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DEPUTADOS

Partido Comunista do Brasil - PCdoB

Jô Moraes

Partido Democrático Trabalhista - PDT

Alencar da Silveira Jr
	Paulo Cesar

Carlos Pimenta
	Sargento Rodrigues

Doutor Ronaldo
	Sebastião Helvécio

Partido da Frente Liberal - PFL

Bilac Pinto
	 Gustavo Valadares

Doutor Viana
	 Jayro Lessa

Elmiro Nascimento
	João Bittar

Gustavo Corrêa
	Leonardo Moreira

Partido Humanista da Solidariedade - PHS

Miguel Martini

Partido Liberal - PL

Márcio Passos

Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB

Adaiclever Lopes
Antônio Andrade
Antônio Júlio
Chico Rafael
Gilberto Abramo

Ivair Nogueira
José Henrique
Leonardo Quintão
Sávio Souza Cruz
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Partido Progressista - PP

Alberto Pinto Coelho	Gil Pereira
Dimas Fabiano	Luiz Fernando Faria
George Hilton	 Pinduca Ferreira

Partido Popular Socialista - PPS

Djalma Diniz	 Paulo Piau
Marias Fernandes	Sebastião Costa
Neider Moreira

Partido Social Cristão - PSC

Antônio Genaro	Fábio Avelar
Leonídio Bouças

Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB

Ana Maria Resende
Célio Moreira
Dalmo Ribeiro Silva
Dinis Pinheiro
Domingos Sávio
Elbe Brandão
Fahim Sawan
Irani Barbosa
João Leite

José Mílton
Lúcia Pacífico
Luiz Humberto Carneiro
Maria Olívia
Mauri Torres
Rémolo Aloise
Roberto Ramos
Vanessa bicas
Zé Maia

Partido dos Trabalhadores - PT

Adelmo Carneiro Leão
André Quintão
Biel Rocha
Carlos Comes
Cecília Ferramenta

Jésus Lima
Laudelino Augusto
Maria Tereza Lara
Padre João
Ricardo Duarte
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Durval Ângelo
	Roberto Carvalho

Edson Rezende	Rogério Correia
Elisa Costa
	 Weliton Prado

Partido Trabalhista Brasileiro - PTB

Agostinho Patrús	Dilzon Meio
Arlen Santiago
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COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

EFETIVOS
Deputado Antônio Genaro
Deputado Antônio Júlio
Deputado Dinis Pinheiro
Deputado Fahim Sawan
Deputado Gustavo Valadares
Deputado Ricardo Duarte
Deputado Sargento Rodrigues

SUPLENTES
Deputado Irani Barbosa
Deputada Jô Moraes
Deputado Márcio Passos
Deputada Maria Olívia
Deputado Miguel Martini
Deputado Paulo Cesar
Deputado Sávio Souza Cruz

BPSP
PMDB
B P5 P
BPSP
PFL
Bloco PT-PCdoB
BPSP

BPSP
Bloco PT-PCdoB
PL
BPSP
BPSP
BPSP
PMDB

COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO

EFETIVOS
Deputada Ana Maria Resende
Deputado Edson Rezende
Deputado Jésus Lima
Deputado Leonardo Quinhão
Deputado Sebastião Helvécio

SUPLENTES
Deputada Cecilia Ferramenta
Deputado Djalma Diniz
Deputado José Henrique
Deputado Roberto Carvalho
Deputado Sebastião Costa

BPSP
Bloco PT-1PCd013
Bloco PT-PCdoB
PMDB
BPSP

Bloco PT-PCd013
P P5
PMDB
Bloco PT-PCd0B
PPS
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

EFETIVOS
Deputado Adelmo Carneiro Leão
Deputada Elbe Brandão
Deputado Dalmo Ribeiro Silva
Deputado George Hilton
Deputado Gilberto Abramo
Deputado Gustavo Corrêa
Deputado Sebastião Costa

SUPLENTES

Deputado Antônio Júlio
Deputado Dilzon Meio
Deputado Gustavo Valadares
Deputado Leonídio Bouças
Deputada Maria Tereza Lara
Deputado Manos Fernandes
Deputado Roberto Ramos

Bloco PT-PCdoB
BPSP
BFSP
PP
PMDB
FEL
FFS

PMDB
BPSP
P FL
BPSF
Bloco PT-PCdoB
P P5
BPSP

COMISSÃO DE CULTURA

EFETIVOS

Deputado Biei Rocha	 Bloco PT-PCdoB
Deputado Domingos Sávio	 BPSP
Deputado Gil Pereira	 PP
Deputado Sávio Souza Cruz	PMDB
Deputada Vanessa Lucas	 BFSP

SUPLENTES

Deputada Ana Maria Resende
Deputado André Quintão
Deputado Dimas Fabiano
Deputado José Henrique
Deputada Lúcia Pacífico

BPSP
Bloco PT-PCdoB
PP
PMDB
B P5 P

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE
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EFETIVOS
Deputado Chico Rafael
Deputado Dinis Pinheiro
Deputado Jésus Lima
Deputado João Leite
Deputada Lúcia Pacífico

SUPLENTES
Deputado Antônio Júlio
Deputado Carlos Pimenta
Deputado Célio Moreira
Deputado Leonídio Bouças
Deputado Padre João

PMDB
BPSP
Bloco PT-PCdoB
BPSB
BPSB

PMDB
BPSP
BPSP
BPSP
Bloco PT-PCdoB

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

EFETIVOS
Deputado Durval Ângelo	 Bloco PT-PCdoB
Deputado Irani Barbosa	 BPSP
Deputado Paulo Cesar	 BPSP
Deputado Roberto Ramos	 BPSP
Deputado Zé Maia	 BPSP

SUPLENTES
Deputado Antônio Genaro
Deputada Elbe Brandão
Deputado Dilzon Meio
Deputada Elisa Costa
Deputado Gustavo Valadares

BPSP
BPSP
BPSP
Bloco PT-PCdoB
PEL

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
INFORMÁTICA

EFETIVOS
Deputada Ana Maria Resende

	BPSP
Deputado Doutor Viana
	 PFL

Deputado Leonídio Bouças
	 BPSP

Deputado Paulo Piau
	 P P5
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Deputado Weliton Prado

SUPLENTES
Deputado Biel Rocha
Deputado Dalmo Ribeiro Silva
Deputado Gil Pereira
Deputado Gustavo Corrêa
Deputado Miguel Martini

Bloco PT-PCdoB

Bloco PT-PCdoB
8 P5 P
PP
PFL
BPSP

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

EFETIVOS
Deputado Dilzon Meio
Deputado Domingos Sávio
Deputada Elisa Costa
Deputado Jayro Lessa
Deputado José Henrique
Deputado Luiz Humberto Carneiro
Deputado Sebastião Helvécio

SUPLENTES
Deputado André Quintão
Deputado Arien Santiago
Deputado Bilac Pinto
Deputado Irani Barbosa
Deputado ivair Nogueira
Deputado Márcio Passos
Deputado Paulo Piau

BPSP
BPSP
Bloco PT-PCdoB
PEL
PMDB
BPSP
BPSP

Bloco PT-PCdoB
BPSP
B P5 P
BPSP
PMDB
PL
PPS

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

EFETIVOS
Deputado Doutor Ronaldo	 BPSP
Deputado João Leite	 BPSB
Deputado Laudelino Augusto	Bloco PT-PCdoB
Deputado Paulo Piau	 PPS
Deputado Sávio Souza Cruz	PMDB
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SUPLENTES
Deputado Alencar da Silveira Jr.	BPSP
Deputado Carlos Gomes	 Bloco PT-PCdoB
Deputado Dimas Fabiano	 PP
Deputado Leonardo Quintão	 PMDB
Deputada Lúcia Pacifico	 BPSP

COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

EFETIVOS
Deputado André Quintão
Deputado José Milton
Deputada Maria Tereza Lara
Deputado Miguel Martini
Deputado Sávio Souza Cruz

SUPLENTES
Deputado Fabim Sawan
Deputado Jésus Lima
Deputado João Leite
Deputado Laudelino Augusto
Deputado Leonardo Quintão

Bloco PT-PCdoB
B P5 P
Bloco PT-PCdoB
BPSP
PMDB

B P5 P
Bloco PT-PCdoB
BPSB
Bloco PT-PCdoB
PMDB

COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL

EFETIVOS
Deputado Doutor Viana
Deputado Gil Pereira
Deputado Luiz Humberto Carneiro
Deputado Marlos Fernandes
Deputado Padre João

SUPLENTES
Deputado Bilac Pinto
Deputado Doutor Ronaldo
Deputado Gustavo Corrêa
Deputada Maria Tereza Lara
Deputado Paulo Piau

PFL
PP
B PS P
P P5
Bloco PT-PCdoB

BPSP
BPSP
PFL
Bloco PT-PCdoB
P P5
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COMISSÃO DE REDAÇÃO

EFETIVOS
Deputado Djalma Diniz	 PPS
Deputado Pinduca Ferreira	 PP
Deputado Ricardo Duarte	 Bloco PT-PCdoB
Deputado Sebastião Costa	 PPS
Deputada Vanessa Lucas	 BPSP

SUPLENTES
Deputado Dimas Fabiano
Deputado Domingos Sávio
Deputado Doutor Ronaldo
Deputado Durval Angelo
Deputada Maria Olívia

PP
BPSP
BPSP
Bloco PT-PCdoB
BPSP

COMISSÃO DE SAÚDE

EFETIVOS
Deputado Adaclever Lopes	 PMDB
Deputado Adelmo Carneiro Leão	Bloco PT-PCdoB
Deputado Carlos Pimenta	 BPSP
Deputado Doutor Ronaldo	 BPSP
Deputado Fahim Sawan	 BPSP

SUPLENTES
Deputado Arlen Santiago	 BPSP
Deputado Edson Rezende	 Bloco PT-PCdoB
Deputado Jayro Lessa	 PEL
Deputado Sávio Souza Cruz	PMDB
Deputado Sebastião Helvécio	BPSP

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA

EFETIVOS
Deputado Antônio Júlio	 PMDB
Deputado Leonardo Moreira	PFL
Deputado Sargento Rodrigues	BPSP
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Deputado Zé Maia
Deputado Weliton Prado

SUPLENTES
Deputado Adaiclever Lopes
Deputado Adelmo Carneiro Leão
Deputada Ana Maria Resende
Deputado Dinis Pinheiro
Deputado Márcio Passos

B P5 P
Bloco PT-PCdoB

PMDB
Bloco PT-PCdoB
BPSP
BPSP
B P5 P

COMISSÃO DO TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO
SOCIAL

EFETIVOS
Deputado Alencar da Silveira Jr
Deputada Elisa Costa
Deputado Gustavo Valadares
Deputado Irani Barbosa
Deputada Jô Moraes

SUPLENTES
Deputada Ana Maria Resende
Deputado André Quintão
Deputado Carlos Gomes
Deputado José Milton
Deputado Paulo Cesar

BPSP
Bloco PT-PCdoB
PFL
BPSP
Bloco PT-PCdoB

B PS P
Bloco PT-PCdoB
Bloco PT-PCdoB
BPSP
BPSP

COMISSÃO DE TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS
PÚBLICAS

EFETIVOS
Deputado Bilac Pinto
Deputado Célio Moreira
Deputado Dimas Fabiano
Deputado Ivair Nogueira
Deputado Roberto Carvalho

SUPLENTES
Deputado Adalclever Lopes
Deputado Dinis Pinheiro
Deputado Gil Pereira

BPSP
BPSP
PP
PMDB
Bloco PT-PCdoB

PMDB
BPSP
PP
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Deputado Márcio Passos	 BPSP
Deputado Ricardo Duarte	 Bloco PT-PCdoB

COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
COOPERATIVISMO

EFETIVOS
Deputado Carlos Gomes
Deputada Cecília Ferramenta
Deputado Leonídio Bouças
Deputada Maria Olívia
Deputado Paulo Cesar

SUPLENTES
Deputado Biel Rocha
Deputado Dinis Pinheiro
Deputado Doutor Viana
Deputado Durval Angelo
Deputada Vanessa Lucas

Bloco PT-PCdoB
Bloco PT-PCdoB
BPSP
B P5 P
BPSP

Bloco PT-PCdoB
BPSP
P EL
Bloco PT-PCdoB
BPSP

COMISSÃO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

EFETIVOS
Deputado Antônio Júlio
Deputado Dilzon Meio
Deputado Gil Pereira
Deputado Gustavo Valadares
Deputado Luiz Humberto Carneiro
Deputado Padre João
Deputado Sebastião Helvécio

SUPLENTES
Deputado Carlos Pimenta
Deputado Dalmo Ribeiro Silva
Deputado Durval Angelo
Deputado Fahim Sawan
Deputado George Hílton
Deputado Gustavo Corrêa
Deputado ivair Nogueira

PMDB
BPSP
PP
PEL
B P5 P
Bloco PT-PCdoB
BPSP

BPSP
BPSP
Bloco PT-PCdoB
BPSP
PP
PFL
PMDB
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OUVIDORIA PARLAMENTAR

OUVIDOR - Deputado Biel Rocha
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Data da	Número	Tipo	Data da	Página
Reunião 	Publicação
9.6.2004	12	Reunião Especial da	28.10.2006	601

Comissão Especial
para Emitir Parecer
sobre a Proposta de

Emenda à
Constituição N2

75/2004
4.7.2006	9	Reunião Ordinária da	4.10.2006	1

Comissão de
Transporte,

Comunicação e Obras
Públicas na 4a Sessão
Legislativa Ordinária
da 15 1

8.8.2006	15a	Reunião Ordinária da	11.10.2006	102
Comissão de

Segurança Pública na
42 Sessão Legislativa

Ordinária da 15
Legislatura

9.8.2006	202	Reunião Ordinária da	7.10.2006	100
Comissão de Redação

na 42 Sessão
Legislativa Ordinária
da_l5_Legislatura

9.8.2006	42	Reunião	24.10.2006	459
Extraordinária da

Comissão de
Educação, Ciência,

Tecnologia e
Informática na 4

Sessão Legislativa
Ordinária da 151

Legislatura	1



	

10.8.2006	92	Reunião	12.10.2006	112
Extraordinária da

Comissão de
Assuntos Municipais e
Regionalização na 4?
Sessão Legislativa
Ordinária da 1 5

Legislatura

	

22.8.2006	16?	Reunião Ordinária da	4.10.2006	1
Comissão do
Trabalho, da

Previdência e da Ação
Social na 0 Sessão
Legislativa Ordinária
da_15?_Legislatura

	

22.8.2006	1	Reunião Ordinária da	12.10.2006	113
Comissão Especial

dos Produtos
Chineses

	

29.8.2006	16?	Reunião Ordinária da	18.10.2006	199
Comissão de

Constituição e Justiça
na 41 Sessão

Legislativa Ordinária
da_15?_Legislatura

	

13.9.2006	8?	Reunião	17.10.2006	178
Extraordinária da

Comissão de Saúde
na 4? Sessão

Legislativa Ordinária
da_15?_Legislatura

	

20.9.2006	233	Reunião Ordinária da	5.10.2006	23
Comissão de Meio de
Ambiente e Recursos
Naturais na 4 2 Sessão
Legislativa Ordinária
da_15_Legislatura

	

20.9.2006	22?	Reunião Ordinária da	6.10.2006	73
Comissão de	
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Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 0
Sessão Legislativa
Ordinária da 15?

Legislatura

	

20.9.2006	26?	Reunião Ordinária da 20.10.2006	318
Comissão de Direitos

Humanos na 4?
Sessão Legislativa
Ordinária da 15?

Legislatura

	

20.9.2006	119	Reunião Ordinária da 24.10.2006	460
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na 0 Sessão

Legislativa Ordinária
___	da_15?_Legislatura

	

28.9.2006	82	Reunião	6.10.2006	74
Extraordinária da

Comissão de Turismo,
Indústria, Comércio e
Cooperativismo na 4?
Sessão Legislativa
Ordinária da 15?

Legislatura

	

3.10.2006	712	Reunião Ordinária da	5.10.2006	7
42 Sessão Legislativa

Ordinária da 152
Legislatura

	

3.10.2006	179	Reunião Ordinária da	12.10.2006	114
Comissão do
Trabalho, da

Previdência e da Ação
Social na 0 Sessão
Legislativa Ordinária
da_15?_Legislatura

	

3.10.2006	10?	Reunião Ordinária da	19.10.2006	259
 Comissão de 
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Transporte,
Comunicação e Obras
Públicas na 0 Sessão
Legislativa Ordinária
da_15?_Legislatura

	

4.10.2006	72	Reunião Ordinária da	6.10.2006	55
4? Sessão Legislativa

Ordinária da 152
Legislatura

	

4.10.2006	412	Reunião	6.10.2006	59
Extraordinária da 0
Sessão Legislativa
Ordinária da 152

Legislatura

	

4.10.2006	422	Reunião	6.10.2006	66
Extraordinária da 4?
Sessão Legislativa
Ordinária da 151

Legislatura

	

4.10.2006	24?	Reunião Ordinária da	12.10.2006	115
Comissão do Meio

Ambiente e Recursos
Naturais na 4? Sessão
Legislativa Ordinária
da_15?_Legislatura

	

4.10.2006	232	Reunião Ordinária da	17.10.2006	179
Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 42
Sessão Legislativa
Ordinária da 15

Legislatura

	

4.10.2006	180	Reunião Ordinária da 24.10.2006	461
Comissão de Turismo,
Indústria, Comércio e
Cooperativismo na 0
Sessão Legislativa
Ordinária _da_15?



Legislatura
4.10.2006	213	Reunião Ordinária da 28.10.2006	601

Comissão de Redação
na 4? Sessão

Legislativa Ordinária
___ da_15?_Legislatura

5.10.2006	73?	Reunião Ordinária da	7.10.2006	89
4? Sessão Legislativa

Ordinária da 15?
Legislatura

10.10.2006	70	Reunião Ordinária da	12.10.2006	106
42 Sessão Legislativa

Ordinária da 15?
Legislatura

10.10.2006	43?	Reunião	17.10.2006	156
Extraordinária da 42
Sessão Legislativa
Ordinária da 154

Legislatura
10.10.2006	44?	Reunião	17.10.2006	162

Extraordinária da 42
Sessão Legislativa
Ordinária da 152

Legislatura
10.10.2006	189	Reunião Ordinária da	18.10.2006	202

Comissão do
Trabalho, da

Previdência e da Ação
Social na 4? Sessão
Legislativa Ordinária
da_15?_Legislatura

10.10.2006	16?	Reunião Ordinária da 25.10.2006	464
Comissão de

Segurança Pública na
42 Sessão Legislativa

Ordinária da 15?
Legislatura

11.10.2006	Reunião Ordinária da	12.10.2006	111
4? Sessão Legislativa
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Ordinária da 15?
Legislatura

	

11.10.2006	45?	Reunião	17.10.2006	169
Extraordinária da 42
Sessão Legislativa
Ordinária da 15?

