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GOVERNADOR
AÉCIO NEVES DECLARA
QUE O DEPUTADO
JÚLIO DELGADO É
UMA LIDERANÇA
IMPORTANTE PARA
MINAS GERAIS

"O deputado federal Júlio Delgado é
uma das principais lideranças do nosso
Estado e um amigo cada vez mais próximo. Sua conduta é marcada pela lealdade aos companheiros e às suas convicções. Por isso, tenho compromisso com
sua reeleição para a Câmara Federal,
porque ele é importante não só para os
municípios que representa, e sim para
toda Minas Gerais". Assim, o governador
Aécio Neves se referiu ao deputado Júlio Delgado ao recebê-lo, junto com um
grupo de prefeitos, em audiência no Palácio de Liberdade no mês de abril.

 Pág. 04
www.juliodelgado.com.br

COMPROMISSO EM REPRESENTAR COM DIGNIDADE
A NOSSA CIDADE E A NOSSA GENTE

J

uiz de Fora completa 159 anos. É um
momento importante para fazermos
um balanço do trabalho que estamos realizando no sentido de contribuir para que os próximos
anos sejam melhores para
nossos filhos e netos.
Como único deputado federal a representar nossa
cidade, vivenciamos um
misto de orgulho por merecermos a confiança de
nossa gente, e de responsabilidade redobrada pelo
fato de nossa atuação se
tornar a imagem de Juiz de
Fora na Câmara Federal.
Temos procurado conduzir nosso mandato dentro dos princípios éticos,
dando total transparência
a nossas ações. Acreditamos que é somente assim, colocando nossos atos à luz
do sol da opinião pública, abertos às críticas e sugestões sinceras, que podemos
andar de cabeça erguida pelas ruas de
nossa cidade e olhar nos olhos de nossos
companheiros. Procuramos superar a ausência de outros representantes na esfera federal qualificando nosso trabalho, na
Comissão de Defesa do Consumidor, na
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e no debate de temas nacionais no Plenário da Casa.
Neste aniversário de 159 anos de Juiz
de Fora, temos a alegria de poder anunciar que conseguimos, apesar de todas as

dificuldades (veja matéria na página 03),
encaminhar recursos na ordem de R$ 5,3
milhões para a Universidade Federal de Juiz
de Fora implantar o Jardim Botânico da
Mata do Krambeck. Com isso, garantimos
para as gerações futuras a preservação da
maior reserva de Mata Atlântica em área
urbana do mundo.
Ao mesmo tempo, estamos lutando
para a aprovação de projetos que vão mudar para melhor a vida de milhões de brasileiros. É o caso dos cerca de 8 milhões de
aposentados e pensionistas que recebem
mais de 1 salário mínimo. Como presidente da Comissão Especial do Salário Mínimo,
aprovamos o Projeto de Lei 01/07, que dis-

põe sobre o valor do salário
mínimo desde 2007 e estabelece políticas de sua valorização para os anos de 2008 a
2023, garantindo o mesmo
percentual de reajuste dos
benefícios previdenciários
dado ao salário mínimo. Após
sua aprovação pelo Plenário
da Câmara, o projeto seguirá
direto a sanção do Exmo. Sr.
Presidente da República.
Não deixamos, também,
de acompanhar de perto a situação dos municípios da
nossa região. Estamos sempre atentos e presentes para
recebermos as demandas e
levá-las a Brasília em busca de
soluções. Neste momento de
crise econômica, que afeta diretamente os municípios pequenos que dependem do repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), estamos nos
reunindo com os prefeitos e cobrando do
Governo Federal mais agilidade na reposição dos recursos perdidos, além de
abrirmos o debate sobre a necessidade
de um novo pacto federativo.
Esse é um pouco do nosso trabalho,
que você pode acompanhar por este informativo ou pela nossa página na
internet. Continuamos com a mesma garra, a mesma dedicação e a mesma força
para assumirmos as lutas justas. Prontos
para combater o bom combate.

