaíba, São Gotardo -
MG (2003); -' .'
_Medalha do Mérito Cooperativista Paulo de Souza lima, concedida pela
Ocemg em Belo Horizonte (1999); I • _

_ Engenheiro Agrônomo do Ano de 1999 pela Agrotap - ~ssoclaça~ d.?s
Engenheiros Agrônomos do Triângulo Mineiro e Alto Paranalba, Uberlandla,
MG (1999); . .
_Medàlha da Ordem do Mérito Acadêmico, conferida pelo DCE, da UEMG
(1999); '.
_Medalha da Inconfidência, concedida pelo Governo de Mrnas, Ouro Preto
(1997); I . ,. ••

_Ordem do Mérito Legislativo, concedida pela Assemblela Legislativa do
Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte (1997);
_ Comenda Antônio Secundino de São José, conferida pelo governo de
Mirias Patos de Minas (1996); .
_ Dipl~ma Embaixador de Patos de Minas, concedido pela Acipatos -
Associação Comercial e Industrial de Patos de Minas (1996);
- Título de Sócio Honorário da ABCZ - Associação Brasileira dos Criadores
de Zebu, Uberaba (1996); .
- Troféu O Sino, da FIEMG - Federação das Indústrias do Estado de Mrnas
Gerais, Belo .Horizonte (1996); '..
_ Medalha Alferes Tiradentes, da Polícia Militar de Mrnas GeraIs - PMMG
(1996); • . . _ .
- Comenda do Vale do Piranga, conferida pela Comlssao Organizadora do
Encontro Verde do Vale do Piranga, Ponte Nova (1996);
_ Medalha Santos Dum~nt, concedida pelo governo de Minas, Santos
Dumont (1995); .
- Mérito Administrativo da Região do Triângulo e Alto Paranalba;
- Mérito Agropecuário, concedido pela ABCZ, Uberaba (1995); .
- Mé~ito Agronômico, concedi~o pela Sociedade Mineira dos Engenheiros
Agrônomos - SMEA (1995); -
- Méritó em Agronomia, homenagem prestada pelo Rotary Club de Uberaba
(1989).
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,DeP!limentos sobre minha atuação:

"O cooperativismo mineiro deve muito ao deputado- Paulo Piáu. Graças
ao s~u e"!penho e trabalho junto às lideranças do cooperativismo, Minas
Gerais hOJepode comemorar grandes conquistas no setor. O seu interesse _
e dedica~ão ao cooperativismo nos levaram. a oferecer o apoio do setor à
sua cammhada rumo a Brasília, onde temos a certeza de que ele continuará
defendendo a causa cooperativista\na Câmara dos Deputados com a mesma
ênfase e entusiasmo com que atuou durante o período em que presídiu a
Frente Parlamentar do Cooperativismo Mineiro. 11

Ronaldo Scucatto
Presidente do Sistema OcemglSescoop-MG

"O parlamento é a fon~e que gera as leís. Leis boas só serão geradas por
parlamentares de qljaIJda,de. Deputados como Paulo Piau ajudam o Brasil a
ter L!mparlamento dígno." . \ /

Gilman Viana
Ex-presidente da FAEMG e atual Secretário de Estado da Agric~ltura

~'ODeputado Paulo Piau tem sído um aliado marcantemente presente na
defesa das causas dos produtores rurãí~. Na Câmara Federal com certeza
será muito mais valioso para nos ajudar no encaminhamento das soluçõ~s
dos nossos problemas. 11 ,

Dr. Roberto Simões
Presidente da FAEMG

':0 de?utado Paulo P~au é lima excelente pessoa, que resolveu se dedicar
a polltlca com "~" maiúsculo. É uma firme llidetança' no meío rural, que
acompanha, avalia e defende a política agrícola junto aos governo's estadual
e federal. Com Paulo Piau como Deputado Federal, Minas Gerais vai contar
no Congresso Nacional com uma figura de alia estirpe, grande oonhecedor
da política agrícola e defensor do sistema produtÍÍlo, que atuará na defesa
dos pequenos, médios, e grandes produtores rurais. 11 ,

Dr. Alysson Paolinelli
/

Ex-Ministro da Agricultura I

Seéretário de Estado da Agricultura e escolhido para receber o Prêmio Nobel da
Alimentação de 2006
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Mensagem aos mineiros ao deixàr a Assembléia Legislativa

Como pôde ser constatado no .conteúdo deste relató~io, eu e minha
equipe trabalhamos exaustivamente para obtenção de resulta~os capazes
de contribuir para o -avanço do desenvolvimento de Minas e dos mineiros.

Da formação na engenharia agronômica, optei por ocupar um espaço
quase vazio no Parlamento, focado no desenvolvimento do setor p:o.d~tivo
e, conseqüentemente, na geração de riquezas e empregos. ~o InICIO,_o
trabalho foi muito difícil, dada a pouca visibilidade social desse tipO de açao

- 'política, embora ela seja de importância fundamental. , .
Ampliamos nosso Joco e deixamos !1ossa marca no desenvolvimento

da educação e da cultura, do esporte, da ciência, do meio ambiente, da
saúde, da segurança pública, do agronegócio, da indústria e do comércio,
do turismo e dos serviços, do cooperativismo, das questões ligadas ao negro
etc.

Para efeito d'e estímulo - e não de competição - deixo aqui os dados
para análise. Desafio todos a avaliarem se outro deputado estadual produziu
(Tlais para a sociedad~ mineira nesses últimos 12 anos. . .

Parto agora para o Congresso Nacional com a responsabilidade
delegada por 77.004 eleitores que desejam urgentemente um Brasil mais
justo, que dê "oportunidade" a todos os brasileiros e brasileiras de "aprender"
e de trabalhar dignamente. '

Dedico este trabalho a minha laboriosa equipe, a minha família, aos
meus amigos e companheiros, ao meu sogro, professor Lopes, de saudosa ~
memória, e principalmente, ao meu saudoso pai, JAIRO NOGUEIRA.

"QUE DEUS NOS PROTEJA"

DEPUTADO ',PAULO PIAU .

2007,
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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO

ESTADO DE MINAS GERAIS
DATA DE DEVOLUÇÃO

ESTA OBRA DEVE SER DEVOLVIDA NA
ÚLTIMA DATA CARIMBADA
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