Legislatura

	

11.10.2006	20?	Reunião Ordinária da	19.10.2006	261
Comissão de Saúde

na 4Sessão
Legislativa Ordinária

____	da_15?_Legislatura

	

11.10.2006	1?	Reunião	19.10.2006	262
Extraordinária da

Comissão Especial
Contra a Invasão dos
Produtos Chineses

	

11.10.2006	7?	Reunião Ordinária da	20.10.2006	317
Comissão de

Assuntos Municipais e
Regionalização na 0
Sessão Legislativa
Ordinária da 152

Legislatura

	

11.10.2006	24?	Reunião Ordinária da 24.10.2006	462
Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 4?
Sessão Legislativa
Ordinária da 15?

Legislatura

	

11.10.2006	25	Reunião Ordinária da 26.10.2006	519
Comissão de Meio

Ambiente e Recursos
Naturais na 42 Sessão
Legislativa Ordinária
da_15?_Legislatura

	

16.10.2006	37?	Reunião Especial da 1 18.10.2006	190
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0 Sessão Legislativa
Ordinária da 19

Legislatura -
Destinada à

Comemoração dos
100 Anos da Drogaria

Araújo

	

17.10.2006	7$	Reunião Ordinária da 19.10.2006	204
44 Sessão Legislativa

Ordinária da 19
Legislatura

	

17.10.2006	469	Reunião	21.10.2006	371
Extraordinária da 4
Sessão Legislativa
Ordinária da 19

Legislatura

	

17.10.2006	2	Reunião Ordinária da 28.10.2006	602
Comissão Especial

contra a Invasão dos
Produtos Chineses

	

18.10.2006	7$	Reunião Ordinária da 20.10.2006	276
4 Sessão Legislativa

Ordinária da 19
Legislatura	 ___

	

18.10.2006	47	Reunião	24.10.2006	432
Extraordinária da 4
Sessão Legislativa
Ordinária da 1$

Legislatura

	

18.10.2006	212	Reunião Ordinária da 28.10.2006	603
Comissão de Saúde

na 42 Sessão
Legislativa Ordinária
da_1$_Legislatura

	

18.10.2006	89	Reunião Ordinária da 28.10.2006	604
Comissão de

Assuntos Municipais e
Regionalização na 4
Sessão _Legislativa



Ordinária da 151
Legislatura

	

1810.2006	252	Reunião Ordinária da 26.10.2006	605
Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 42
Sessão Legislativa
Ordinária da 19

Le islatura

	

18.10.2006	12?	Reunião Ordinária da 28.10.2006	607
Comissão de

Participação Popular
na 41 Sessão

Legislativa Ordinária
da_15?_Legislatura

	

18.10.2006	142	Reunião Ordinária da 28.10.2006	607
Comissão de

Educação, Ciência,
Tecnologia e

Informática na 4?
Sessão Legislativa
Ordinária da 151

Legislatura

	

19.10.2006	Reunião Ordinária da 20.10.2006	316
42 Sessão Legislativa

Ordinária da 151
Legislatura

	

19.10.2006	38?	Reunião Especial da	24.10.2006	424
0 Sessão Legislativa

Ordinária da 15?
Legislatura -
Destinada a

Comemorar os 50
Anos do Trabalho

Desenvolvido pelos
Gideões

Internacionais do
Brasil



	

24.10.2006	77g	Reunião Ordinária da 26.10.2006	470
0 Sessão Legislativa

Ordinária da 19
Legislatura

	

25.10.2006	782	Reunião Ordinária da 27.10.2006	528
40 Sessão Legislativa

Ordinária da 19
Legislatura

	

25.10.2006	Reunião Ordinária da 28.10.2006	551
42 Sessão Legislativa

Ordinária da 19
Legislatura

	

26.10.2006	Reunião Ordinária da 27.10.2006	536
0 Sessão Legislativa

Ordinária da 19
Legislatura

	

26.10.2006	391	Reunião Especial da	31.10.2006	625
42 Sessão Legislativa

Ordinária da 1$
Legislatura -
Destinada a

Comemorar o
Centenário do Vôo
Inaugural _do_14_Bis
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 4 DE OUTUBRO DE 2006

ATAS
ATA DA 9? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 4
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM

4/7/2006
Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Cecília Ferramenta (substituindo o Deputado Roberto Carvalho, por
indicação da Liderança do Bloco PT-PC do B) e os Deputados Célio
Moreira e José Henrique (substituindo este ao Deputado Ivair
Nogueira, por indicação da Liderança do PMDB), membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, a Deputada Maria
Olívia. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Célio
Moreira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado José Henrique, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se
à 22 Fase da 22 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de
Lei n 9 3.10912006 (Relator: Deputado Dimas Fabiano). Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos ns
6.694 e 6.69612006. Submetidos a discussão e votação, cada um por
sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos
de Lei n2s 2.985, 2.996 2 3.035, 3.046, 3.053 e 3.090/2006. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de outubro de 2006.
Célio Moreira, Presidente - Bilac Pinto - Adalclever Lopes - George

Hilton.
ATA DA 16? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 4? SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 22/8/2006
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Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Jã
Moraes e o Deputado Alencar da Silveira Jr., membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Alencar da Silveira Jr., declara aberta a reunião e, com base no art.
120, inciso III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a debater a criação de políticas de incentivo à
produção e ao consumo de gás natural, a fim de coibir o aumento do
desemprego nas empresas que atuam em áreas voltadas para a
utilização desse combustível, e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios dos Srs. Robson de Souza Bittencourt,
Presidente da Federação dos Aposentados e Pensionistas de Minas
Gerais, e James Andris Pinheiro, Presidente do Conselho Estadual
dos Direitos da Criança e do Adolescente, publicados no 'Diário do
Legislativo" em 18/8/2006 e 191812006, respectivamente. O Presidente
acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais
designou a relatora citada a seguir: Projetos de Lei n 2s 2.209/2005 e
3.012/2006, em 2 turno (Deputada Jô Moraes). A Presidência
interrompe a 1 2 Parte da reunião para ouvir os Srs. João Vilhena e
Otávio Ferraz, Diretores Técnicos da Companhia de Gás de Minas
Gerais - Gasmig; Ciro Augusto Piçarro, Vice-Presidente da Amir;
Fernando Renno Campos, Sócio-Diretor da Redep-Alternativa e
Diretor-Tesoureiro da Amir; Dirceu Efigênio Reis, Diretor-Presidente
do Sindicato Intermunicipal dos Condutores Autônomos de Veículos
Rodoviários - Sincavir-MG; João Paulino Pires, Presidente da
Associação Mineira do Gás Natural Veicular, que são convidados a
tomar assento à mesa, O Presidente, na condição de autor do
requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. O Deputado Alencar da Silveira Jr., impossibilitado
de permanecer na reunião, passa a Presidência à Deputada Jô
Moraes. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados
e demais presentes, convoca os membros da Comissão para a
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próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de outubro de 2006.
Elisa Costa, Presidente - João Leite - Jô Moraes.

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

2.444/2005
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
De autoria do Deputado Roberto Carvalho, o projeto de lei em tela

visa declarar de utilidade pública o Projeto GAM - Oficinas da
Cidadania, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Fundamentação
O Projeto GAM tem na assistência social um dos seus principais

objetivos, mas também desenvolve programas culturais e
educacionais, com destaque para os cursos profissionalizantes de
radiodifusão, de artesanato e de mecânica.

Na área ambiental, trabalha com projetos para o desenvolvimento
sustentável e promove ações para a proteção da fauna e da flora.

No rol das ações direcionadas à saúde, faz campanhas objetivando
o esclarecimento da população sobre planejamento familiar, bem
como apóia iniciativas que visam proteger as famílias necessitadas, os
pacientes acometidos por doenças graves, a população carcerária
desassistida e as pessoas da terceira idade.

Para completar a sua meta de melhorar as condições de vida das
comunidades mais necessitadas, oferece atividades esportivas e de
lazer.

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

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n2
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2.444/2005 em turno único.
Sala das Comissões, 3 de outubro de 2006.
Paulo Piau, relator.	-

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N2
2.976/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em
tela visa declarar de utilidade pública a Associação Luz e Esperança
de Montes Clarinhos, com sede no Município de Salinas.

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

Fundamentação
A referida Associação, sem fins lucrativos, possui como objetivo

essencial realizar obras e ações visando à melhoria da qualidade de
vida da população de Montes Clarinhos, pertencente ao Município de
Salinas.

Dessa forma, desenvolve atividades sociais, culturais e desportivas;
representa a comunidade junto aos órgãos públicos no atendimento
de suas reivindicações; promove obras assistenciais diretamente ou
por meio de instituições filantrópicas; conscientiza os moradores sobre
suas potencialidades, direitos e deveres; luta pela valorização do
trabalho da mulher do campo; orienta o agricultor sobre a conservação
do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável.

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

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

n 9 2.976/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 3 de outubro de 2006.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.483/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social



Relatório
O projeto de lei em tela, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, objetiva

declarar de utilidade pública a Casa do Menor Dona Hortência
Aparecida Ribeiro, com sede no Município de Carmo do Cajuru.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que a considerou jurídica, constitucional e
legal, na forma apresentada. Vem ela agora a este órgão colegiado
para deliberação conclusiva, com base no art. 103, 1, "a', do
Regimento Interno.

Fundamentação
A Casa do Menor Dona Hortência Aparecida Ribeiro é uma entidade

civil sem fins lucrativos, que busca desenvolver um importante
trabalho na área da assistência social, em benefício das crianças e
dos adolescentes carentes dessa comunidade.

Para atingir seus objetivos programáticos, procura realizar atividades
de inclusão, oferecendo aos seus assistidos acompanhamento
familiar, alimentação, reforço escolar, formação humana e atividades
ocupacionais. Promovendo sua integração social, capacitando-os para
o exercício da cidadania, contribui para melhoria da sua qualidade de
vida.

Pelo que foi exposto, ela está habilitada a receber o título de
utilidade pública.

Conclusão
Opinamos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei n 3.483/2006

em turno único.
Sala das Comissões, 3 de outubro de 2006.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.484/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei n2
3.48412006 visa declarar de utilidade pública a Associação Cordeiro
de Deus, com sede no Município de Carmo do Cajuru.

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

Fundamentação
A referida Associação, sem fins lucrativos, tem como finalidade

precípua a assistência social. Em vista disso, desenvolve ações
visando ao cumprimento dos deveres e à defesa dos direitos
dispostos na Lei Orgânica da Assistência Social - Loas - e no Estatuto
dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Suas atividades têm como objetivo a proteção da saúde da família,
da gestante, da criança e do idoso; o combate à fome e à pobreza; a
integração dos seus beneficiários no mercado de trabalho; a
habilitação e a reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e
dependência química; a proteção do meio ambiente, enfim, o
melhoramento necessário ao bem-estar das pessoas carentes da
comunidade em que atua.

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

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

n 3.484/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 3 de outubro de 2006.
Elisa Costa, relatora.



BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 5 DE OUTUBRO DE 2006

ATAS
ATA DA 71 2 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4g SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 3/1012006
Presidência do Deputado Fábio Avelar

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1? Parte: 1? Fase
(Expediente): Atas - Correspondência: Mensagens n 2s 667 e 668/2006
(encaminham os Projetos de Lei ns 3.644 e 3.645/2006,
respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios e cartão - 21
Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de
Lei n9s 3.646 a 3.648/2006 - Questões de ordem; chamada para a
recomposição do número regimental; inexistência de quórum para a
continuação dos trabalhos - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Rogério Correia - Fábio Avelar - Antônio Andrade -

Luiz Fernando Faria - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão -
Alencar da Silveira Jr. - André Quintão - Arlen Santiago - Biel Rocha -
Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dinis Pinheiro - Djalma
Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval
Angelo - Elbe Brandão - Elisa Costa - George Hilton - Gustavo
Valadares - Irani Barbosa - Jayro Lessa - Jésus Lima - Jô Moraes -
João Bittar - João Leite - Laudelino Augusto - Maria Olívia - Maria
Tereza Lara - Miguel Martini - Neider Moreira - Padre João - Ricardo
Duarte - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Vanessa Lucas.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - As 14h14min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declare
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povc
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com  a palavra, o Sr.
Secretário, para proceder à leitura das atas das duas reuniões
anteriores.

1? Parte
12 Fase (Expediente)

Atas
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- O Deputado Gustavo Valadares, 2 9-Secretário "ad hoc", procede à
leitura das atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem
restrições.

Correspondência
- O Deputado Sargento Rodrigues, 1 9-Secretário "ad hoc", lê a

seguinte correspondência:
MENSAGEM N Q 667/2006

Belo Horizonte, 25 de setembro de 2006.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para apreciação

dessa egrégia Assembléia Legislativa, o Projeto de Lei de Revisão do
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG (2004-2007), para o
exercício 2007, conforme determina o Art. 39, da Lei n 9 15.033, de 20
de janeiro de 2004.

O principal benefício das revisões anuais do PPAG é o de fazer
refletir, nos orçamentos, eventuais correções da estratégia de médio
prazo para a realização do projeto de desenvolvimento contido no
Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado. Atualmente, cada PPAG
revisto e o Projeto de Lei em apenso coincidem plenamente com o
orçamento anual. Os aprimoramentos apresentados na Revisão do
PPAG, fruto da realização simultânea desta com a proposta de Lei
Orçamentária, consolidam iniciativa inovadora de alcançar os
melhores resultados para a sociedade, através da gestão eficiente e
orientada para realização da visão de tornar Minas o melhor Estado
para se viver.

A Exposição de Motivos da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão sintetiza os principais avanços desta Revisão do Plano
Plurianual de Ação Governamental.

Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais.
Exposição de Motivos

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado,
Submetemos à apreciação de Vossa Excelência a Terceira Revisão

Anual do Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG 2004-
2007), para o ano de 2007.

Esta iniciativa tem como objetivo a melhoria da gestão pública na
busca dos melhores resultados para a sociedade através do
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aperfeiçoamento dos instrumentos de planejamento e orçamento,
alinhando-os com as diretrizes e estratégias definidas no Plano
Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI.

Este processo foi realizado simultaneamente com o processo de
elaboração da proposta de Lei Orçamentária, por meio do recém-
implantado Portal de Planejamento e Orçamento, consolidando o
esforço para o aprimoramento dos instrumentos de planejamento
como instrumento gerencial efetivo da ação governamental, o que se
reflete, cada vez mais, na melhoria de alocação dos recursos nos
orçamentos anuais.

Foco estratégico do governo, os Projetos Estruturadores, compõem
um anexo específico da proposta de revisão ora encaminhada ao
Poder Legislativo, permitindo transparência plena dos programas e
ações desenvolvidas, garantindo a otimização na alocação de
recursos para o alcance dos melhores resultados para a sociedade.
Vale ressaltar que desde 2004 obtivemos uma melhoria na alocação
do incremento da despesa total de capital na fonte tesouro livre,
passando de R$207 milhões para R$1.117,4 milhões como proposta
para 2007. Estes resultados indicam que a estratégia de governo
determina fortemente a alocação de recursos.

A proposta que Vossa Excelência submete ao Legislativo mineiro
consolida a iniciativa inovadora implantada pelo governo de promover
uma gestão eficiente, para que a administração pública seja capaz de
atender as crescentes demandas sociais e promover o
desenvolvimento econômico em todas as regiões do Estado.

Essas, as razões que me levam a submeter a elevada apreciação de
Vossa Excelência, o presente projeto de lei.

Respeitosamente,
Renata Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.

PROJETO DE LEI N Q 3.644/2006
Dispõe sobre a Revisão do Plano Plurianual de Ação

Governamental - 2004-2007, exercício de 2007, e dá outras
providências.

Art. 1- Esta lei dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG -, para o exercício de 2007, conforme dispõe
o art. 39, da Lei n9 15.033, de 20 de janeiro de 2004.
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Art. 2 - Integram esta lei os seguintes Anexos 1 e II:
- Anexo l - contém as alterações relativas a inclusão, alteração e

exclusão de programas e ações a serem incorporadas aos Anexos 1 e
II da Lei n Q 15.033, de 20 de janeiro de 2004, que estabelece o Plano
Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o período 2004-
2007, acompanhadas de justificação;

II - Anexo II - contém as alterações a serem implementadas nos
Programas Estruturadores do Plano Mineiro de Desenvolvimento
Integrado - PMDI -, relacionados por objetivo prioritário,
acompanhadas de justificação;

Parágrafo único - A previsão financeira e a meta física das ações e
dos programas a que se refere este artigo, para o exercício de 2007,
estão discriminadas nos Anexos 1 e II desta lei.

Art. 3 - Os atributos de programas e ações relacionados nos
Anexos 1 e li desta lei devem ser compatíveis com a lei orçamentária
para o exercício de 2007, ficando o Poder Executivo autorizado a
promover ajustes, quando necessário.

Art. 42 - A inclusão de ações nos programas do PPAG 2004-2007
poderá ser efetuada também por intermédio da lei orçamentária e de
seus créditos especiais, nos seguintes casos:

- desmembramento de uma ação ou aglutinação de ações com
finalidades semelhantes, classificadas como atividades ou operações
especiais e integrantes do mesmo programa;

II - inclusão de novas atividades e operações especiais, desde que
as despesas delas decorrentes para o exercício e para os dois anos
subseqüentes tenham sido previamente definidas em leis específicas,
em consonância com o disposto no inciso 1 do art. 16 da Lei
Complementar Federal n 2 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 52 - As alterações de título, produto e unidade de medida de
ação orçamentária que não impliquem modificação de finalidade e
objeto poderão ser efetuadas por meio da lei orçamentária e de seus
créditos adicionais, mantido o respectivo código.

Art. 6 - A previsão financeira e a meta física das ações e dos
programas a que se refere este artigo, para o exercício de 2007,
discriminadas nos Anexos l e II desta lei, são referências e não se
constituem em limites para a Lei Orçamentária.
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Art. F - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, fica o processo em poder da Mesa, aguardando sua

publicação em essencialidades.
* - Publicado de acordo com o texto original.

MENSAGEM N2 666/2006
Belo Horizonte, 25 de setembro de 2006.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para apreciação

dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei da Proposta
Orçamentária para o exercício de 2007, que contém o Orçamento
Fiscal e o Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo
Estado.

O projeto de lei em apenso foi elaborado observando-se os
dispositivos constitucionais, além do previsto na Lei 16.314, de 10 de
agosto de 2006, bem como as disposições constantes da Lei Federal
n2 4.320, de 17 de março de 1964, e da Lei Complementar Federal n9
101, de4de maio de 2000.

Os principais valores decorrentes da estimativa da receita e da
fixação da despesa, contidos na Proposta Orçamentária, estão
detalhados na Exposição de Motivos da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão, que acompanha o presente projeto de lei.

Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais.
Exposição de Motivos

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado,
Submetemos à apreciação de Vossa Excelência a Proposta

Orçamentária para o exercício de 2007, que compreende o
Orçamento Fiscal e o Orçamento de Investimento das Empresas
Controladas pelo Estado.

O presente projeto de lei foi elaborado em observância aos
dispositivos constitucionais, às diretrizes orçamentárias para o
próximo exercício, aprovadas na forma da Lei n 16.314, de 10 de
agosto de 2006, bem como às disposições da Lei Federal n 2 4.320, de
17 de março de 1964, e da Lei Complementar Federal n 9 101, de 4 de
maio de 2000, que fixa normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal.