Júlio Delgado
Deputado Federal

Escritório: Juiz de Fora: Rua Pe. Café, 36 - São Mateus - Cep.: 36016-419 - Tel.: (32) 3216-8487 • Fax: (32) 3215-3058

Reforma Política
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PROPOSTA INOVADORA

RELATÓRIO DE JÚLIO PROÍBE TAXA
PROJETO DE LEI
MUDA DEDUÇÃO DE DE RELIGAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO
DESPESAS COM
SAÚDE NO
IMPOSTO DE RENDA
Júlio Delgado é o autor do
Projeto de Lei 5138/09 que altera a base de cálculo do Imposto
de Renda das Pessoas Físicas. O
projeto inclui as despesas com
profissionais de enfermagem que
prestam serviços em domicílio na
lista de gastos que podem ser
deduzidos para apuração do imposto. Ao justificar sua iniciativa,
Júlio destaca o alcance social do
projeto, que vai permitir ao paciente optar pelo tratamento domiciliar, mais humanizado e com
economia de custos. "Queremos
aperfeiçoar a legislação tributária em vigor, diminuindo um pouco o peso da carga tributária sobre os ombros dos brasileiros".
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A Comissão de Defesa do Consumidor aprovou proposta que
veda a cobrança de taxa de
religação ou de restabelecimento
de serviço público, como fornecimento de água e luz, salvo quando o usuário tiver solicitado a interrupção.
O texto aprovado é o Projeto
de Lei 4079/08. Júlio justificou seu

relatório em favor da aprovação
da matéria por considerar a cobrança abusiva. "Não é justo que
o consumidor inadimplente, após
ser penalizado com a interrupção
do serviço e ter arcado com os encargos decorrentes de sua inadimplência, tenha que fazer pagamento adicional pelo restabelecimento do serviço", afirma.

CÂMARA CRIA NOVAS VARAS FEDERAIS
Na opinião de Júlio, as despesas com os novos órgãos da Justiça são necessárias para melhorar o atendimento ao cidadão, especialmente no interior. "Por isso,
aprovamos uma emenda exigindo a criação dos órgãos judiciais
em cidades do interior, como forma de descentralizar a atuação da
Justiça Federal.
Os juízes afirmam que o pro-

www.juliodelgado.com.br

jeto é fundamental para o Judiciário, uma vez que ainda existe um
estoque muito grande de processos e uma demanda que tem aumentado. A Justiça Federal é mais
de duas vezes menor que a do Trabalho, em relação ao número de
órgãos e magistrados. Na primeira instância existem 1.250 juízes
federais, enquanto os juízes trabalhistas são mais de 2,6 mil.

DOIS NOVOS CANAIS DE
COMUNICAÇÃO PARA
PRESTAÇÃO DE CONTAS
E INTERATIVIDADE
esde que foi eleito para
representar Juiz de Fora
e região, Júlio tem pautado sua atuação parlamentar
pela seriedade, transparência das
ações e princípios éticos.
E é para fortalecer ainda mais
este compromisso firmado com
seus eleitores que ele investe
em dois novos canais de comunicação.
Na Rede Record, o MINUTO
PAUTA ECONÔMICA com Júlio
Delgado vai ao ar no último domingo da cada mês no intervalo
do Domingo Espetacular e na segunda e terça-feiras subsequentes no intervalo do Jornal da
Record. Você também pode
acompanhar o vídeo no site :
www.juliodelgado.com.br.
Além da prestação de contas na

D

TV aberta, Júlio inaugura um blog
para troca de ideias, sugestões, críticas e informações sobre a atividade parlamentar. O endereço:
http://blog.juliodelgado.com.br.
Você pode acessar o blog do Júlio
e deixar sem seu comentário
pela página oficial do deputado:
www.juliodelgado.com.br.

JÚLIO DELGADO QUESTIONA
PORTARIA DO DENATRAM

O

deputado Júlio Delgado
colocou em debate na Comissão de Defesa do Consumidor a obrigatoriedade de implantação de sistema antifurto
em carros saídos de fábrica e de
substituição dos lacres das placas dos veículos brasileiros. O
deputado está preocupado com
os custos adicionais que estas
duas medidas irão acarretar para
os proprietários de automóveis.
A partir de agosto, os carros
zero quilômetro devem sair das
montadoras com um sistema
antifurto (bloqueador e sistema
de rastreamento), que não só representará um aumento no valor do produto (em média de R$
600), como obrigará os proprietários a contratarem mensalmente os serviços de uma empresa especializada para terem