A Proposta Orçamentária evidencia o programa de trabalho do
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Governo do Estado para o referido exercício, em cumprimento às
diretrizes estabelecidas no PMDI, aos objetivas e metas constantes no
PPAG 2004-2007, e sua revisão anual, confirmando o compromisso
permanente de colocar o Estado de Minas Gerais a serviço da
promoção de benefícios sociais, sem se afastar do objetivo de
austeridade e rigor na gestão dos recursos públicos.

Evidenciam-se, a seguir, os grandes grupos da receita e da despesa
do Orçamento Fiscal e do Orçamento de Investimento das Empresas
Controladas pelo Estado.

Orçamento Fiscal
O Orçamento Fiscal proposto para o exercício de 2007 estima a

receita e fixa a despesa em R$30.553.704.363,00 (trinta bilhões
quinhentos e cinqüenta e três milhões setecentos e quatro mil
trezentos e sessenta e três reais).

O empenho em exercer uma administração de profunda austeridade,
situando-se rigorosamente dentro das disponibilidades do Tesouro
Estadual, foi o que possibilitou, ainda no exercício de 2004, o alcance
do superávit fiscal, fato que se repetiu no exercício de 2005. A
manutenção dessa trajetória de compromisso e responsabilidade
garante agora o envio de uma Proposta Orçamentária equilibrada para
o exercício de 2007.

1 - Receita
A receita prevista para o exercício de 2007 é da ordem de

R$30.553,7 milhões, sendo que as receitas correntes representam
95,45% e as receitas de capital, 4,55%.

1.1 - A tabela referente as "Receitas correntes" foi publicada no
"Diário do Legislativo" de 5.11.2006.

Principal fonte de arrecadação, a receita tributária, estimada em R$
21.170,9 milhões, é constituída, basicamente, do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, e
representa 83,90% do total. Os demais impostos e taxas representam
16,10% do total. Da receita tributária, R$13.161,5 milhões são de livre
utilização pelo Estado, e R$8.009,4 milhões são vinculados conforme
determinações constitucionais e legais.

A projeção do ICMS teve por base a estimativa de arrecadação para
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o exercício de 2006, considerando-se, ainda, a taxa de crescimento de
4,75% do Produto Interno Bruto e 4,5% de inflação, com base no
IPCA.

A Receita de Contribuições, estimada em R$2.445,9 milhões é
constituída pelas Contribuições Sociais (contribuições do servidor e
patronal aos Institutos de Previdência e aos Fundos de Previdência).

As Transferências da União, previstas em R$3.470,9 milhões são
provenientes do Fundo de Participação dos Estados - FPE, que
representa 45,10%, do Sistema único de Saúde - SUS - repasse
Fundo a Fundo 20,92%, da compensação pela perda
ICMStexportação 5,44%, da Cota Parte do Imposto sobre Produtos
Industrializados Exportados - IPI/Exportação 9,36%, da Contribuição
de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 5,63%, da Cota Parte
da Contribuição do Salário-Educação - QESE 5,62%, da
Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais
4,75% e de Outras Transferências da União 3,18%.

As Transferências Multigovernamentais, no valor de R$2.012,8
milhões, são oriundas do retorno de recursos do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério - FUNDEF.

As Outras Transferências estão estimadas em R$36,7 milhões, e as
transferências de convênios em R$201,7 milhões.

As Outras Receitas Correntes estão estimadas em R$2.170,6
milhões, sendo que, deste valor, 49,41% são recursos vinculados e
50,59% são recursos ordinários, e são compostas pelas Receitas
Patrimonial, Agropecuária, Industrial, Receita de Serviços, Multas e
Juros de Mora, Indenizações e Restituições, Receita da Dívida Ativa e
Receitas Diversas.

- 1.2 - A tabela referente às "Receitas de capital" foi publicada no
"Diário do Legislativo" de 5.11.2006.

As Receitas de Capital somam R$1.390,1 milhões, sendo que as
receitas provenientes de operações de crédito e transferências de
convênios são os principais componentes deste item, respondendo
por 68,44% do total de recursos.

2 - Despesa
A despesa constante da proposta orçamentária para o exercício de
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2007 foi fixada em R$30.553,7 milhões, sendo 85,35% despesas
correntes, 13,59% despesas de capital e, 1,06% destinado à Reserva
de Contingência.

.. 2.1 - A tabela referente às "Despesas correntes" foi publicada no
"Diário do Legislativo de 5.11.2006.

Dentre as despesas correntes destaca-se a despesa com Pessoal e
Encargos Sociais, fixada em R$12.987,6 milhões, representando
49,80% da despesa corrente. Do total da despesa de Pessoal e
Encargos Sociais, 38,11 % representam pessoal inativo. A projeção da
despesa foi elaborada com base na folha de abril de 2006, com
crescimento vegetativo de 0,15% ao mês, até dezembro de 2006 e de
1,83% para o exercício de 2007, acrescido da despesa com
precatórios e sentenças judiciais.

Os Juros e Encargos da Dívida Pública, no montante de R$2.040,8
milhões, representam 7,83% das despesas correntes.

As Outras Despesas Correntes, no valor de R$5.597,6 milhões,
destinam-se, basicamente, ao custeio operacional dos órgãos e
entidades da Administração Pública Estadual, representando 21,47%
da despesa corrente.

As Transferências a Municípios, estimadas em R$5.451,3 milhões,
são decorrentes de determinação constitucional, e são constituídas de
parcelas do ICMS, do IPVA, do IPI, da CIDE e da Dívida Ativa e
Multas e Juros de Mora do ICMS e IPVA.

- 2.2 - A tabela referente às "Despesas de capital" foi publicada no
"Diário do Legislativo" de 5.11.2006.

Os Investimentos e as Inversões Financeiras, no montante de
R$3.644,5 milhões, representam 87,76% das Despesas de Capital, e
destinam-se, basicamente, aos setores de educação, saúde,
segurança pública, saneamento básico, transportes e aos fundos
estaduais de desenvolvimento.

A Amortização da Dívida está orçada em R$508,4 milhões e
representa 12,24% das Despesas de Capital.

3 - Reserva de contingência
Na Reserva de Contingência estão previstos recursos da ordem de

R$323,4 milhões a serem utilizados como fonte de recursos para a
abertura de créditos adicionais, atendimento de passivos contingentes
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e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Conforme disposto na
Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá ser utilizada parcela da
Reserva de Contingência para o pagamento de prêmio de
produtividade aos órgãos e entidades quando ocorrer superação das
metas previstas no Acordo de Resultados e para os órgãos e
entidades que apresentarem desempenho satisfatório na avaliação
anual dos Programas Estruturadores constantes no programa Gestão
Estratégica de Ações e Recursos do Estado - GERAES, encaminhada
ao Poder Legislativo até 15 de junho de 2007.

Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado
O Estado realizará, através das suas empresas controladas,

investimentos da ordem de R$4.744,0 milhões oriundos de recursos
decorrentes de suas atividades e de operações de crédito contratadas
diretamente pelas mesmas.

A tabela referente ao 'Investimento por Empresa - 2007" foi
publicada no "Diário do Legislativo" de 6.11.2006.

Os investimentos da Companhia Energética de Minas Gerais -
CEMIG, da Cemig Distribuição SIA, da Cemig Geração e Transmissão
SIA e da Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA -
representam 95,94% do total do orçamento de investimento, aplicando
esses recursos em projetos de infra-estrutura básica como geração,
transmissão e distribuição de energia elétrica, abastecimento d'água,
sistema de esgoto e saneamento ambiental. As demais empresas
respondem por 4,06% do Orçamento de Investimento de 2007.

Cabe ainda ressaltar que, a partir da execução orçamentária do
exercício de 2007, serão adotadas as classificações orçamentárias
previstas em Portarias editadas pelas Secretarias do Tesouro
Nacional e do Orçamento Federal, quais sejam a "Receita Intra-
Orçamentária" e a modalidade de aplicação de despesa "91-aplicação
direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades
integrantes do Orçamento Fiscal", possibilitando, desta forma, a
eliminação de dupla contagem no levantamento dos balanços e
demais demonstrações contábeis. Saliento, adicionalmente, possíveis
alterações na execução orçamentária e nas demonstrações contábeis
do próximo exercício, oriundas de dispositivos legais, a exemplo da
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição Federal, relativa ao
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Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.

São estas as considerações sobre a Proposta Orçamentária para
2007 e, para uma visão da estrutura geral do Orçamento Fiscal, esta
exposição de motivos se faz acompanhar do quadro-resumo da
receita e despesa.

Essas, as razões que me levam a submeter a elevada apreciação de
Vossa Excelência, o presente projeto de lei.

Respeitosamente,
Renata Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.

PROJETO DE LEI N g 3.645/2006
Estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do

Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das
Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2007.

Art. 1 - O Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais para o
exercício financeiro de 2007 estima a receita em R$30.553.704.363,00
(trinta bilhões, quinhentos e cinqüenta e três milhões, setecentos e
quatro mil, trezentos e sessenta e três reais) e fixa a despesa em igual
importância.

Art. 2 - As receitas do Orçamento Fiscal serão realizadas mediante
arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, na
forma da legislação em vigor.

Art. 3 - Os demonstrativos do Orçamento Fiscal e do Orçamento de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado estão contidos
no Anexo 1.

Parágrafo único . Para atender a adoção de normas legais, fica o
Poder Executivo autorizado a alterar, no decorrer da execução
orçamentária do exercício de 2007, metodologia de cálculo de
demonstrativos mencionados no "caput'

Art. 4 - As despesas dos órgãos e entidades compreendidas no
Orçamento Fiscal serão realizadas segundo a discriminação constante
nos Anexos lI-A e 11-B-

Parágrafo único - Cada crédito consignado a subprojeto,
subatividade e desdobramento das operações especiais constantes
nos anexos a que se refere o "caput" integra esta lei na forma de
incisos deste artigo, identificado numericamente pela respectiva
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codificação orçamentária.
Art. 5 - O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas

pelo Estado estima as fontes e lixa os investimentos em
R$4.744.014.802,00 (quatro bilhões setecentos e quarenta e quatro
milhões catorze mil oitocentos e dois reais).

Art. 6 - Os investimentos das empresas controladas direta ou
indiretamente pelo Estado serão realizados segundo a discriminação
por projeto, atividade e operações especiais constantes no Anexo III.

Parágrafo único - Os projetos, as atividades e as operações
especiais constantes no Anexo III integram esta lei na forma de
incisos deste artigo, identificados numericamente pela respectiva
codificação orçamentária.

Art. 79 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos
suplementares ao Orçamento Fiscal, até o limite de 10% (dez por
cento) da despesa fixada no art. 1.

Parágrafo único - Não oneram o limite estabelecido no "caput"
- as suplementações de dotações referentes a pessoal e encargos

sociais;
II - as suplementações com recursos vinculados, quando se

referirem a remanejamento ou utilizarem como fonte o excesso de
arrecadação e o saldo financeiro destes recursos;

III - as suplementações com recursos diretamente arrecadados,
quando se referirem a remanejamento ou utilizarem como fonte o
excesso de arrecadação e o superávit financeiro destes recursos;

IV - as suplementações de dotações referentes ao pagamento da
dívida pública, de precatórios e de sentenças judiciárias, bem como os
créditos à conta da dotação Reserva de Contingência; ou
V - as suplementações de dotações com recursos

constitucionalmente vinculados aos municípios.
Art. 8 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos

suplementares ao Orçamento de Investimento das Empresas
Controladas pelo Estado até o limite de 10% (dez por cento) do valor
referido no art. 59•

Parágrafo único - Não oneram o limite estabelecido no "caput" as
suplementações realizadas com recursos provenientes das operações
das empresas controladas pelo Estado e outros recursos diretamente
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arrecadados por essas empresas.
Art. 99 - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operações de

crédito para o refinanciamento da dívida pública estadual.
Art. 10 - Esta lei vigorará no exercício de 2007, a partir de l Q de

janeiro."
- Publicado, fica o processo em poder da Mesa, aguardando sua

publicação em essencialidades.
* - Publicado de acordo com o texto original.

O F 1 Cl OS
Do Sr. Aldo Rebelo, Presidente da Câmara dos Deputados,

informando do recebimento do Ofício n 9 1 .688/2006/SGM, por meio do
qual foi enviado o Relatório Final da Comissão Especial sobre
Governança Ambiental. (- A Comissão de Meio Ambiente.)

Do Sr. Hélio Costa, Ministro das Comunicações, prestando
informações relativas ao Requerimento n 9 6.542/2006, da Comissão
de Educação.

Do Sr. Jarbas Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça,
informando do recebimento do Ofício n 2 1 .688/2006/SGM, por meio do
qual foi enviado o Relatório Final da Comissão Especial sobre
Governança Ambiental. (- A Comissão de Meio Ambiente.)

Do Sr. Roberto Vaz da Silva, Superintendente de Estudos e
Acompanhamento de Mercado da Agência Nacional de Transportes
Terrestres -ANTE-, encaminhando cinco unidades do cd-rom "Anuário
Estatístico dos Transportes Terrestres/2005 - AETT/2005", contendo
informações sobre o setor de transportes terrestres, relativas ao
período 2000-2004. (- A Comissão de Transporte.)

Do Sr. Lycio Cadar, Cônsul da República Arabe da Síria, informando
da sanção da Lei Municipal n 9 9.246, de 18/9/2006, que institui o Dia
do Imigrante Sírio.

Da Sra. Marília Aparecida Campos, Prefeita Municipal de Contagem,
solicitando empenho desta Casa para a destinação de recursos no
Orçamento de 2007 para a obra do Fórum de Contagem. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Sebastião Soares dos Santos, Prefeito Municipal de
Conceição do Mato Dentro, prestando informações relativas ao
Projeto de Lei n9 3.398/2006, em atenção a solicitação da Comissão
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de Constituição e Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n
3.398/2006.)

Do Sr. Paulo Teodoro de Carvalho, Presidente do Igam, prestando
informações relativas ao Projeto de Lei n 2 3.499/2006, em atenção a
solicitação da Comissão de Constituição e Justiça. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei n 2 3.499/2006.)

Do Sr. Gerson Barros de Carvalho, Chefe de Gabinete da
Superintendência de Obras Públicas da Secretaria de Transportes e
Obras Públicas (4), encaminhando cópias dos convênios que
menciona. (- A Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do
art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do
Regimento Interno.)

Do Sr. Cláudio Soares Rocha, Diretor de Documentação Histórica da
Presidência da República, informando do recebimento do Ofício n2
1 .688/2006/SGM, por meio do qual foi enviado o Relatório Final da
Comissão Especial sobre Governança Ambiental.

Do Sr. Luiz Cláudio Monteiro Morgado, Coordenador-Geral de
Finanças, Convênio e Contabilidade da Subsecretaria de
Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério do
Desenvolvimento Agrário, informando da celebração do Convênio 112
47/2006 e da liberação de recursos referentes a esse convênio. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da
Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento
Interno.)

De Norma Sueli dos Reis F. Marques e outros, servidores das
escolas estaduais de Timóteo e Coronel Fabriciano, solicitando
intercessão desta Casa junto às autoridades competentes com vistas
a que sejam concedidos a esses servidores vale-transporte e vale-
alimentação. (- AComissão de Administração Pública.)

Do Sr. Renê Henrique Cardoso Renault, Gerente da Area de
Proteção Ambiental Sul da Região Metropolitana de Belo Horizonte -
APA Sul RMBH (2), prestando informações em atenção a
requerimentos da Comissão de Meio Ambiente encaminhados por
meio dos Ofícios n9s 1.506 e 1 .507/2006/SGM.

Da diretoria da Associação dos Aposentados e Pensionistas do
lpsemg - Aaipsemg -, apresentando reivindicações dos associados
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dessa entidade. (- À Comissão de Administração Pública.)
De professores da rede estadual de ensino, encaminhando abaixo-

assinado em que manifestam a intenção de anular o voto em protesto
contra o tratamento dado à classe pelo governo do Estado. (- A
Comissão de Administração Pública.)

Da Sra. Cibelle Almeida Viana, Presidente da Associação Centro de
Negócios Artesanato em Movimento - Cenato -, solicitando a
destinação de recursos orçamentários para essa entidade. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Maron Emile Abi-Abib, Diretor-Geral do Departamento
Nacional do Sesc, encaminhando cópia do 'Modelo da Atividade
Educação em Saúde". (- A Comissão do Trabalho.)

CARTÃO
Do Sr. Antônio Eustáquio Óliver, Chefe de Gabinete do Secretário

de Meio Ambiente, agradecendo o encaminhamento do Relatório Final
da Comissão Especial sobre Governança Ambiental por meio do
Ofício n2 1 .688/2006/SGM.

22 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes
proposições:

PROJETO DE LEI M 3.646/2006
Declara de utilidade pública a Federação de Esportes Estudantis

de Minas Gerais - Feemg, com sede nesta Capital.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Federação Mineira de

Esportes Estudantis - Feemg, com sede nesta Capital.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de outubro de 2006.
João Leite
Justificação: A Federação Mineira de Esportes Estudantis - Feemg,

com sede nesta Capital, é a entidade máxima na gestão do desporto
escolar no Estado de Minas Gerais. Constitui-se em uma entidade civil
sem fins lucrativos que se dispõe a promover a inclusão de crianças e
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adolescentes em idade escolar na prática desportiva, como forma de
construção da cidadania.

Acreditamos que, por meio do fomento à atividade desportiva, as
crianças e os adolescentes terão uma melhor construção do caráter,
beneficiando toda a sociedade mineira. Assim, o reconhecimento da
Federação como sendo de utilidade pública fortalecerá o trabalho que
vem sendo realizado, trazendo grande contribuição para o desporto
mineiro, pelo que conto com o apoio dos nobres colegas à aprovação
deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N 9 3.64712006
Declara de utilidade pública estadual a entidade Projeto Abrindo

Caminhos com a Mocidade, com sede no Município de Piumhi.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 2 - Fica declarada de utilidade pública a entidade Projeto

Abrindo Caminhos com a Mocidade, com sede no Município de
Piumhi.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação-
Sala das Reuniões, 3 de outubro de 2006.
Ivair Nogueira
Justificação: A entidade Projeto Abrindo Caminhos com a

Mocidade - P.A.C.C.A.M, passou a funcionar com essa denominação
a partir de 26/11/2004, por alteração estatutária da entidade Grêmio
Recreativo Escola de Samba Mocidade Unida do Bairro São Judas
Tadeu - G.R.E.S.M.U, com sede no Município de Piumhi, que teve
seus objetivos e finalidades ampliados.

Dessa forma, com a nova denominação, além das atividades de
recreação cultura e lazer, passou a desenvolver também atividades
socioeducacionais e esportivas, bem como de amparo aos mais
necessitados e de defesa dos interesses da comunidade, conforme
estatuto vigente.

De acordo com a documentação apresentada, a entidade atende
aos requisitos da legislação em vigor, especialmente da Lei n 2 12.972,
de 27/7/98, alterada pela Lei n 2 15.430, de 3/1/2005.
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Em face do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N 9 3.648/2006
Declara de utilidade pública a entidade Associação Comercial,

Industrial e de Serviços de Candeias - Aciscan -, com sede no
Município de Candeias.

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

Comercial, Industrial e de Serviços de Candeias - Aciscan -, com sede
no Município de Candeias.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de outubro de 2006.
Ivair Nogueira
Justificação: A Associação Comercial, Industrial e de Serviços de

Candeias - Aciscan -, sediada em Candeias, é uma entidade civil, sem
fins lucrativos, legalmente constituída, fundada em 17/5/2000.
Trabalha pelo desenvolvimento do comércio, indústria e serviços de
Candeias, proporcionando oportunidades de emprego e renda para a
população, e pretende, entre outros projetos, implantar programas de
qualificação de mão-de-obra para atender às necessidades dos
associados e trabalhadores desse Município.

Conforme documentação apresentada, a entidade atende aos
requisitos da legislação em vigor, especialmente os da Lei n g 12.972,
de 27/7/98, alterada pela Lei n 15.430, de 31/1/2005.

Em face do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto de lei.

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

Questões de Ordem
O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, verificando a

inexistência de quórum, solicito o encerramento, de plano, da reunião.
0 Deputado João Leite - Sr. Presidente, V. Exa. pode constatar que
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temos quórum, contando com os Deputados em comissões. Se V.
Exa., de plano, perceber que não há quórum, solicitarei a
recomposição deste para a continuação dos trabalhos. Gostaria que
V. Exa. solicitasse também a presença dos Deputados e das
Deputadas em comissão. Sr. Presidente, peço-lhe que dê continuação
aos nossos trabalhos, já que há vários oradores inscritos. Solicito-lhe,
então, a recomposição do quórum.

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

• Sr. Secretário (Deputado Gustavo Valadares) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 18 Deputados.

Portanto, não há quórum para a continuação dos trabalhos.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as
Deputadas e os Deputados para as reuniões extraordinárias de
amanhã, dia 4, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de
convocação, e para a reunião ordinária também de amanhã, às 14
horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 23 2 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 4 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 1$ LEGISLATURA, EM 20/9/2006
Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Laudelino Augusto, Doutor Ronaldo e João Leite, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Laudelino Augusto, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Doutor Ronaldo,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
proposições da Comissão. Passa-se à 3 2 Fase da 2? Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Adalclever Lopes (3), em
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que solicita sejam enviados ofícios ao Ministério Público Estadual para
que informe a esta Comissão quais as medidas adotadas por aquele
órgão com relação à destinação final do lixo no Município de Perdões;
ao Presidente da Feam solicitando informações sobre a existência de
pedido de licenciamento ou requerimento, em que figure como
requerente o Município de Perdões e tendo como objeto a instalação
de aterro sanitário naquele Município, e em que solicita seja realizada
audiência pública com os convidados que menciona, a fim de
encontrar soluções para a destinação final do lixo no Município de
Perdões; Laudelino Augusto (3), em que solicita seja enviado ofício ao
Diretor-Geral do IEF solicitando cópia dos pareceres técnicos,
jurídicos e administrativos daquele órgão e do Ibama (anuências),
relativos aos processos de autorização para a exploração da candeia
a partir de janeiro de 2005; seja realizada audiência pública para
discutir a situação das Unidades de Conservação sob a
responsabilidade do IEF, e que a Gerência de Projetos Institucionais
desta Casa promova uma feira de apresentação e divulgação dos
parques estaduais, bem como que organize, em parceria com o IEF,
cursos voltados para a gestão, ecoturismo e educação ambiental nos
parques estaduais; Laudelino Augusto e João Leite, em que solicitam
sejam enviados ofícios ao Grupo Coordenador de Fiscalização
Ambiental Integrado (GCFAI) e às Receitas Federal e Estadual
solicitando esforço conjunto para a fiscalização da produção e
comercialização de óleo essencial de candeia (Alfa-Bisabolol); Doutor
Viana, em que solicita seja realizada audiência pública no Município
de Joaquim Felício para debater a criação do Parque Estadual da
Serra do Cabral, conforme previsto no Decreto n°44.121, de 2005;
Padre João, em que solicita seja realizada audiência pública em Santa
Bárbara para debater a situação do lixo naquele Município; e Rogério
Correia, em que solicita seja agendada reunião com o Secretário de
Estado do Meio Ambiente, juntamente com os convidados que
menciona, para discutir o processo de regulamentação da Lei n°
16.197, dó 2006. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

rÀ
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Sala das Comissões, 4 de outubro de 2006.
Laudelino Augusto, Presidente - João Leite - Doutor Ronaldo.

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

1.562/2004
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Roberto Carvalho, o Projeto de Lei n

1.562/2004 visa declarar de utilidade pública a Associação Pró-Habitar
do Vale do Jatobá - Asphav -, com sede nesta Capital.

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

Fundamentação
A entidade em causa, em sua área de atuação, defende os

interesses, os direitos e as demandas sociais dos seus associados.
Na consecução de seus objetivos, promove ações na área de

moradia, beneficiando a população de baixa renda; firma convênios e
parcerias com órgãos públicos e privados; incentiva o voluntariado;
firma intercâmbio com entidades cientificas; capta recursos financeiros
e materiais destinados a projetos para viabilizar obras de infra-
estrutura.

Também incentiva a solidariedade e a integração entre seus
associados e a comunidade, razão pela qual é merecedora do título
de utilidade pública.

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

nQ 1.562/2004, em turno único.
Sala das Comissões, 3 de outubro de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
2.939/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

ri-Li
11
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Relatório
De autoria do Deputado Leonídio Bouças, o projeto de lei em tela

visa declarar de utilidade pública a Associação de Assistência e
Referência à Criança, com sede no Município de Pompéu.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e
apresentou-lhe a Emenda n 2 1. Vem agora a matéria a esta Comissão
para deliberação conclusiva, nos termos do art. 103, 1, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A citada entidade, fundada em 2003, possui como finalidade a

melhoria da qualidade de vida das crianças e dos adolescentes
carentes do Município de Pompéu.

Para alcançar suas metas, busca a efetivação de programas que
garantam aos seus assistidos o direito à saúde, à educação, à cultura,
ao esporte, ao lazer e também à profissionalização; zela pela
inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral de seus
assistidos; institui e mantém programas de assistência social, em
caráter supletivo, visando proteger a família, a gestante e o recém-
nascido.

Por intermédio desse trabalho, intenta assegurar a integridade e a
dignidade da família e da população jovem desassistida do referido
Município.

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

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

n 2 2.93612006 em turno único, com a Emenda & 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 3 de outubro de 2006.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9
3.203/2006

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em tela visa
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dar a denominação de Vereador Agenor Neres de Santana à rodovia
que liga o Município de Mamonas à MG-1 22.

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

Fundamentação
No início de 1931, nasceu no então Distrito de Mamonas, Município

de Espinosa, Agenor Neres de Santana. Cresceu e se tornou
agricultor: depois, pequeno comerciante e, em 1962, foi eleito
Vereador pelo Município de Espinosa, onde fixou residência.

Cumprido seu mandato, retornou ao comércio, mas, como líder,
estava sempre atento às demandas da comunidade local.

Faleceu em 2003, deixando um legado para os seus familiares e
para os habitantes da sua terra natal: respeito aos humildes,
dignidade pessoal e honestidade. Senda assim, é pertinente a
homenagem que se quer fazer a esse mineiro do interior das Gerais.

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

3.203/2006, em turno único, com a Emenda n 2 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2006.
Dimas Fabiano, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.451/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Sociedade Amigos Alegrenses,
com sede no Município de São José do Alegre.

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

Fundamentação
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A Sociedade Amigos Alegrenses possui como objetivo primordial
promover o desenvolvimento de uma consciência cidadã no meio
comunitário onde atua, tendo em vista estimular a valorização do ser
humano e o respeito à sua dignidade.

Em razão disso, promove palestras e encontros em que são
difundidos preceitos morais e valores democráticos como a liberdade,
igualdade e participação.

No intuito de fazer cumprir o que está disposto em seu estatuto,
realiza atividades de inclusão social e incentiva os seus membros a
participarem de obras e atividades em prol do bem comum,
conclamando-os a serem solidários com os mais humildes e
necessitados.

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

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n9

3.451/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 3 de outubro de 2006.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N
3.503/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo, com
sede no Município de Andradas.

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

Fundamentação
A referida entidade, localizada atualmente no Bairro Alto Alegre,

funciona desde 1954 e possui como objetivo essencial promover
ações para a melhoria de vida da população carente do Município de
Frutal, colocando à sua disposição serviços de assistência social,
amparando principalmente os idosos.
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Por meio do seu trabalho, realizado de forma continuada e com o
apoio de voluntários, intenta assegurar aos beneficiários de suas
ações integridade e dignidade, confortá-los e amenizar suas
dificuldades materiais.

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

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

n2 3.503/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 3 de outubro de 2006.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA O 1 °TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.494/2005
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
A proposição em tela é de autoria do Deputado Leonardo Moreira e

tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar à Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae -, do Município de
Malacacheta, o imóvel que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta a considerou jurídica, constitucional e
legal, na forma do Substitutivo n 9 1, que apresentou, cabendo agora a
este órgão colegiado analisar a proposição no âmbito de sua
competência, conforme o disposto no art. 188, c/c o art. 102, VII, 'd",
do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise tem por objetivo autorizar o Poder

Executivo a alienar à Apae de Malacacheta imóvel constituído de
terreno urbano, com área total de 608,04m 2, registrado sob o n2 3.439,
a fis. 105 do Livro 2-P, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Malacacheta, incorporado ao patrimônio do Estado, em
1958, por força de doação feita por esse Município, sem ônus de
nenhuma espécie.

O Substitutivo n9 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça, tem por fim acolher sugestão manifestada pelo Poder
Executivo, a quem compete a efetivação do negócio jurídico em tela,
pela qual estabelece que a referida alienação deve ter como donatário

rsl
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o Município de Malacacheta, além de retificar os termos da cláusula
de reversão no art. 2.

Ressalte-se que, em atendimento ao interesse público que deve
nortear a transferência de bens pertencentes ao Estado, prevê o
parágrafo único do art. l o do projeto que o imóvel será destinado ao
funcionamento da Apae de Malacacheta.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, a proposição atende
aos preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de
bens públicos, além de não representar despesas para o erário nem
acarretar repercussão na Lei Orçamentária, em conformidade com o §
2Q do art. 105 da Lei Federal n g 4.320, de 1964, que estatui normas
gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentas
e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

2.494/2005, no 1 ° turno, na forma do Substitutivo & 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Jayro Lessa, relator - Sebastião

Helvécio - Luiz Humberto Carneiro.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N3.10012006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem
por objetivo autorizar o Poder Executivo a permutar com particulares o
imóvel que especifica, situado no Município de Cana Verde.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade na forma do Substitutivo n 2 1, que
apresentou. Agora, vem a este órgão colegiado a fim de receber
parecer quanto a sua possível repercussão financeira, conforme
dispõe o art. 188, c/c o art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nO 3.100/2006 tem como finalidade autorizar o

Poder Executivo a permutar imóvel constituído de um terreno de

rÃ'Lal
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propriedade do Estado, com 2.000m 2, situado na Rua Carmelita
Carvalho Garcia, no Município de Cana Verde, por outro, pertencente
a particulares, com igual área, a ser desmembrado de imóvel situado
no lado esquerdo da estrada de acesso à cidade.

A permuta justifica-se pelo fato de que o terreno de propriedade do
Estado está dividido por estrada municipal, o que o torna inadequado
para a construção de prédio público, e, além disso, situa-se na
entrada de propriedade de particular. Assim sendo, a proposição
atende ao interesse público, que deve revestir a transação em tela.

Diante da necessidade de identificação da área pertencente a
particular, a ser permutada, foi apresentado, pela Comissão de
Constituição e Justiça, o Substitutivo n 9 1, em cujo anexo é feita sua
descrição pormenorizada.

A autorização legislativa para a alienação de bem público decorre de
exigência contida na Lei Federal n 9 4.320, de 1964, que estatui
normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do
Distrito Federal e estabelece, no § 2 9 de seu art. 105, que a
movimentação de valores pertencentes ao ativo permanente do
Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Cabe ressaltar que a avaliação prévia realizada concluiu que o valor
venal de cada um dos imóveis a ser permutado corresponde a
R$21 .600,00; por isso, não haverá torna para as partes, conforme
prevê o art. 2 2 do projeto de lei em análise.

Portanto, a matéria em questão atende aos preceitos legais que
versam sobre a transferência de domínio de bens públicos, além de
não representar despesas para o erário e não acarretar repercussão
na lei orçamentária.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do

3.10012006 no l o turno, na forma do Substitutivo
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Luiz Humberto

Jayro Lessa - Sebastião Helvécio.

Projeto de Lei n2
nO 1, apresentado

Carneiro, relator -
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PARECER PARA O 1 °TURNO DO PROJETO DE LEI N°3.151/2006
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Márcio Kangussu, o Projeto de Lei n

3.151/2006 tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer
reverter ao Município de Jequitinhonha o imóvel que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta a considerou jurídica, constitucional e
legal, apresentando a Emenda n 2 1. Cabe agora a este órgão
colegiado analisar a proposição no âmbito de sua competência,
conforme o disposto no art. 188, c/c o art. 102, Vil, "d", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em análise tem por objetivo autorizar o Poder

Executivo a fazer reverter ao Município de .Jequitinhonha um imóvel
constituído de terreno urbano com área de 2.376,00m 2, registrado sob
o n2 6.248, a f Is. 221v/222 do Livro 3-E, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Jequitinhonha.

Esse imóvel foi incorporado ao patrimônio do Estado em 1968, para
a construção de um prédio escolar, o que não se efetivou. Diante do
não-cumprimento da finalidade formalizada na escritura pública de
doação, o doador pleiteia o retorno do bem a seu patrimônio.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, a proposição atende
aos preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de
bens públicos, além de não representar despesas para o erário e não
acarretar repercussão na lei orçamentária, em conformidade com o §
29 do art. 105 da Lei Federal n g 4.320, de 1964, que estatui normas
gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos
e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal.

Finalizando, ressaltamos que a Emenda n 2 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça, tem o objetivo de dar nova
redação ao art. 1 2 do projeto de lei, de modo a sanar erro material
referente ao número de registro do imóvel e adequar o seu texto à
técnica legislativa.
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Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

3.15112006, no 1° turno, com a Emenda n 2 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Jayro [essa, relator - Sebastião

Helvécio - Luiz Humberto Carneiro.
PARECER PARA O 12 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.322/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado George Hilton, o projeto de lei em tela tem
por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de ltaúna
o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, na forma do Substitutivo n 9 1, que
apresentou. Agora, vem a este órgão colegiado, a fim de receber
parecer quanto a possível repercussão financeira, conforme dispõe o
art. 188, c/c O art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata o projeto de lei em análise de autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de ltaúna imóvel com 8.340m 2, situado no lugar
denominado Vila Nogueira Machado, nesse Município, doado por este
ao Estado em 1977, para a construção do Centro Social Urbano de
ltaúna, o que de fato ocorreu. Atualmente, esse Centro vem sendo
mantido pela Prefeitura Municipal, beneficiando os necessitados de
toda a região.

Tendo em vista a necessidade de se corrigir dado cadastral do
imóvel e adequar a redação do projeto à técnica legislativa, a
Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo n 2 1,
sem alterar a essência do texto original.

De conformidade com o parágrafo único do art. 1 2 do Substitutivo, o
imóvel será destinado à continuidade do funcionamento do centro
comunitário da região, atendendo assim ao interesse público, que
deve revestir a transação em tela. No mesmo sentido, o art. 22 prevê a
reversão do bem ao patrimônio do Estado, se, findo o prazo de três
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anos contados da lavratura da escritura pública de doação, for
alterada a destinação prevista.

Saliente-se que a autorização legislativa para a alienação de bem
público decorre de exigência contida no § 2 2 do art. 105 da Lei Federal
n2 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para
a elaboração e o controle dos orçamentos e dos balanços da União,
dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Esse dispositivo
estabelece que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo
permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida
autorização.

Assim, a matéria em questão atende aos preceitos legais que
versam sobre a transferência de domínio de bens públicos, além de
não representar despesas para o erário nem acarretar repercussão na
Lei Orçamentária.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n

3.322/2006, no 1 9 turno, na forma do Substitutivo n O 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente e relator - Jayro Lessa - Sebastião

Helvécio - Luiz Humberto Carneiro.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N2 3.37512006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem
por objetivo autorizar o Poder Executivo a alienar o imóvel que
especifica à Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas
Gerais - Codemig.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade. Agora, vem a este órgão colegiado a
fim de receber parecer quanto a possível repercussão financeira que
poderá originar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, VII, "d", do
Regimento Interno.

Fundamentação
Trata o projeto de lei em análise de autorizar o Poder Executivo a
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alienar à Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas
Gerais - Codemig - o imóvel constituído de uma área com
650.000,00m 2, localizado na escarpa norte da Serra do Curral, no
Bairro Olhos d'Agua, junto à interseção da Rodovia BR-040, no
Município de Belo Horizonte.

O art. 2 da proposição prevê que a transferência de domínio
pretendida tem por objetivo a subscrição e a integralização de
aumento do capital social da Codemig pelo Estado, mediante a
emissão de novas ações ordinárias nominativas correspondente ao
valor do imóvel, de 11$ 16.095.300,00.

Cabe ressaltar que esse valor foi indicado em avaliação prévia, que,
por meio do Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, com a
aplicação do coeficiente de aproveitamento do terreno de 0,6,
estabeleceu em R$41,27 por metro quadrado o valor venal de
mercado mais representativo para o imóvel, considerando as suas
características e a realidade econômica da região.

No tocante à existência do interesse público, que deve nortear o
negócio jurídico em causa, a referida transferência possibilitará ao
Estado subscrever e integralizar, como acionista majoritário, o capital
social da Codemig para que essa estatal amplie sua atuação em favor
do desenvolvimento econômico e social de Minas, com benefício para
toda sua população.

A autorização legislativa para a alienação de bem público decorre da
exigência contida na Lei Federal n 1 4.320, de 1964, que estatui
normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do
Distrito Federal, em especial no § 2 2 de seu art. 105, ao estabelecer
que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente
do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Cabe esclarecer que o projeto em análise autoriza a transferência de
um ativo imobiliário do Estado para uma empresa estatal sob seu
controle acionário, para que ela possa emitir novas ações
nominativas, sem a ocorrência de encargo para o erário.

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

3.375/2006 no 1 0 turno.
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Sala das Comissões, 4 de outubro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Jayro

[essa - Luiz Humberto Carneiro.
PARECER PARA O 1 °TURNO DO PROJETO DE LEI N°3383/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em exame visa
autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Ouro Fino o
imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade, na forma do Substitutivo n 9 1, que
apresentou.

Cabe agora a este órgão colegiado apreciá-la no âmbito de sua
competência, conforme o disposto no art. 188, c/c o art. 102, VII, "d",
do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise tem por finalidade autorizar o Poder

Executivo a alienar ao Município de Ouro Fino imóvel registrado sob o
n9 7.371, a f Is. 1 do Livro 2-O, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Ouro Fino, incorporado ao patrimônio do Estado em 1992
por doação desse Município, para que nele fosse construída uma
unidade de ensino supletivo.

Em atendimento ao interesse público, que deve nortear o negócio
jurídico em causa, o parágrafo único do art. 1 2 estabelece como
destinação do imóvel a ampliação de unidade escolar.