os rastreadores funcionando. "A
medida envolve bilhões de reais
e não se sabe se quem lucra é o
consumidor ou as seguradoras".
Com relação às placas, os novos lacres já são obrigatórios para
os veículos zero quilômetro desde janeiro. Os demais, devem realizar a troca até o dia 31 de dezembro de 2011. Apesar do tamanho da frota brasileira que deverá ser relacrada (50,7 milhões de
veículos), apenas a empresa Elo
Consórcio foi autorizada a
comercializar o referido lacre em
todo o território nacional. Para
Júlio, não ficou explicado porque
só essa empresa conseguiu autorização. "Não sabemos de onde
vem a empresa, quem faz parte
dela. Só sabemos da escolha a
partir da portaria do DENATRAN",
observa.
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JÚLIO É O DEPUTADO QUE
TRABALHO PARA FORTALECER
MAIS ENCAMINHOU RECURSOS
O PSB NO ESTADO
PARA JUIZ DE FORA

 CHÁCARA – No dia 06 de março Júlio esteve na cidade de Chácara participando da posse da nova diretoria da AMPAR - Associação
Microrregional do Vale do Paraibuna, presidida
pelo prefeito de Chácara Hitler Vágner Cândido
de Oliveira.
 JUIZ DE FORA – No dia 14 de março mais
de 200 lideranças políticas entre prefeitos, viceprefeitos, vereadores, ex-prefeitos e correligionários de municípios da região e do Sul de Minas estiveram presentes no primeiro encontro
de planejamento do trabalho para este ano, que
terá ênfase no acompanhamento sistemático
das demandas municipalistas e numa maior
aproximação da equipe de assessores do deputado Júlio Delgado e suas bases.

 Mais de 200 lideranças da região participaram do

primeiro encontro realizado este ano em Juiz de Fora

 TIMÓTEO – No dia 03 de abril Júlio esteve
em Timóteo no encontro do PSB que reuniu lideranças de 22 cidades do Vale do Aço e Vale do
Rio Doce. O deputado enfatizou, em seu discurso para os companheiros de legenda, que o crescimento do PSB em todo o país é resultado da
organização e da defesa de um projeto social de
âmbito nacional.
 MATIAS BARBOSA - No dia 25 de abril,
Júlio esteve em Matias Barbosa em encontro
com o ex-prefeito Joaquim Nascimento, responsável pela estruturação do PSB no município.
 ALÉM PARAÍBA – Ainda no sábado, dia
25 de abril, Júlio foi a Além Paraíba para prestigiar a posse da nova Comissão Provisória do PSB.
Assumiu a presidência do partido na cidade o
empresário Antônio Lamon, candidato a prefeito nas últimas eleições municipais. Estiveram
presentes na reunião o prefeito de Volta Grande Ari Campanati, o vereador de Além Paraíba
Marcos Camilo Jorge, o ex-prefeito Fernando Lúcio Donzeles, lideranças políticas e empresariais da cidade e região.
 VARGINHA – No domingo, 26 de abril,
Júlio esteve em Varginha para participar do Encontro Regional do PSB, debatendo propostas
para o fortalecimento do partido no Estado, sua
participação nas eleições para o Governo de
Minas e o crescimento da legenda.
Na segunda-feira, 27, encontrou-se com trabalhadores que fazem o transporte de cargas nos
armazéns de café. Por serem autônomos e contratados por dia, esses profissionais têm dificuldade para comprovar o tempo de contribuição

para fins de aposentadorias. Júlio assumiu o compromisso de representar esses trabalhadores em
Brasília, lutando na Câmara dos Deputados e junto à Previdência Social para que eles tenham direito a uma aposentadoria digna.
Fechando sua visita a Varginha, o parlamentar esteve na Câmara de Vereadores a convite
do vereador do PSB, Dr. Armando Fortunato Filho, para uma palestra sobre Reforma Política e
prestar informações sobre a Proposta de Emenda Constitucional (PEC dos Vereadores) que altera a composição e a estrutura de gastos dos
legislativos municipais.
 SANTANA DO DESERTO – No dia 01 de
maio, Júlio comemorou o dia do Trabalho na cidade de Santana do Deserto, participando de
uma partida de futebol a convite do prefeito
Gilson Geraldo Fraga Granzinoli. O jogo inaugurou as novas instalações e iluminação do campo, obras realizadas com recursos encaminhados pelo deputado.
 BAEPENDI – Ainda no dia 01 de maio, Júlio
visitou o município de Baependi, onde se encontrou com os representantes do PSB local e
participou, da cerimônia de outorga do Título
de Cidadão Honorário ao Governador em exercício Antônio Anastasia. A visita fez parte das
festividades de aniversário da cidade.
 PEDRO TEIXEIRA - No dia 02 de maio, o deputado visitou o município de Pedro Teixeira, onde
esteve com o prefeito Idílio Neves Moreira.
 RIO NOVO - No dia 15 de maio, Júlio foi
ao município de Rio Novo, para discutir com o
prefeito Antônio Varoto, a vice-prefeita Maria
Virgínia Ferraz, o secretário de Cultura André
Vieira Colombo e os vereadores Guilherme Costa de Castro, Éder Lima Moreira e Francisco Assis da Cruz as demandas prioritárias para a cidade e firmar uma parceria entre o parlamentar e a administração municipal.