Cabe ressaltar que o Substitutivo n 2 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça, tem o objetivo de corrigir a área do imóvel,
de 1.102,00m2 para 1.012,00m2, e sanar erro material referente ao
livro de registro além de estabelecer prazo para a reversão do bem
ao patrimônio do Estado, se não for cumprida a destinação para ele
prevista.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, a proposição atende
aos preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de
bens públicos, além de não representar despesas para o erário nem
acarretar repercussão na lei orçamentária, em conformidade com o §
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22 do art. 105 da Lei Federal n 2 4.320, de 1964, que estatui normas
gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos
e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

3.383/2006 no 1 O turno, na forma do Substitutivo n2 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Jayro

Lessa - Luiz Humberto Carneiro.
PARECER PARA O l Q TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.412/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem
por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Formiga o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade. Agora, vem a este órgão colegiado a
fim de receber parecer quanto a possível repercussão financeira que
poderá originar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, VII, "d", do
Regimento Interno.

Fundamentação
Trata o projeto de lei em análise de autorizar a doação, ao Município

de Formiga, de terreno edificado com área de 10.000m 2, incorporado
ao patrimônio do Estado em 1968 por doação do próprio ente
federativo, para a construção de uma unidade escolar. No local
funcionou a Escola Estadual Wenceslau Alves Belo, posteriormente
desativada.

De conformidade com o parágrafo único do art. 1 9 da proposição, o
imóvel será destinado ao funcionamento de um Centro de Convivência
da Comunidade Rural, atendendo, assim, ao interesse público que
deve revestir a transação em tela.

Além disso, observe-se que a proposição prevê, no art. 2, a
reversão do bem ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos,
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contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver
sido dada a destinação estipulada.

Saliente-se que a autorização legislativa para a alienação de bem
público decorre da exigência contida na Lei Federal n 2 4.320, de 1964,
que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal, em especial no § 2 2 de seu art. 105,
ao estabelecer que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo
permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida
autorização.

Cabe esclarecer que a matéria em questão atende aos preceitos
legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos,
além de não representar despesas para o erário e não acarretar
repercussão na Lei Orçamentária.

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

3.412/2006, no l Q turno.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente e relator - Jayro Lessa - Sebastião

Helvécio - Luiz Humberto Carneiro.
PARECER PARA O 1TURNO DO PROJETO DE LEI N93.41412006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem
por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Extrema o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade, na forma apresentada. Agora, vem a
este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto a possível
repercussão financeira que poderá originar, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata o projeto de lei em análise de autorizar o Poder Executivo a

alienar ao Município de Extrema um imóvel com área de 1 0.000m2,
localizado no Bairro Salto do Meio, nesse Município, que o doou ao
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Estado para construção de um estabelecimento de ensino.
De conformidade com o parágrafo único do art. 1 2 da proposição, o

imóvel será destinado à construção de uma nova unidade escolar,
atendendo, assim, ao interesse público que deve revestir a transação
em tela.

Além disso, observe-se que a proposição prevê, no art. 2, a
reversão do bem ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco
anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação estipulada.

Saliente-se que a autorização legislativa para a alienação de bem
público decorre da exigência contida na Lei Federal n 2 4.320, de 1964,
que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal, em especial no § 2 Q de seu art. 105,
ao estabelecer que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo
permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida
autorização.

Cabe esclarecer que a matéria em questão atende aos preceitos
legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos,
além de não representar despesas para o erário nem acarretar
repercussão na Lei Orçamentária.

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

3.414/2006, no 1turno.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Jayro Lessa, relator - Sebastião

Helvécio - Luiz Humberto Carneiro.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.433/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem
por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Cláudio o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade. Agora, vem a este órgão colegiado a
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fim de receber parecer quanto a possível repercussão financeira que
poderá originar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, VII, "d". do
Regimento Interno.

Fundamentação
Trata o projeto de lei em análise de autorizar a transferência ao

Município de Cláudio de imóvel com área de meio alqueire, e
benfeitorias, situado no lugar denominado Rocinha, naquele
Município, incorporado ao patrimônio do Estado por doação de
particulares, sem o estabelecimento de nenhum gravame.

De conformidade com o parágrafo único do art. l Q da proposição, o
imóvel será destinado ao desenvolvimento do Projeto Prosseguir, que
objetiva a extensão da jornada de alunos do ensino fundamental, em
situação de risco, atendendo assim ao interesse público, que deve
revestir a transação em tela. Além disso, a proposição prevê, no art.
2, a reversão do bem ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de
cinco anos, contados da lavratura da escritura pública de doação, não
lhe tiver sido dada a destinação estipulada.

Saliente-se que a autorização legislativa para a alienação de bem
público decorre da exigência contida na Lei Federal 

no 
4.320, de 1964,

que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal, em especial no § 22 de seu art. 105,
ao estabelecer que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo
permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida
autorização.

Cabe esclarecer que a matéria em questão atende aos preceitos
legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos,
além de não representar despesas para o erário nem acarretar
repercussão na lei orçamentária.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n

3.433/2006 no 1 9 turno.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente e relator - Jayro Lessa - Luiz Humberto

Carneiro - Sebastião Helvécio.
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PARECER PARA O 1 Q TURNO DO PROJETO DE LEI N2 3.434/2006
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem

por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Machado o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Agora, vem a este órgão colegiado a
fim de receber parecer quanto a sua possível repercussão financeira,
conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, VII, "d", do Regimento
Interno.

Fundamentação
Trata o projeto de lei em análise de autorizar a transferência ao

Município de Machado de imóvel constituído de terreno edificado, com
área de 2.000m 2, situado nesse Município.

De conformidade com o parágrafo único do art. l Q da proposição, o
imóvel será destinado à implantação de programas de saúde e
agricultura, atendendo assim ao interesse público, que deve revestir a
transação em tela. Além disso, a proposição prevê, no art. 2, a
reversão do bem ao patrimônio do Estado caso não seja, no prazo de
cinco anos, contados da lavratura da escritura pública de doação,
utilizado com a finalidade estipulada.

Saliente-se que a autorização legislativa para a alienação de bem
público decorre de exigência contida na Lei Federal n 9 4.320, de 1964,
que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal e estabelece, no § 2 9 de seu art. 105,
que a movimentação de valores pertencentes ao ativo permanente do
Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Cabe esclarecer que a matéria em questão atende aos preceitos
legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos,
além de não acarretar despesas para o erário e não ter repercussão
na lei orçamentária.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n

rs
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3.434/2006 no 1 2 turno.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator -

Jayro Lessa - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1 °TURNO DO PROJETO DE LEI N°3.435/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n 9 3.435/2006
visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Dores do
lndaiá o imóvel que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta a considerou jurídica, constitucional e
legal. Cabe agora a este órgão colegiado analisar a proposição no
âmbito de sua competência, conforme o disposto no art. 188, c/c o art.
102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata a proposição de conferir a necessária autorização legislativa

para que o Poder Executivo doe ao Município de Dores do lndaiá
imóvel constituído de área com 4.050m 2, incorporado ao patrimônio do
Estado em 1929 por doação daquele ente federativo, sem que fosse
estabelecida cláusula de destinação.

Para dar atendimento ao interesse público, que deve nortear o
negócio jurídico em causa, prevê o parágrafo único do art. l do
projeto que o imóvel será destinado à instalação e ao funcionamento
da Prefeitura Municipal, o que possibilitará melhor desempenho de
suas funções administrativas, beneficiando a população local.

Também em defesa do interesse coletivo, a alienação a ser
realizada está revestida de garantia, uma vez que o art. 2 Q do projeto
prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se não lhe for
dada a destinação prevista no termo avençado.

Com relação à repercussão financeira, a proposição atende aos
preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de bens
públicos, além de não acarretar despesas para o erário e não ter
repercussão na lei orçamentária. Encontra-se, pois, em conformidade
com o § 29 do art. 105 da Lei Federal n 9 4.320, de 1964, que estatui
normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos
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orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do
Distrito Federal.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

3.435/2006 no 1 'turno.
Saia das Comissões, 4 de outubro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente e relator - Jayro Lessa - Luiz Humberto

Carneiro - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1TURNO DO PROJETO DE LEI M3.436/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem
por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Araguari o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade, na forma apresentada.

Agora, vem a matéria a este órgão colegiado, a fim de ser apreciada
quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, conforme preceitua
o art. 188, c/c o art. 102, VII, 'd", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Araguari imóvel com área de 6.294,51m 2, a ser
desmembrada da área total de 10.275,00m2, localizada nesse
Município.

Visando à correta identificação do terreno a ser doado, o art. 2 Q da
proposição esclarece que permanecerá como propriedade do Estado
o imóvel onde funciona a Escola Estadual Coronel Lindoifo Rodrigues
da Cunha, bem como a área utilizada para recreação e reservada
para futura ampliação dessa unidade de ensino.

Em atendimento ao interesse público, requisito de tal doação, a
parte transferida será destinada à urbanização e à regularização da
posse dos ocupantes, de acordo com o disposto no parágrafo único
do art. l do projeto.

A autorização legislativa decorre da exigência contida na Lei Federal
n 2 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para
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a elaboração e o controle dos orçamentos e dos balanços da União,
dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, em especial o § 2
de seu art. 105, que determina a obrigação da autorização explícita do
Legislativo para a movimentação do ativo permanente do Estado.

A matéria em questão atende aos preceitos legais que versam sobre
a transferência de domínio de bens públicos, além de não representar
despesas para o erário nem acarretar repercussão na Lei
Orçamentária, razão pela qual não encontramos óbice, do ponto de
vista financeiro-orçamentário, à sua aprovação.

Releva mencionar, por fim, que o negócio jurídico a ser realizado
está revestido de garantias, uma vez que o projeto de lei em causa
prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado na hipótese do
não-atendimento do objetivo fixado, no prazo de cinco anos da
lavratura da escritura pública de doação.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n9

3.436/2006, no 1 Q turno.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator -

Sebastião Helvécio - Jayro Lessa.
PARECER PARA O 1 °TURNO DO PROJETO DE LEI N°3.447/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n 2 3.44712006
visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Coluna o
imóvel que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta a considerou jurídica, constitucional e
legal. Cabe agora a este órgão colegiado analisar a proposição no
âmbito de sua competência, conforme o disposto no art. 188, c/c o art.
102, VII, "d', do Regimento Interno,

Fundamentação
Trata a proposição de obter deste Parlamento a autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa transferir ao Município
de Coluna imóvel constituído de área com 2.000,00m 2, situado na Rua
Osvaldo Pimenta, n 2 500, Centro, naquele Município, incorporado ao
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patrimônio do Estado em 1961 por doação de particulares.
Em atendimento ao interesse público, requisito de tal doação, prevê

o parágrafo único do art. 1 1 do projeto que o imóvel será destinado à
implementação de projetos municipais.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, a proposição atende
aos preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de
bens públicos, além de não representar despesas para o erário nem
acarretar repercussão na lei orçamentária, em conformidade com o §
2Q do art. 105 da Lei Federal n 2 4.320, de 1964, que estatui normas
gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos
e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal.

Ademais, o negócio jurídico a ser realizado está revestido de
garantia, uma vez que o art. 2 2 do projeto de lei em causa prevê a
reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se não lhe for dada a
destinação prevista, ou no caso de ser desvirtuada ou modificada a
sua finalidade social.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

3.44712006 no 1 'turno.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Jayro

Lessa - Luiz Humberto Carneiro.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI NO3.468/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n 9 3.46812006
visa a autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Cláudio o
imóvel que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta a considerou jurídica, constitucional e
legal. Cabe agora a este órgão colegiado analisar a proposição no
âmbito de sua competência, conforme o disposto no art. 188, c/c o art.
102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise tem por objetivo conferir a necessária

ri-LiSI



46

autorização para que o Poder Executivo possa transferir ao Município
de Cláudio imóvel com área de 10.000m2, incorporado ao patrimônio
do Estado em 1949 por doação de particulares, sem a imposição de
ónus.

Em atendimento ao interesse público que deve nortear o negócio
jurídico em causa, prevê o parágrafo único do art. lÍ Q do projeto que o
imóvel será destinado ao funcionamento da Cooperativa dos
Produtores Rurais.

Também em defesa do interesse coletivo, a alienação a ser
realizada está revestida de garantia, uma vez que o art. 2 Q do projeto
prevê o retorno do imóvel ao patrimônio do Estado, se não lhe for
dada a destinação prevista no termo avençado.

Com relação à repercussão financeira, a proposição atende aos
preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de bens
públicos, além de não representar despesas para o erário nem
acarretar repercussão na Lei Orçamentária. Encontra-se, pois, em
conformidade com o § 2 Q do art. 105 da Lei Federal n 9 4.320, de 1964,
que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o
controle dos orçamentos e dos balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

3.468/2006, no 1 °turno.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente e relator - Jayro [essa - Sebastião

Helvécio - Luiz Humberto Carneiro.
PARECER PARA O 1 °TURNO DO PROJETO DE [El N°3.474/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O Projeto de Lei n9 3.474/2006 é de autoria do Governador do
Estado e visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Urucânia o imóvel que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta a considerou jurídica, constitucional e
legal, na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado analisar a proposição no âmbito
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de sua competência, conforme o disposto no art. 188, c/c o art. 102,
VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise tem por objetivo autorizar o Poder

Executivo a alienar ao Município de Urucãnia imóvel urbano edificado,
com área de 1.374,75M2, situado nesse Município e doado ao Estado
pela Arquidiocese de Mariana. Ressalte-se que o instrumento público
de doação não apresenta imposição de qualquer gravame.

Em atendimento ao interesse público que deve nortear o negócio
jurídico em causa, estabelece o parágrafo único do art. l Q do projeto
que o imóvel será destinado ao desenvolvimento de atividades
educacionais de interesse da municipalidade.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, a proposição atende
aos preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de
bens públicos, além de não representar despesas para o erário e não
acarretar repercussão na lei orçamentária, em conformidade com o §
2Q do art. 105 da Lei Federal & 4.320, de 1964, que estatui normas
gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos
e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal.

Ademais, o negócio jurídico a ser realizado está revestido de
garantia, uma vez que o art. 22 do projeto de lei em causa prevê a
reversão do imóvel ao patrimônio do Estado na hipótese do não-
atendimento da finalidade que estabelece.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

3.474/2006 no 1 ° turno.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Jayro Lessa, relator - Luiz Humberto

Carneiro - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI W3.47512006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem
por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Monsenhor Paulo o imóvel que especifica.

La
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A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, na forma apresentada. Agora, vem a
este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto a possível
repercussão financeira que poderá originar, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata o projeto de lei em análise de autorizar a transferência, ao

Município de Monsenhor Paulo, de terreno edificado, com área de
10.000m2, incorporado ao patrimônio do Estado em 1947 por doação
de particulares para a construção de prédio escolar, sem a imposição
de nenhuma cláusula resolutiva, na hipótese de descumprimento
dessa finalidade.

De conformidade com o parágrafo único do art. 1 9 da proposição, o
imóvel será destinado à construção de um centro de saúde,
atendendo assim ao interesse público, que deve revestir a transação
em tela. Além disso, observe-se que a proposição prevê, no art. 2, a
reversão do bem ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco
anos, contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista, ou no caso de ser desvirtuada
ou modificada a finalidade.

Saliente-se que a autorização legislativa para a alienação de bem
público decorre da exigência contida na Lei Federal n 9 4.320, de 1964,
que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal, em especial no § 2 Q de seu art. 105,
ao estabelecer que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo
permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida
autorização.

Cabe esclarecer que a matéria em questão atende aos preceitos
legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos,
além de não representar despesas para o erário nem acarretar
repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n

3.475/2006 no 1 Q turno.
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Sala das Comissões, 4 de outubro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Jayro Lessa, relator - Sebastião

Helvécio - Luiz Humberto Carneiro.
PARECER PARA O 1°TURNO DO PROJETO DE LEI N°3.490/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n 2 3.49012006
visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Leandro
Ferreira o imóvel que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta a considerou jurídica, constitucional e
legal. Cabe agora a este órgão colegiado analisar a proposição no
âmbito de sua competência, conforme o disposto no art. 188, c/c O art.
102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata a proposição de conferir a necessária autorização legislativa

para que o Poder Executivo possa transferir ao Município de Leandro
Ferreira imóvel constituído de terreno com área de 640,66m 2, e
respectiva benfeitoria, incorporado ao patrimônio do Estado em 1922
por doação da Câmara Municipal de Pitangui, sem constar nenhum
gravame.

Em atendimento ao interesse público que deve nortear o negócio
jurídico em causa, prevê o parágrafo único do art. 1 2 do projeto que o
imóvel será destinado à ampliação de unidade municipal de saúde.
Além disso, a alienação a ser realizada está revestida de garantia,
uma vez que o art. 2Q do projeto prevê a reversão do imóvel ao
patrimônio do Estado se não lhe for dada a destinação prevista no
termo avençado.

Com relação à repercussão financeira, a proposição atende aos
preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de bens
públicos, além de não representar despesas para o erário nem
acarretar repercussão na Lei Orçamentária. Encontra-se, pois, em
conformidade com o § 22 do art. 105 da Lei Federal n 2 4.320, de 1964,
que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal.
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Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

3.490/2006 no 1 °turno.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente e relator - Jayro Lessa - Sebastião

Helvécio - Luiz Humberto Carneiro.
PARECER PARA O 22 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.172/2005

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o Projeto de Lei n
2.172/2005 visa instituir política de mobilidade urbana cicloviária e de
incentivo ao uso da bicicleta no Estado.

Aprovada no 1 2 turno, na forma do Substitutivo n 2 2, retorna a
matéria a esta Comissão para receber parecer de 29 turno, cabendo-
nos ainda elaborar a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
A proposição, conforme anuncia sua ementa, objetiva instituir uma

política de mobilidade urbana cicloviária e de incentivo ao uso da
bicicleta.

Conforme nos manifestamos no 1 2 turno, entendemos que a
bicicleta, sem dúvida, é um equipamento eficaz para os
deslocamentos de pequena distância, trazendo inúmeros benefícios
para a saúde do usuário e para o meio ambiente. Também pode
reduzir os conflitos no tráfego, desde que seu uso seja bem
disciplinado. Por ser usada em larga escala, tem representado
economia considerável para muitos brasileiros. Apesar de ser um
meio de transporte vantajoso, a bicicleta não tem recebido a devida
atenção das autoridades públicas, o que só vem aumentar os riscos
de acidentes.

A alteração sofrida pelo projeto no 1 9 turno objetiva instituir uma
política de incentivo ao uso da bicicleta em nosso Estado, estimulando
seu uso, promovendo campanhas educativas voltadas para sua boa
utilização, incentivando o associativismo entre os usuários dessa
modalidade de transporte, além de prever outras ações igualmente
benéficas a cargo do Poder Executivo, as quais, em muito, aprimoram
o projeto.
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Dessa forma, o vencido no 1 9 turno busca, por meio de uma política
singular, a difusão do uso da bicicleta de uma forma mais segura e
ampla, donde inferimos a pertinência da proposição em foco.

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

2.172/2005, no 29 turno, na forma do vencido em 1 2 turno.
Sala das Comissões, 3 de outubro de 2006.
Célio Moreira, Presidente e relator - Bilac Pinto - Adalclever Lopes -

George Hilton.
PROJETO DE LEI INI 9 2.172/2005

(Redação do Vencido)
Institui a política de incentivo ao uso da bicicleta no Estado de Minas

Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 O - Fica instituída a política de incentivo ao uso da bicicleta no

Estado, com vistas a proporcionar acesso amplo e democrático aos
espaços públicos.

Art. 2 - São objetivos da política de que trata esta lei:
- estimular o uso da bicicleta como meio de transporte alternativo;

II - promover campanhas educativas voltadas para o uso da
bicicleta;

III - estimular a implementação de projetos e obras de infra-estrutura
cicloviária;

IV - incentivar o associativismo entre os usuários dessa modalidade
de transporte.

Art. 3 - Para a consecução dos objetivos previstos nesta lei, o Poder
Executivo adotará entre outras medidas, as seguintes ações:

- capacitação de gestores públicos para a elaboração e
implantação de sistemas cicloviários;

II - formulação de projetos e programas de incentivo ao uso da
bicicleta, garantida a participação de representantes dos ciclistas
amadores e profissionais;

III - divulgação dos benefícios do ciclismo como meio de transporte e
prática esportiva;

IV - estímulo ao desenvolvimento tecnológico;
V - fomento à implementação de infra-estrutura para o uso da
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bicicleta.
VI - publicação de material informativo e de capacitação;
VII - realização de cursos e seminários nacionais e internacionais,

sobre a prática do ciclismo;
VIII - fomento à implementação de programas municipais de

mobilidade por bicicleta.
Art. 4 - O Poder Executivo promoverá a integração da política de

que trata esta lei com as ações desenvolvidas em âmbito federal e
municipal.

Art. 5 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.926/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.92612006, de autoria do Deputado Alberto
Pinto Coelho, que dá denominação de Rodovia Fernando Faria Rocha
ao Trecho de Acesso 900 à MG-0520, que liga os Municípios de
Oliveira Fortes e Aracitaba, foi aprovado em turno único, com a
Emenda n°1.

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

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

PROJETO DE LEI N°2.926/2006
Dá denominação ao Trecho de Acesso 900 à LMG-520, que liga os

Municípios de Oliveira Fortes e Aracitaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica denominado Rodovia Fernando Faria Rocha o Trecho

de Acesso 900 à LMG-520, que liga os Municípios de Oliveira Fortes e
Aracitaba.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 12 de julho de 2006.
Vanessa Lucas, Presidente - Maria Olívia, relatora - Biel Rocha.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.034/2006

Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n°3.034/2006, de autoria do Deputado Gil Pereira,
que dá denominação de Prefeito Vicente Pereira ao trecho de 18km
da rodovia municipal que liga o Município de Varzelândia ao Município
de Ibiracatu, foi aprovado em turno único, com a Emenda n°1.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.034/2006
Dá denominação à rodovia que liga os Municípios de Varzelândia e

Ibiracatu.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
AI. 1 ° - Fica denominada Prefeito Vicente Pereira a rodovia que liga

os Municípios de Varzelândia e Ibiracatu.
AI. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de julho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Vanessa

Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

3.109/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.109/2006, de autoria do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, que dá denominação de Rodovia Otacílio Bonamichi ao
trecho da Rodovia MG-295 que menciona, foi aprovado em turno
único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 d art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°3.109/2006
Dá denominação ao trecho da Rodovia MG-295 que liga o Município

de Inconfidentes à MG-290.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica denominado Rodovia Otacílio Bonamichi o trecho da
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Rodovia MG-295 que liga o Município de Inconfidentes à MG-290.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de agosto de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Ricardo

Duarte.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 6 DE OUTUBRO DE 2006

ATAS
ATA DA 72? REUNIÃO ORDINÁRIA DA 44 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 4/10/2006
Presidência do Deputado Rogério Correia

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1? Parte: 1? Fase
(Expediente): Ata - 22 Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei ns 3.649 e 3.650/2006 - Requerimentos
&s 6.873 a 6.878/2006 - Requerimentos da Comissão Especial dos
Resíduos Sólidos, da Comissão Especial contra a Invasão dos
Produtos Chineses e do Deputado Doutor Viana e outros -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Rêmoio Aloise - Rogério Correia - Fábio Avelar -

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Elmiro Nascimento -
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bilac Pinto -
Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dilzon Meio - Dimas
Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor
Ronaldo - Doutor Viana - Edson Rezende - Elisa Costa - Gustavo
Corrêa - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - Jô Moraes - João Bittar - João Leite - José Henrique -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Lúcia Pacífico - Luiz
Humberto Carneiro - Maria Olívia - Marlos Fernandes - Miguel Martini -
Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira -
Ricardo Duarte - Roberto Ramos - Sargento Rodrigues - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rogério Correia) - As 14h10min, a lista

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

Ata
- A Deputada Elisa Costa, 2?-Secretária "ad hoc", procede à leitura

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
2 2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa
passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores
inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes
proposições:

PROJETO DE LEI N 2 3.649/2006
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

Isidoro da Sagrada Família, com sede no Município de Manhumirim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Moradores do Bairro Isidoro da Sagrada Família, com sede no
Município de Manhumirim.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de outubro de 2006.
Maria Olívia
Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro Isidoro da

Sagrada Família é uma entidade jurídica de direito privado,
filantrópica, de caráter assistencial à saúde e outros, sem fins
lucrativos, com prazo indeterminado de duração, que tem por
finalidades promover gratuitamente a assistência à saúde de idosos e
desamparados da família, por meio da busca e construção de
propostas efetivas de promoção e proteção da vida individual e
coletiva; elaborar, promover e apoiar estratégias e ações inovadoras e
comprometidas com o atendimento às necessidades do idoso e
desamparado; contribuir para o estabelecimento de políticas públicas
e programas intersetoriais nos níveis federal, estadual e municipal,
visando garantir a saúde e a qualidade da atenção aos idosos;
promover o estabelecimento de intercâmbios, a produção de
pesquisas e publicações, bem como a realização de eventos visando
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à divulgação de resultados observados nos seus projetos e prestar
serviços gratuitos, permanentes e sem qualquer discriminação da
clientela, na área específica de atendimento àqueles que deles
necessitem.

A entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual espero e conto com a anuência de
meus nobres pares ao projeto proposto.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.650/2006
Declara de utilidade pública a Sociedade São Vicente de Paulo, com

sede no Município de Carvalhópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade São Vicente

de Paulo, com sede no Município de Carvalhópolis.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de outubro de 2006.
Maria Olívia
Justificação: A Sociedade São Vicente de Paulo é uma sociedade

civil de caráter beneficente, sem fins econômicos, com prazo
indeterminado de duração, que tem como principal finalidade a prática
da caridade cristã no campo da assistência social e da promoção
humana. Visa especialmente manter estabelecimento destinado a
abrigar pessoas idosas de ambos os sexos, proporcionando-lhes
assistência material, moral, intelectual e social, em condições de
liberdade e dignidade, visando a preservação de sua saúde física e
mental, dentro das condições da entidade.

A entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual espero e conto com a anuência de
meus nobres pares ao projeto proposto.

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

REQUERIMENTOS
N2 6.87312006, do Deputado Jayro Lessa, solicitando seja formulado
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voto de congratulações com a jornalista Sayonara Calhau pela
realização da 13? edição da entrega do Troféu Aplauso, em
Governador Valadares. (- A Comissão de Transporte.)

N2 6.87412006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo à Superintendência de Polícia Federal em Minas
Gerais com vistas a abertura de procedimento investigatório de
possível responsabilidade e conivência da Gerência de Alienação de
Bens-MG, da CEF, em irregularidades da Administradora Exacta
denunciadas pelos arrendatários do Programa de Arrendamento
Residencial - PAR -, de residenciais situados em Contagem.

N9 6.87512006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando sejam
encaminhadas cópias das notas taquigráticas da 262 Reunião
Ordinária de 201912006, da Comissão, ao Procurador-Geral de Justiça
do Estado, ao Coordenador do CAO-MA do Ministério Público do
Estado, à Presidência da Copasa e à Prefeitura Municipal de
Contagem para conhecimento e devidas providências.

N2 6876/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo à Prefeitura Municipal de Contagem com vistas à
elaboração de um programa de regularização de parcelamentos
irregulares no Município, a fim de garantir a uma parcela significativa
de sua população acesso à infra-estrutura sanitária.

N9 6.877/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo à Superintendência da Caixa Econômica Federal com
vistas a que as comissões de fiscalização a serem instituídas para
fiscalizar a administração dos condomínios do Programa PAR possam
ser compostas por associações dos arrendatários nos condomínios
onde estiverem legalmente constituídos.

N2 6.87812006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada cópia das notas taquigráficas da 262 Reunião Ordinária
de 20/9/2006, da Comissão, ao Delegado de Polícia da 6? Seccional
da Comarca de Contagem, para instruir o Inquérito n 2 164/06, aberto
para apurar responsabilidades por parte da Administradora Exacta na
administração dos condomínios do Programa PAR, de Contagem. (-
Distribuídos à Comissão do Trabalho.)

Da Comissão Especial dos Resíduos Sólidos, solicitando a
suspensão de seus trabalhos por até 90 dias, a partir de 10/8/2006.
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Da Comissão Especial contra a Invasão de Produtos Chineses,
solicitando a suspensão de seus trabalhos no período de 23/8 a
9/10/2006.

Do Deputado Doutor Viana e outros, solicitando seja realizada
reunião especial para homenagear a Drogaria Araújo pelo transcurso
de seu 1  aniversário de fundação.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de
logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 5, às 9 horas, nos termos
dos editais de convocação, bem como para a ordinária de amanhã, às
14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada
foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 41 @ REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 42 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 0 LEGISLATURA, EM 4/10/2006

Presidência do Deputado Mauri Torres
Sumário: Comparecimento - Abertura - V Parte: Ata - 2 Parte

(Ordem do Dia): 2 Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Requerimento da Deputada Jô Moraes; aprovação - Discussão, em
turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n 9 17.205;
designação de relator; emissão de parecer pelo relator; encerramento
da discussão; votação secreta; manutenção - Discussão, em turno
único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n 9 17.206; designação de
relator; emissão de parecer pelo relator; encerramento da discussão;
votação secreta; manutenção - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Rogério Correia - Fábio Avelar - Antônio Andrade -

Luiz Fernando Faria - Elmiro Nascimento - Adalclever Lopes - Adelmo
Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Alberto Pinto Coelho - Alencar da
Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bilac Pinto - Carlos
Gomes - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dilzon Meio - Dimas
Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor
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Ronaldo - Doutor Viana - Edson Rezende - Elisa Costa - Gil Pereira -
Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira -
Jayro Lessa - Jésus Lima - Jâ Moraes - João Biliar - João Leite -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Lúcia Pacífico - Luiz
Humberto Carneiro - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Manos
Fernandes - Miguel Martini - Neider Moreira - Padre João - Ricardo
Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Sargento Rodrigues -
Sebastião Helvécio - Wehton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 9h13min, a lista de

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

1 2 Parte
Ata

- O Deputado Laudelino Augusto, 2-Secretário "ad hoc", procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

22 Parte (Ordem do Dia)
2? Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2 2 Parte da reunião, em sua 2? Fase, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta, uma vez que
não há matéria a ser apreciada na 1 1 Fase.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento da Deputada Jô

Moraes solicitando a inversão da pauta da reunião, de modo que os
Vetos Parciais às Proposições de Lei n os 17.205 e 17.206 sejam
apreciados em primeiro lugar, nesta ordem. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n
17.205, que acrescenta parágrafos ao art. 66 da Lei n2 11.726, de
30/12194, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas
Gerais. Esgotado o prazo constitucional, sem emissão de parecer, a
Presidência, nos termos do § 2 Q do art. 145 do Regimento Interno,
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designa como relator da matéria o Deputado Miguel Martini. Com  a
palavra, o Deputado Miguel Martini, para emitir seu parecer.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, meu parecer é o
seguinte:	 -

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL A PROPOSIÇAO DE LEI N9
17.205

Relatório
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art.

90, VIII, c/c o art. 70, II, da Constituição Estadual, opôs veto parcial à
Proposição de Lei n 2 17.205, que acrescenta parágrafos ao art. 66 da
Lei n 2 11.726, de 30/12/94, que dispõe sobre a política cultural do
Estado de Minas Gerais.

As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem n
657/2006.

Expirado o prazo regimental para a emissão de parecer por
comissão especial, nos termos do art. 141, c/c o art. 145, § 2, do
Regimento Interno, compete-nos examinar o veto e sobre ele emitir
parecer em Plenário.

Fundamentação
A Proposição de Lei nQ 17.205 altera a Lei n 2 11.726, de 1994, que

dispõe sobre a política cultural do Estado. Especificamente,
acrescenta dispositivos ao art. 66, que determina a elaboração anual
do Plano Estadual de Cultura, pela Secretaria de Estado de Cultura e
pelo Conselho Estadual de Cultura, integrado por eventos culturais e
turísticos consubstanciados em um calendário que conterá até três
eventos por Município, correspondendo a datas ou festividades que
façam parte da sua tradição cultural.

As modificações acrescentadas estabelecem, no § 92, que a
entidade ou o promotor de eventos interessados em integrar o referido
calendário preencherá o Questionário de Qualificação de Evento -
QQE -, com a descrição completa do evento, sua natureza e tradição
histórica, além de dados relacionados com o Município; no § 10, que
será concedido Certificado de Registro de Evento - CRE - ao evento
habilitado para integrar o calendário; e, no § 12, que o questionário a
que se refere o § 92 ficará disponível na internet, para preenchimento
e encaminhamento, juntamente com informações atualizadas sobre
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eventos turísticos e programas institucionais de interesse na área de
turismo no Estado.

O Chefe do Executivo, ao opor veto parcial à proposição de lei em
análise, negou sanção ao § 11, que fixava como condição para um
evento receber apoio financeiro ou logístico do poder público sua
qualificação com o Certificado de Registro de Evento - CRIE.

Como justificativa, alegou contrariedade ao interesse público,
apresentando como razões o fato de que tal medida irá burocratizar e
até inviabilizar o procedimento de repasse financeiro por intermédio de
convênio. Esclarece que os convênios firmados pela Secretaria de
Estado de Cultura já demandam a prévia e devida verificação da
pertinência do projeto a ser apoiado e da regularidade do Município ou
da entidade junto ao Sistema Integrado de Administração Financeira
do Estado - Sial i.

Com efeito, o Siafi, principal instrumento utilizado para registro,
acompanhamento e controle da execução orçamentária, financeira e
patrimonial do governo, impede a liberação de recursos a terceiros
com qualquer problema junto à administração pública. Há um cadastro
de Municípios e entidades em situação negativa que não permite
novos repasses financeiros sem que seja corrigida essa situação.

Cabe ressaltar que a [DO - Lei n 2 16.314, de 2006 -, que dispõe
sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o
exercício financeiro de 2007, em seu art. 26, condiciona a celebração
de convênio ou instrumento congênere para transferência de recursos
a entidades privadas sem fins lucrativos e a sua programação na Lei
Orçamentária ao cumprimento dos dispositivos legais em vigor,
vedando, no § 1 9 , a celebração de convênio ou instrumento congênere
com entidade em situação irregular, bloqueada na tabela de credores
do Siafi-MG.

Ademais, o art. 53 da referida norma determina a implantação, pelo
Poder Executivo, de cadastro único de exigências para a transferência
voluntária de recursos para os Municípios em virtude de convênio,
acordo ou instrumento congênere, com o objetivo de promover a
desburocratização e a simplificação processual por meio do registro
do Município nesse cadastro previamente à celebração de convênio
ou à liberação dos respectivos recursos.
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Por isso, entendemos que as alegações do Chefe do Executivo são
procedentes.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela manutenção do veto parcial

oposto à Proposição de Lei n o 17.205.
O Sr. Presidente - Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão. A Presidência vai submeter a matéria a
votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso
X, c/c os arts. 222 e 255, do Regimento Interno. As Deputadas e os
Deputados que desejarem manter o veto, registrarão 'sim"; e os que
desejarem rejeitá-lo, registrarão "não". A fim de proceder à votação
pelo processo eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e aos
Deputados que ainda não registraram sua presença no painel, que o
façam neste momento. A Presidência dará início ao processo e, para
tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus
lugares. Em votação, o veto.

- Registram seus votos as Deputadas e os Deputados
Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Andrade - Antônio

Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bilac Pinto - Carlos Gomes -
Carlos Pimenta - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Doutor Ronaldo -
Doutor Viana - Edson Rezende - Elisa Costa - Elmiro Nascimento -
Fábio Avelar - Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jésus Lima - Jô Moraes -
João Bittar - João Leite - Laudelino Augusto - Lúcia Pacífico - Luiz
Humberto Carneiro - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - MarIas
Fernandes - Mauri Torres - Miguel Martini - Neider Moreira - Padre
João - Ricardo Duarte - Roberto Ramos - Rogério Correia - Sargento
Rodrigues - Sebastião Helvécio - Zé Maia.

O Deputado Djalma Diniz - Sr. Presidente, não consegui votar.
Gostaria que fosse computado o meu voto 'sim".

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, não consegui votar.
Gostaria que fosse computado o meu voto "sim".

O Sr. Presidente - Estão computados. Votaram "sim' 41 Deputados.
Votaram 'não" 4 Deputados. Está, portanto, mantido, em turno único,
o Veto Parcial à Proposição de Lei n 9 17.205. Oficie-se ao Governador
do Estado.
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Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei flQ
17.206, que dispõe sobre a instalação de equipamentos para a
identificação dos visitantes nos estabelecimentos penitenciários de
regime fechado no Estado. Esgotado o prazo constitucional, sem
emissão de parecer, a Presidência, nos termos do § 2 do art. 145 do
Regimento Interno, designa como relator da matéria o Deputada
Miguel Martini. Com a palavra, o Deputado Miguel Martini, para emitir
seu parecer.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, meu parecer é o
seguinte:

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N2
17.206

Relatório
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe é contenda

pelo art. 90, VIII, c/c o art. 70 da Constituição do Estado, opôs veto
parcial à Proposição de Lei n 2 17.206, que dispõe sobre a instalação
de equipamentos para identificação dos visitantes nos
estabelecimentos penitenciários de regime fechado no Estado.

As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem n2
65612006, publicada no "Diário do Legislativo" de 2418/2006.

Incluído o veto na ordem do dia para apreciação, nos termos do art.
145, c/c o art. 222 do Regimento Interno, o Presidente designou este
relator para, em 24 horas, emitir parecer sobre a matéria.

Fundamentação
A Proposição de Lei n 17.206 dispõe sobre a instalação de

equipamentos para identificação dos visitantes nos estabelecimentos
penitenciários de regime fechado no Estado.

Na exposição de motivos, o Governador do Estado alega razões de
interesse público para opor veto parcial à aludida proposição,
incidente sobre o 'caput" do art. 42 e seu parágrafo único.

O "caput" do art. 42 determina que "o prazo para instalação dos
equipamentos de que trata o ad. 12 é de um ano contado da data de
publicação desta lei".

O parágrafo único do art. 42 estabelece que "esgotado o prazo a que
se refere o "caput", os estabelecimentos penitenciários que não
tiverem cumprido o disposto no art. l Q desta lei ficarão impedidos de
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receber verba do Fundo Penitenciário Estadual para qualquer outro
fim, até que seja concluída a instalação dos equipamentos".