MARCHA DO CAFÉ

Como o único deputado federal
de Juiz de Fora,
Júlio Delgado tem lutado para
colocar o município no mapa dos
investimentos da União.
Os escândalos de corrupção que
foram nacionalmente divulgados
durante a última gestão
e a crise administrativa que
levaram a Prefeitura a ficar sem a
Certidão Negativa de Débitos
(CND) do INSS
impediram a celebração
de convênios e a transferência
de recursos extraorçamentários.
É por isso, que a Prefeitura
de Juiz de Fora ocupa hoje o
último lugar em captação de
recursos entre as 10 maiores
cidades de Minas Gerais.
Apesar das dificuldades
da Prefeitura,
Júlio não abriu mão do seu
compromisso de lutar por novos
investimentos para a sua cidade.
Somente para a Universidade
Federal de Juiz de Fora,
Júlio conseguiu liberar R$ 5,3
milhões para a implantação do
Jardim Botânico da Mata
do Krambeck.

 Júlio Delgado participou, no dia 16 de março,

de um protesto inédito em Varginha, no sul de
Minas, promovido pelos produtores de café, com
a presença de mais de 20 mil manifestantes. O
objetivo foi protestar contra a queda na arrecadação dos municípios e contra o desemprego
que vem assustando as regiões produtoras. O
Sul de Minas representa 25% da produção de
café do país.

Escritório Belo Horizonte: Rua Matias Cardoso, 11 - Sala 502 - Tel: (31) 3292-7366

Embora conte apenas com um
deputado federal, número pequeno para
uma cidade com mais de
500 mil habitantes, Juiz de Fora
tem sido beneficiada graças à qualidade
do trabalho desempenhado
por Júlio Delgado.
Suas emendas individuais somam
o maior aporte de recursos de
um deputado federal para Juiz de Fora
em toda a sua história.
São mais de R$ 20 milhões em
investimentos.

Outra instituição beneficiada
foi o Hospital e Maternidade
Therezinha de Jesus, que recebeu
R$ 350 mil aplicados na
compra de diversos
equipamentos para a ampliação
do atendimento
(Incubadora Neo-Natal,
Berçário de Cuidados Intensivos UTI, Sala de Cirurgia,
Enfermaria de Adultos etc) e
modernização do setor
administrativo e da lavanderia.
O quadro ao lado
(Fonte: Tribuna de Minas) revela
que no período 2008/2009
a Prefeitura recebeu
apenas R$ 271.366,31
do Tesouro Nacional, valores
muito abaixo das necessidades
de um município
do seu porte. Se incluirmos
nessa tabela os valores
liberados por
Júlio Delgado para instituições
como a UFJF, Juiz de Fora
passa a ocupar o 4º lugar.

www.juliodelgado.com.br
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GOVERNADOR AÉCIO NEVES AFIRMA QUE JÚLIO DELGADO É UM
DOS MELHORES PARLAMENTARES DA NOVA GERAÇÃO
"O deputado federal Júlio
Delgado é uma das principais lideranças do nosso Estado e um
amigo cada vez mais próximo.
Sua conduta é marcada pela lealdade aos companheiros e às
suas convicções. Por isso, tenho
compromisso com sua reeleição
para a Câmara Federal, porque
ele é importante não só para os
municípios que representa, e
sim para toda Minas Gerais".
Assim, o governador Aécio Neves abriu a audiência, no dia 14
de abril, em que recebeu um
grupo de prefeitos levados por
Júlio ao Palácio da Liberdade
para discutirem as principais demandas dos seus municípios.
O governador disse, ainda,
que Júlio era o primeiro deputado a ter espaço em sua agenda
para este tipo de encontro. "Ainda estamos elaborando nosso
plano de investimentos nos municípios para este ano, mas a pedido do deputado antecipamos
a reunião para que os prefeitos
possam encaminhar suas princi-