Apresentamos nossa anuência às razões alegadas pelo Chefe do
Poder Executivo, em face dos argumentos que passamos a expor.

O planejamento e a instalação do mecanismo de segurança
penitenciária determinado pela Proposição de Lei n 2 17.206
demandam prazo bem mais extenso do que o previsto na norma, pois
exigem a aquisição dos referidos equipamentos, a preparação de
processo licitatório e a contratação de mão-de-obra para sua
implantação, de acordo com os procedimentos legais para a execução
de serviços dessa natureza.

Outrossim, no que concerne ao parágrafo único do artigo vetado, a
proposição de lei estabeleceu uma antinomia, ao condicionar o
recebimento de verba do Fundo Penitenciário Estadual, para qualquer
outro fim, ao cumprimento do determinado pelo "caput" do art. 42

Ora, diante da complexidade do quadro da segurança pública no
Estado, como, de resto, em todo o País, não nos parece coerente que
o instrumento normativo discipline matérias desconexas com o intuito
de "vigiar e punir", o que contraria até mesmo a boa técnica legislativa,
tendo em vista que a lei deve primar pela clareza e pela coerência.

Ao proibir o recebimento de verba, o legislador nada mais estaria
fazendo que prejudicar a assistência aos cidadãos encarcerados,
punindo os estabelecimentos prisionais com a retenção de recursos
financeiros destinados a qualquer fim, oriundos do Fundo
Penitenciário Estadual, até que se cumprisse a medida.

Conclusão
Em face da argumentação apresentada, opinamos pela manutenção

do Veto Parcial à Proposição de Lei n 2 17.206, incidente sobre o
"caput" do art. 49 e seu parágrafo único.

O Sr. Presidente - Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. A Presidência vai submeter a matéria a
votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso
X, c/c os arts. 222 e 255 do Regimento Interno. A fim de proceder à
votação pelo processo eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas
e aos Deputados que ainda não registraram sua presença no painel
que o façam neste momento. A Presidência dará início ao processo e,

- -



66

para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus
lugares. Em votação, o veto.

- Registram seus votos as Deputadas e os Deputados:
Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Andrade - Antônio

Júlio - Biel Rocha - Bilac Pinto - Carlos Gomes - Carlos Pimenta -
Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Ronaldo -
Doutor Viana - Edson Rezende - Elisa Costa - Elmiro Nascimento -
Fábio Avelar - Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - Jésus Lima - Jô Moraes - João Bittar - João
Leite - Laudelino Augusto - Lúcia Pacífico - Luiz Fernando Faria - Luiz
Humberto Carneiro - Maria OUvia - Maria Tereza Lara - Manos
Fernandes - Mauri Torres - Miguel Martini - Neider Moreira - Padre
João - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério
Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Weliton Prado -
Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 44 Deputados. Votou "não' 1
Deputado. Está, portanto, mantido, em turno único, o Veto Parcial à
Proposição de Lei n 2 17.206. Oficie-se ao Governador do Estado.

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

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

ATA DA 42a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 4/1012006

Presidência do Deputado Mauri Torres
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 Parte: Ata - 2

Parte (Ordem do Dia): 2 2 Fase: Palavras do Sr. Presidente -
Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado
Sebastião Helvécio; aprovação - Discussão, em turno único, do Veto
Total à Proposição de Lei n 9 17.175; designação de relator; emissão
de parecer pelo relator; encerramento da discussão; votação secreta;
manutenção - Discussão, em turno único, do Veto Parcial à
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Proposição de Lei n9 17.211; designação de relator; emissão de
parecer pelo relator; encerramento da discussão; votação secreta;
inexistência de quórum para votação; anulação da votação; renovação
da votação secreta; inexistência de quórum para votação; anulação da
votação - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Antônio Andrade -

Luiz Fernando Faria - Elniiro Nascimento - Adalclever Lopes - Adelmo
Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Biel Rocha - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio
Moreira - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor
Viana - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Ivair
Nogueira - Jésus Lima - João Bittar - João Leite - José Henrique -
Laudelino Augusto - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Maria
Olívia - Maria Tereza Lara - Marlos Fernandes - Miguel Martini -
Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Ricardo
Duarte - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio -
Vanessa Lucas - Weliton Prado - Zé Mala.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 20h10min, a lista de

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

1 Parte
Ata

- O Deputado Elmiro Nascimento, 3 2-Secretário, nas funções de
Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é
aprovada sem restrições.

22 Parte (Ordem do Dia)
2? Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2? Parte da reunião, em sua 22 Fase, com a
discussão e votação da matéria constante na pauta, uma vez que não
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há matéria a ser apreciada na 1 2 Fase.
Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da
reunião os vetos às Proposições de Lei n2 17.205 e 17.206,
apreciados na reunião extraordinária realizada hoje pela manhã.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado

Sebastião Helvécio, solicitando a inversão da pauta da reunião, de
modo que o veto à Proposição de Lei n 2 17.076 seja apreciado logo
após o veto à Proposição de Lei n2 17.225 e que os vetos às
Proposições de Lei n 2s 17.175 e 17.211 sejam apreciados em primeiro
lugar, nessa ordem. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei &
17.175, que institui a Política de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento
da Hipertermia Maligna. Esgotado o prazo constitucional sem emissão
de parecer, a Presidência, nos termos do § 22 do art. 145 do
Regimento Interno, designa como relator da matéria o Deputado
Sebastião Costa. Com a palavra, o Deputado Sebastião Costa, para
emitir seu parecer.

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, meu parecer é o
seguinte:	 -

PARECER SOBRE O VETO TOTAL A PROPOSIÇÃO DE LEI N
17.175

Relatório
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art.

90, VIII, c/c o art. 70, II, da Constituição do Estado, opôs veto total à
Proposição de Lei n2 17.175, que institui a Política de Prevenção,
Diagnóstico e Tratamento da Hipertermia Maligna.

Por meio da Mensagem n2 63912006, publicada no "Diário do
Legislativo" de 3/8/2006, o Chefe do Poder Executivo encaminhou a
esta Casa as razões que o levaram a vetar integralmente a proposição
de lei em questão.

Esgotado o prazo para emissão de parecer pela Comissão Especial
e incluído o veto na ordem do dia para apreciação, nos termos do art.
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222, c/c o art. 145, § 2, do Regimento Interno, o Presidente designou
este relator para, em 24 horas, emitir parecer sobre a matéria.

Fundamentação
A proposição de lei em epígrafe, originada do Projeto de Lei n

1.904/2004, institui a Política de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento
da Hipertermia Maligna - HM - no Estado.

O Governador do Estado, ao opor veto total à proposição de lei,
alegou que a medida proposta é contrária ao interesse público e
afirmou que a Secretaria de Estado de Saúde, ao ser consultada,
esclareceu que a hipertermia não é uma doença, e sim uma síndrome,
ligada à genética e à utilização de fármacos. Ainda de acordo com
essa Secretaria, outros fatores podem desencadear a síndrome
durante a utilização de anestésico inalatório volátil, não sendo
possível preveni-Ia com os conhecimentos de que se dispõe
atualmente; as ações possíveis diante de um episódio de hipertermia
são o diagnóstico precoce e a rápida intervenção da equipe médica.

A hipertermia maligna, segundo informações da Sociedade
Brasileira de Anestesiologia, é uma afecção hereditária e latente, que
está associada a mutações genéticas e se caracteriza por uma
resposta hipermetabólica aos anestésicos voláteis e succinilcolina. A
expressão clínica da HM é variável e compreende manifestações de
alterações metabólicas, lesões musculares e complicações
secundárias. A hipertermia surge a qualquer momento no decorrer da
anestesia e pode ocorrer em até 3 horas após a administração do
agente desencadeante.

De fato, a hipertermia é uma síndrome, cujo diagnóstico baseia-se
nas manifestações clínicas do paciente no momento da crise. São
feitos exames complementares para avaliar as complicações e a
resposta ao tratamento. Mas as manifestações clínicas e laboratoriais
são inespecíficas e têm incidência variável, confundindo-se com várias
situações clínicas.

Assim, a prevenção só é possível nos pacientes em que há suspeita
ou comprovação de suscetibilidade à HM, a partir da avaliação de
crises anteriores da pessoa ou de seus familiares.

Além disso, a HM é uma afecção muito rara, o que justifica que os
investimentos em saúde devam ser feitos em procedimentos que
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possam proteger a saúde da maior parte da população, tendo em vista
o interesse da coletividade.

Dessa forma, consideramos pertinente o veto oposto pelo Chefe do
Executivo, uma vez que o combate à hipertermia só é possível por
meio da atuação da equipe médica no momento da crise, sendo a
prevenção da síndrome inviável como procedimento de rotina.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela manutenção do Veto Total à

Proposição de Lei n9 17.175.
O Sr. Presidente - Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão. A Presidência vai submeter a matéria a
votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso
X, c/c os arts. 222 e 255, do Regimento Interno. As Deputadas e os
Deputados que desejarem manter o veto registrarão "sim" e os que
desejarem rejeitá-lo registrarão "não". A fim de proceder à votação
pelo processo eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e aos
Deputados que ainda não registraram sua presença no painel, que o
façam neste momento. A Presidência dará início ao processo e, para
tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus
lugares. Em votação, o veto.

- Registram seus votos as Deputadas e os Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende -

Antônio Andrade - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Carlos
Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dimas Fabiano - Doutor
Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Fahim Sawan - Gil
Pereira - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - Jésus Lima - João
Bittar - João Leite - José Henrique - Laudelino Augusto - Lúcia
Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Maria Olívia - Maria Tereza Lara -
Marlos Fernandes - Mauri Torres - Padre João - Paulo Cesar - Paulo
Piau - Rômolo Aloise - Ricardo Duarte - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa - Vanessa Lucas - Weliton Prado.

O Deputado Antônio Genaro - Não consegui votar. Solicito que meu
voto "sim" conste do resultado.

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram "sim" 35 Deputados.
Votaram "não" 4 Deputados, totalizando 39 votos. Está, portanto,
mantido, em turno único, o Veto Total à Proposição de Lei & 17.175.
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Oficie-se ao Governador.
Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei fl2

17.211, que altera as Leis n 2s 6.763, de 26/12175; 14.937, de
23/12/2003; e 15.956, de 29/1212005; e revoga o inciso VI do § 32 do
art. 91 da Lei n2 6.763, de 1975; o art. 72 da Lei n9 15.292, de
5/8/2004; e a Lei n2 10.992, de 29/12/92. Esgotado o prazo
constitucional sem emissão de parecer, a Presidência, nos termos do
§ 22 do art. 145 do Regimento Interno, designa como relator da
matéria o Deputado Sebastião Costa. Com a palavra, o Deputado
Sebastião Costa para emitir seu parecer.

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, meu parecer é o
seguinte:	 -

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL A PROPOSIÇÃO DE LEI N9
17.211

Relatório
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe é conferida

no art. 90, VIII, c/c o art. 70, II, da Constituição do Estado, opôs veto
parcial à proposição de lei em epígrafe, que altera as Leis n°s 6.763,
de 26112/75, 14.937, de 23/12/2003, e 15.956, de 29/1212005, e
revoga o inciso VI do § 3°do art. 91 da Lei n 0 6163, de 1975,0 art. 70
da Lei n°15.292, de 5/8/2004, e a Lei n°10.992, de 29/12/92.

Esgotado o prazo de 20 dias sem que a Comissão Especial emitisse
parecer e incluído o veto na ordem do dia para apreciação, nos termos
do art. 145, c/c o art. 222, do Regimento Interno, o Presidente
designou este relator para, em 24 horas, emitir parecer sobre a
matéria.

Fundamentação
O art. 72, objeto do veto em exame, prevê a possibilidade da

concessão, pelo Poder Executivo, de Regime Especial de Tributação
de caráter individual que reduza a carga tributária, quando outra
unidade da Federação conceder benefício fiscal que cause prejuízo à
competitividade de empresas estabelecidas no Estado. O referido
dispositivo estabelece que a Secretaria de Fazenda enviará à
Assembléia Legislativa expediente com a exposição de motivos para a
concessão de regime especial para o setor econômico prejudicado. A
partir desse momento, a Assembléia Legislativa terá o prazo de 90
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dias para ratificar a concessão do benefício, por meio de resolução. O
artigo também dispõe que o Regime Especial concedido perderá sua
eficácia pela revogação do benefício fiscal que lhe deu causa, pela
cassação, mediante ato da Secretaria de Fazenda, quando se mostrar
prejudicial aos interesses da Fazenda Pública, ou com a sua rejeição
pela Assembléia Legislativa. Nesse último caso, não poderá ser
concedido novo regime, ainda que remanescente a situação que o
tenha motivado. Por fim, o dispositivo determina que a Secretaria de
Fazenda envie trimestralmente à Assembléia Legislativa a relação dos
contribuintes cujos regimes especiais de tributação foram deferidos.

Segundo as razões do veto, há uma contradição entre o artigo
vetado e o art. 12 da proposição que revoga, entre outros, o art. 79 da
Lei n 9 15.292, de 5/8/2004. Esse artigo dispunha, de forma
semelhante, sobre a matéria tratada pelo dispositivo vetado: 'Assim
para que a revogação seja efetiva e eficaz impõe-se o veto".

Consideramos que, a fim de assegurar a coerência de uma norma
que busca consolidar e conferir maior clareza à legislação tributária do
Estado, o veto em análise se fez necessário.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela manutenção do veto oposto ao

art. 79 da Proposição de Lei n 9 17.211.
O Sr. Presidente - Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão. A Presidência vai submeter a matéria a
votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso
X, c/c os arts. 222 e 255, do Regimento Interno. A fim de proceder à
votação pelo processo eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas
e aos Deputados que ainda não registraram sua presença no painel,
que o façam neste momento. A Presidência dará início ao processo e,
para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus
lugares. Em votação, o veto.

- Procede-se à votação secreta por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 37 Deputados. Não há quórum

para votação. A Presidência a torna sem efeito. A Presidência vai
renovar a votação. Para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados
que ocupem seus lugares. Em votação, o veto.

- Procede-se à votação secreta por meio do painel eletrônico.
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O Sr. Presidente - Votaram apenas 37 Deputados. Não há quórum
para votação. A Presidência a torna sem efeito.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
desconvocando a reunião extraordinária de amanhã, dia 5, às 9 horas,
e convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária
também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 22? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4? SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 20/9/2006
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Domingos Sávio, Jayro Lessa, Sebastião Helvécio e João Leite
(substituindo este ao Deputado Luiz Humberto Carneiro, por indicação
da Liderança do BPSP), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Domingos Sávio, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Sebastião Helvécio, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria da pauta e a discutir e votar proposições da
Comissão. Passa-se à 1? Fase da 2? Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela rejeição das Emendas ns 1 a 3,
apresentadas, no 1 9 turno, ao Projeto de Lei n 2.953/2006 (relator:
Deputado Sebastião Helvécio). O Deputado Jayro Lessa se retira da
reunião. O Presidente informa que as demais proposições deixam de
ser apreciadas, por falta de quórum regimental. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Sebastião Helvécio - Jayro Lessa -



74

Luiz Humberto Carneiro.
ATA DA 8 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 4
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM

28/9/2006

Às 15h15min, comparece na Sala das Comissões o Deputado
Carlos Gomes, membro da supracitada Comissão. O Presidente,
Deputado Carlos Gomes, declara aberta a reunião, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir a Lei Geral das
Micro e Pequenas Empresas e sua importância para a economia do
Estado. A Presidência interrompe a 1 Parte da reunião para ouvir a
Sra. Viviane Goulart, advogada da Unidade de Políticas Públicas do
Sebrae-MG, representando o Sr. Luiz Carlos Dias Oliveira, Presidente
do Sebrae-MG; e os Srs. José Carlos Silva, Diretor da União dos
Varejistas do Estado de Minas Gerais, representando o Sr. Lázaro
Pontes, Presidente dessa entidade; Olival Gonzaga Resende,
Presidente do Conselho de Micro e Pequenas Empresas da
Associação Comercial de Minas Gerais; Fausto Sebastião Izac, Vice-
Presidente da Associação Comercial do Barro Preto - Ascobap;
Eduardo Heleno, Presidente do Sinescontábil; Adelmo da Silva Leão,
Presidente da Câmara Brasil Seguros, que são convidados a tomar
assento à mesa. O Presidente, na qualidade de autor do requerimento
que deu origem ao debate, faz suas considerações iniciais. Logo
após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2006.
Paulo Cesar, Presidente - Maria Olívia - Weliton Prado.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 2.927/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório
De autoria do Deputado Antônio Carlos Andrada, o projeto de lei em

tela tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município
de Aracitaba o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Agora, vem a matéria a este órgão colegiado a fim de ser apreciada
quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, conforme preceitua
o art. 188, c/c o art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata a proposição de conceder a necessária autorização legislativa

para que o Poder Executivo doe ao Município de Aracitaba um terreno
com área de 10000m 2 , situado no lugar denominado Barra Mansa,
nesse Município.

Atendendo ao interesse público, que deve nortear o negócio jurídico
em causa, a proposição preceitua que o bem será utilizado para
instalação de uma usina de reciclagem de lixo.

A autorização legislativa decorre de exigência contida na Lei Federal
n 9 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal e estabelece, no § 2Q do
art. 105, que a movimentação de valores pertencentes ao ativo
permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida
autorização.

A matéria em questão atende aos preceitos legais que versam sobre
a transferência de domínio de bens públicos, além de não acarretar
despesas para o erário e não ter repercussão na Lei Orçamentária.

Ademais, o negócio jurídico a ser realizado está revestido de
garantia, uma vez que o projeto de lei prevê, no art. 2, que o imóvel
reverterá ao patrimônio do Estado caso não seja, no prazo de três
anos contados da data da escritura pública de doação, utilizado com a
finalidade prevista.

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

2.927/2006 no 1 turno.
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Sala das Comissões, 4 de outubro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Luiz

Humberto Carneiro - Jayro Lessa.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N23.192/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel que
especifica ao Município de Monsenhor Paulo.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n 2 1, que
apresentou.

Agora, vem a matéria a este órgão colegiado, a fim de ser apreciada
quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, conforme preceitua
o art. 188, c/c o art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata a proposição de conceder a necessária autorização legislativa

para que o Poder Executivo possa doar ao Município de Monsenhor
Paulo um terreno urbano com área de 1.802,00m2, localizado no
referido Município, incorporado ao patrimônio do Estado por doação
daquele ente federativo, em 1961.

Atendendo ao interesse público, que deve nortear o negócio jurídico
em causa, a proposição preceitua que o imóvel será destinado à
instalação do Departamento Municipal de Educação e Cultura -
DMEC.

Cabe esclarecer que o Substitutivo n2 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça, visa a acrescentar a cláusula de reversão
ao projeto de lei, fazendo prever o retorno do imóvel ao patrimônio do
Estado, se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista.

A autorização legislativa decorre da exigência contida na Lei Federal
n2 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para
a elaboração e o controle dos orçamentos e dos balanços da União,
dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, em especial o § 2
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de seu art. 105, ao estabelecer que a movimentação dos valores
pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser realizada
com a referida autorização.

A matéria em questão atende aos preceitos legais que versam sobre
a transferência de domínio de bens públicos, além de não representar
despesas para o erário nem acarretar repercussão na Lei
Orçamentária.