"Essa parceria com o deputado Júlio Delgado é muito
importante porque nos dá respaldo para conseguirmos aquilo que desejamos. Júlio já enviou recursos para nossa cidade
e nós só temos a agradecer pelo carinho que ele está tendo
com Lima Duarte".
GERALDO GOMES - Prefeito de Lima Duarte

Júlio é o representante de Minas Gerais. Ele é o bem
estar social de Minas Gerais. Com ele, vamos conseguir recursos e sucesso para nossas cidades.
FÁBIO MACHADO - Prefeito de Santa Bárbara do Monte Verde

O deputado Júlio Delgado é uma pessoa com fácil trâmite e essa aproximação junto ao Governo Estadual e Federal dá segurança principalmente aos municípios pequenos.

pais prioridades", ressaltou Aécio
Neves. O governador se comprometeu a estudar as demandas
intermediadas pelo deputado Júlio Delgado, estabelecendo uma
parceria sincera com os municípios, enfatizando sua grande disposição em atendê-los.
Júlio demonstrou sua preocupação com a capacidade financeira dos municípios, em especial daqueles que dependem
exclusivamente dos repasses do

Fundo de Participação dos Municípios. Para o deputado, os
prefeitos não podem ficar reféns da boa vontade do Governo Federal e se colocou a disposição para, junto com o governador Aécio Neves, lutar
para garantir maior autonomia
para os pequenos municípios.
Júlio declarou, ainda, seu compromisso com o projeto político do governador, "para o bem
de Minas e do Brasil".

VAGNER OLIVEIRA - Prefeito de Chácara e
presidente da AMPAR

O governador Aécio Neves deixou claro seu afeto todo
especial pelo deputado Júlio Delgado e também deixou bem
claro que a liderança exercida pelo Júlio é muito importante para ele.
PAULO MENDES - Prefeito de Ewbanck da Câmara

"A gente está longe e às vezes não fica sabendo dos
programas e recursos que o governo disponibiliza e um deputado por perto é importante para nos avisar, porque ele
está sempre atento a essas verbas".
JOSÉ ISAÍAS MASIERO - Prefeito de Pirapetinga

DEPUTADO DEFENDE UM NOVO PACTO FEDERATIVO QUE GARANTA
MAIS RECURSOS E AUTONOMIA PARA OS MUNICÍPIOS

J

úlio Delgado foi o único deputado
federal presente na primeira reunião de prefeitos da Zona da
Mata, realizada no dia 02 de abril,
em São João Nepomuceno, para discutirem os efeitos e as medidas de enfrentamento aos problemas de caixa causados pela queda na arrecadação do ICMS
e do repasse do Fundo de Participação
dos Municípios.
Ao se dirigir aos cerca de 40 prefeitos presentes ao encontro, Júlio deixou
clara sua preocupação com a insolvência dos pequenos municípios. "A redução do IPI, a alteração da tabela do Imposto de Renda e a queda no PIS afetam diretamente o Fundo de Participação dos Municípios e por isso precisa-
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 Prefeitos,
Vice-Prefeitos e
Lideranças Políticas
da região
lotaram o auditório
da Câmara Municipal
de Juiz de Fora para
debater a situação
dos municípios



Júlio defende
um novo pacto
federativo

www.juliodelgado.com.br

mos encontrar alternativas para socorrer as Prefeituras.
Senão, veremos prefeitos sendo processados com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, não por má gestão, mas
pela absoluta falta de recursos para cumprir seus compromissos".
No segundo encontro de prefeitos da
região, desta vez realizado em Juiz de
Fora, no de 11 de maio, Júlio destacou a
necessidade de um novo pacto federativo, com a distribuição mais justa de recursos. Como medida emergencial, ele
defende a mudança nos limites de
endividamento dos municípios e a regulamentação do Fundo Soberano, permitindo o repasse de parte desses recursos
para as Prefeituras.
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