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

3.192/2006, no l turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Jayro

Lessa - Luiz Humberto Carneiro.
PARECER PARA O 1TURNO DO PROJETO DE LEI N3.413/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem
por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Lima
Duarte o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade. Agora, vem a este órgão colegiado a
fim de receber parecer quanto a possível repercussão financeira que
poderá originar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art 102, VII, "d", do
Regimento Interno.

Fundamentação
Trata o projeto de lei em análise de autorizar a transferência ao

Município de Lima Duarte de terreno com área de 10.000,00m2,
situado no lugar denominado Rio Grande do Souza, nesse Município,
incorporado ao patrimônio do Estado, em 1952, por doação de
particulares. No local funcionou a Escola Municipal de Souza do Rio
Grande, atualmente desativada.

De conformidade com o parágrafo único do art. 1 2 da proposição, o
imóvel será destinado ao funcionamento de um posto de saúde,
atendendo, assim, ao interesse público que deve revestir a transação
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em tela. Além disso, observe-se que a proposição prevê, no art. 22, a
reversão do bem ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco
anos, contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista, ou no caso de ser desvirtuada
ou modificada a sua finalidade.

Saliente-se que a autorização legislativa para a alienação de bem
público decorre da exigência contida na Lei Federal n 9 4.320, de 1964,
que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal, em especial no § 2 1 de seu art. 105,
ao estabelecer que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo
permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida
autorização.

Cabe esclarecer que a matéria em questão atende aos preceitos
legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos,
além de não representar despesas para o erário e não acarretar
repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n9

3.41312006, no 12 turno.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Jayro

Lessa - Luiz Humberto Carneiro.
PARECER PARA O 12 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.446/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem
por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Uberlândia o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Agora, vem a matéria a este órgão
colegiado, a fim de receber parecer quanto a possível repercussão
financeira que poderá originar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art.
102, VII, "d", do Regimento Interno.
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Fundamentação
Trata o projeto de lei em análise de autorizar a transferência, ao

Município de Uberlândia, de terreno urbano edificado, com área de
10.234m2, incorporado ao patrimônio do Estado em 1978 por doação
daquele ente federativo, sem a imposição de ônus.

De conformidade com o parágrafo único do art. l Q da proposição, o
imóvel será destinado à ampliação, ao funcionamento e ao
aprimoramento da Unidade de Orientação ao Menor que ali funciona
desde 1985, o que atende ao interesse público, que deve revestir a
transação em tela. Além disso, observe-se que a proposição prevê, no
art 2, a reversão do bem ao patrimônio do Estado, se, no prazo de
cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não
lhe tiver sido dada a destinação estipulada.

Saliente-se que a autorização legislativa para a alienação de bem
público decorre da exigência contida na Lei Federal n Q 4.320, de 1964,
que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o
controle dos orçamentos e dos balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal, em especial o § 2 de seu art. 105, ao
estabelecer que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo
permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida
autorização.

Cabe esclarecer que a matéria em questão atende aos preceitos
legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos,
além de não representar despesas pará o erário nem acarretar
repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n9

3.446/2006, no 1 9 turno.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator -

Sebastião Helvécio - Jayro Lessa.
PARECER PARA O 1 2 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.448/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem
por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
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Córrego Fundo o imóvel que especifica.
A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Agora, vem a este órgão colegiado a
fim de receber parecer quanto a possível repercussão financeira,
conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, VII, "d", do Regimento
Interno.

Fundamentação
Trata o projeto de lei em análise de autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Córrego Fundo imóvel constituído por um
terreno com 3.979m 2, integrante de uma área total de 10.456M2,
situada na Rua Joaquim Gonçalves da Fonseca, naquele Município.

De conformidade com o § 2Q do art. l da proposição, o imóvel será
destinado à construção de um centro de educação infantil, atendendo
assim ao interesse público, que deve revestir a transação em tela.
Além disso, prevê o art. 2 2 a reversão do bem ao patrimônio do Estado
caso ele não seja, no prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, utilizado para a finalidade prevista.

Saliente-se que a autorização legislativa para a alienação de bem
público decorre da exigência contida na Lei Federal n 4.320, de 1964,
que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal, em especial no § 2 9 de seu art. 105,
ao estabelecer que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo
permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida
autorização.

Cabe esclarecer que a matéria em questão atende aos preceitos
legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos,
além de não representar despesas para o erário nem acarretar
repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n9

3.44812006 no 1 2 turno.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente e relator - Jayro Lessa - Sebastião

Helvécio - Luiz Humberto Carneiro.

rs14



81

PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 3.449/2006
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem

por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Arcos
o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade. Agora, vem a este órgão colegiado, a
fim de receber parecer quanto a possível repercussão financeira que
poderá originar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, VII, "d", do
Regimento Interno.

Fundamentação
Trata o projeto de lei em análise de autorizar o Poder Executivo a

transferir ao Município de Arcos terreno urbano edificado, com área de
10326m2 , incorporado ao patrimônio do Estado em 1953 por doação
de particulares, para a construção de uma unidade escolar, sem a
imposição de ônus. No imóvel foi instalada a Escola Estadual Barra do
Meio, posteriomente municipalizada e desativada. Estando atualmente
o bem ocioso, pleiteia a administração municipal aproveitá-lo para a
implantação de projeto social de interesse local.

De conformidade com o parágrafo único do art. l da proposição, o
imóvel será destinado ao funcionamento de programas sociais do
Conselho Central de Arcos - Sociedade São Vicente de Paulo,
atendendo assim ao interesse público, que deve revestir a transação
em tela. Além disso, observe-se que a proposição prevê, no art. 2, a
reversão do bem ao patrimônio do Estado, se, findo o prazo de cinco
anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação estipulada, ou no caso de ser desvirtuada
ou modificada a sua finalidade.

Saliente-se que a autorização legislativa para a alienação de bem
público decorre da exigência contida na Lei Federal n 2 4.320, de 1964,
que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o
controle dos orçamentos e dos balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal, em especial o § 22 de seu art. 105, ao
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estabelecer que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo
permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida
autorização.

Cabe esclarecer que a matéria em questão atende aos preceitos
legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos,
além de não representar despesas para o erário nem acarretar
repercussão na Lei Orçamentária.

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

3.449/2006, no l Q turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente e relator - Jayro [essa - Sebastião

Helvécio - Luiz Humberto Carneiro.
PARECER PARA O 1 Q TURNO DO PROJETO DE LEI N2 3.470/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n Q 3.470/2006
pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Fernandes Tourinho os imóveis que especifica.

Preliminarmente examinada pela Comissão de Constituição e
Justiça, a matéria recebeu parecer pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta Comissão
analisá-la com relação a sua repercussão financeira, conforme dispõe
o art. 188, c/c o art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em exame tem como finalidade autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Fernandes Tourinho cinco imóveis,
com as respectivas benfeitorias, que foram incorporados ao
patrimônio do Estado por doação desse Municí p io, devidamente
identificados por documentos expedidos pela Comarca de Tarumirim.

Em atendimento ao interesse público, o Executivo municipal
pretende a transferência de domínio dos cinco imóveis para que possa
desenvolver em suas instalações projetos sociais de interesse da
municipalidade, como programas de assistência à terceira idade e de
atendimento médico.

O projeto prevê ainda a devida garantia ao negócio a ser realizado,
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uma vez que seu art. 2Q estabelece a reversão dos imóveis ao
patrimônio do Estado na hipótese do não-atendimento da destinação
prevista, no prazo de cinco anos contados da lavratura das
respectivas escrituras públicas.

A prévia autorização legislativa para a alienação do patrimônio do
Estado é exigência do § 2 Q do art. 105 da Lei Federal n 2 4.320, de
1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração
e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal.

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

Conclusão
Assim sendo, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

3.470/2006 no 1 °turno.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Jayro [essa, relator - Sebastião

Helvécio - Luiz Humberto Carneiro.
PARECER PARA O 1TURNO DO PROJETO DE [El N23.471/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem
por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Itabirinha de Mantena o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade, com a Emenda n 2 1, que apresentou.
Agora, vem a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto a
possível repercussão financeira, conforme dispõe o art. 188, c/c o art.
102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei n 9 3.471/2006 pretende autorizar o Poder Executivo

a doar ao Município de Itabirinha de Mantena terreno urbano com área
de 400m2, incorporado ao patrimônio do Estado em 1980 por doação
do mesmo ente federativo, sem a imposição de nenhum ônus.
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De conformidade com o parágrafo único do art. 1 2 do projeto, o
imóvel será destinado à edificação de unidade de saúde, atendendo
assim ao interesse público, que deve revestir a transação em tela.

Além disso, o art. 2 da proposição determina que o bem reverterá
ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos, contados da
lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a
destinação prevista ou se tiver sido desvirtuada a finalidade para a
qual ele foi doado.

Cabe esclarecer que a Emenda n 2 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, tem a finalidade de aprimorar o texto do "caput"
do art. 1 2 , adequando-o à técnica legislativa.

Saliente-se que a autorização legislativa para a alienação de bem
público decorre da exigência contida na Lei Federal n 4.320, de 1964,
que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal. O § 22 do art. 105 dessa norma
estabelece que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo
permanente do Tesouro só pode ser realizada com a explicita
autorização do Poder Legislativo.

Assim sendo, a matéria em questão atende aos preceitos legais que
versam sobre a transferência de domínio de bens públicos, não
representa despesas para o erário nem acarreta repercussão na Lei
Orçamentária.

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

3.471/2006 no l turno com a Emenda n2 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Jayro

Lessa - Luiz Humberto Carneiro.
PARECER PARA O 1 °	DO PROJETO DE LEI N°3.472/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n 9 3.472/2006
visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Santa
Bárbara do Monte Verde o imóvel que especifica.
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Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta a considerou jurídica, constitucional e
legal. Cabe agora a este órgão colegiado analisar a proposição no
âmbito de sua competência, conforme o disposto no art. 188, c/c O art.
102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise tem por objetivo autorizar o Poder

Executivo a transferir ao Município de Santa Bárbara do Monte Verde
um imóvel com área de 2.100m 2 e respectiva benfeitoria, situado
nesse Município, doado ao Estado pela Câmara Municipal de Rio
Preto em 1928, sem constar nenhum gravame.

Em atendimento ao interesse público que deve nortear o negócio
jurídico em causa, prevê o parágrafo único do art. l Q do projeto que o
imóvel será destinado ao funcionamento da Creche Municipal Casulo
Bem-Te-Vi.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, a proposição atende
aos preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de
bens públicos, além de não representar despesas para o erário e não
acarretar repercussão na lei orçamentária, em conformidade com o §
22 do art. 105 da Lei Federal n2 4.320, de 1964, que estatui normas
gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos
e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal.

Ademais, o negócio jurídico a ser realizado está revestido de
garantia, uma vez que o art. 22 do projeto de lei em causa prevê a
reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se não lhe for dada a
destinação prevista, for desvirtuada ou modificada a finalidade da
alienação.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

3.472/2006 no 1 °turno.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Jayro

Lessa - Luiz Humberto Carneiro.
PARECER PARA O 1 Q TURNO DO PROJETO DE LEI N23.540/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária



86

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem

por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Poços
de Caldas o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Agora, vem a matéria a este órgão colegiado a fim de ser apreciada
quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, conforme preceitua
o art. 188, c/c o art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata a proposição de conceder a necessária autorização legislativa

para que o Poder Executivo possa doar ao Município de Poços de
Caldas imóvel constituído de terreno urbano, com área de 1.462m2,
situado nesse Município, e que fora doado ao Estado por esse mesmo
ente federativo em 1965.

Atendendo ao interesse público que deve nortear o negócio jurídico
em causa, a proposição preceitua que o bem será utilizado para
funcionamento do Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas.

A autorização legislativa decorre da exigência contida na Lei Federal
n 2 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, em especial no § 29 de
seu art. 105, ao estabelecer que a movimentação dos valores
pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser realizada
com a referida autorização.

A matéria em questão atende aos preceitos legais que versam sobre
a transferência de domínio de bens públicos, além de não representar
despesas para o erário nem acarretar repercussão na Lei
Orçamentária.

Ademais, o negócio jurídico a ser realizado está revestido de
garantia, uma vez que o projeto de lei prevê, no art. 2, que o imóvel
reverterá ao patrimônio do Estado, caso não seja, no prazo de cinco
anos contados da data da escritura pública de doação, utilizado com a
finalidade prevista ou seja desvirtuada a destinação.
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Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n2

3.54012006 no 1 9 turno.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator -

Jayro Lessa - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.553/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem
por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Pedra
Azul os imóveis que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Agora, vem a este órgão colegiado a
fim de receber parecer quanto a possível repercussão financeira que
poderá originar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, VII, "d", do
Regimento Interno.

Fundamentação
Trata o projeto de lei em análise de autorizar a doação, ao Município

de Pedra Azul, de dois terrenos, com área individual de 10.000m2,
localizados nesse Município e incorporados ao patrimônio do Estado,
em 1947 e 1949, por doação de particulares, sem a imposição de
nenhum ônus.

De conformidade com o parágrafo único do art. V da proposição,
ambos os imóveis serão destinados ao funcionamento de atividades
educacionais, atendendo assim ao interesse público, que deve revestir
a transação em tela. Além disso, observe-se que a proposição prevê,
no ad. 2, a reversão dos bens ao patrimônio do Estado se, findo o
prazo de cinco anos, contados da lavratura das respectivas escrituras
públicas de doação, não lhes tiver sido dada a destinação prevista, ou
no caso de ser desvirtuada ou modificada a finalidade estipulada.

A autorização legislativa para a alienação de bem público decorre da
exigência contida na Lei Federal n2 4.320, de 1964, que estatui
normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do

rs



88

Distrito Federal, em especial no § 22 de seu art. 105, ao estabelecer
que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente
do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Ressalte-se que a matéria em questão atende aos preceitos legais
que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos, além
de não representar despesas para o erário nem acarretar repercussão
na Lei Orçamentária.

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

3.553/2006 no l Q turno.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - .Jayro Lessa, relator - Sebastião

Helvécio - Luiz Humberto Carneiro.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 7 DE OUTUBRO DE 2006

ATAS
ATA DA 73 9 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4? SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 5110/2006
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1? Parte: 12 Fase
(Expediente): Ata; discursos dos Deputados Rogério Correia e João
Leite; aprovação - Correspondência: Ofícios - 22 Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei ns 3.651
e 3.652/2006 - Questões de ordem; chamada para recomposição do
número regimental; inexistência de quórum para a continuação dos
trabalhos; questão de ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Antônio Andrade -

Adaiclever Lopes - Agostinho Patrús - Alberto Pinto Coelho - Ana
Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Bilac Pinto - Carlos
Gomes - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dimas Fabiano - Dinis
Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Edson
Rezende - Elbe Brandão - Fahim Sawan - lvair Nogueira - Jayro
Lessa - Jésus Lima - João Biliar - João Leite - José Henrique -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Maria Olívia - Marias
Fernandes - Miguel Martini - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Sargento
Rodrigues - Sebastião Helvécio - Vanessa Lucas - Weliton Prado - Zé
Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 14h15min, a lista

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

1? Parte
1? Fase (Expediente)

Ata
- 0 Deputado Carlos Pimenta, 29-Secretário "ad hoc", procede à
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leitura da ata da reunião anterior.
O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com  a palavra, para discuti-

la, o Deputado Rogério Correia.
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, a ata está,

evidentemente, sem nenhuma incorreção. Hoje é um dia importante,
portanto talvez seja fundamental dizer que, neste dia, 5 de outubro, é
a data de aniversário da nova Constituição, assinada e proclamada
exatamente nesta data. Gostaria que V. Exa. fizesse constar na ata da
próxima reunião uma saudação da Assembléia Legislativa a este dia
tão importante para a democracia brasileira, 5 de outubro, dia da
proclamação da Constituição.

Infelizmente foram várias as reuniões que fizemos e que não
obtiveram quórum. Várias atas foram lidas, reuniões foram abertas,
mas sem o número suficiente de Deputados para darmos continuação
ao trabalho aqui realizado. Como se percebe, o mesmo ocorre no dia
de hoje. Portanto peço a V. Exa. que, de plano, encerre a reunião por
ausência de quórum, visto que os projetos em pauta dizem respeito a
veto.

Não temos quórum sequer para prosseguimento da discussão. Peço
que encerre, de plano, os trabalhos.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir a ata, o Deputado
João Leite.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, sei que este é o momento
de discutir a ata. Não sei que procedimento tomará em relação à
questão suscitada, uma vez que não se trata de matéria que discute a
ata. Aguardo a aprovação da ata da reunião anterior, pois,
regimentalista como é, V. Exa. abriu a reunião com número
regimental, com a presença de Deputados da Situação e da Oposição,
ou seja, por diversas bancadas que têm assento na Assembléia
Legislativa. Neste momento, quero testemunhar que a reunião foi
aberta com número regimental e que esse questionamento não é
cabível.

Aguardo a aprovação da ata e a continuação dos trabalhos. Há
vários companheiros e companheiras inscritos para falar e para
agradecer os votos dos mineiros. Aguardo a soberana manifestação
de V. Exa. Obrigado.
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O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita, dou a ata por
aprovada.

Correspondência
- A Deputada Maria Olívia, 1-Secretária "ad hoc', lê a seguinte

correspondência:
OFICIOS

Do Sr. Jânio David Lamas, Prefeito Municipal de Silveirânia,
prestando informações relativas ao Projeto de Lei ng 3.406/2006, em
atenção a pedido da Comissão de Constituição e Justiça. (- Anexe-se
ao Projeto de Lei & 3.406/2006.)

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário de Estado da
Casa Civil (2), encaminhando, em atenção a pedido da Comissão de
Fiscalização Financeira, parecer elaborado pelo IEF referente ao
Substitutivo n2 1 ao Projeto de Lei n2 1.886/2004; e, em atenção a
pedido da Comissão de Justiça, os pareceres elaborados pela
Secretaria de Planejamento e Gestão sobre os Projetos de Lei ns
3.054, 3.324 e 3.486/2006. (- Anexem-se aos Projetos de Lei ns
1.886/2004, 3.054, 3.324 e 3.486/2006.)

Do Sr. Paulo de Moura Ramos, Secretário Municipal de Governo,
prestando informações relativas ao Requerimento n 6.775/2006, da
Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Gerson Barros de Carvalho, Chefe de Gabinete da Secretaria
de Transportes e Obras Públicas, encaminhando cópia de convênios.
(- A Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da
Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento
Interno.)

Do Sr. Herbert Borges Paes de Barros, Subsecretário de Promoção
e Defesa dos Direitos Humanos da Secretaria Especial dos Direitos
Humanos, comunicando a assinatura de termo aditivo a convênio. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da
Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento
Interno.)
Do Sr. Francisco Potiguara Cavalcante Júnior, Diretor de

Desenvolvimento e Articulação Institucional do Ministério da
Educação, comunicando a celebração de convênio. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição
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Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)
Da Sra. Marilane Cavalcanti, Chefe da Assessoria Parlamentar do

Ministério da Saúde, encaminhando informações relativas ao
Requerimento n 9 6.765/2006, da Comissão de Saúde.

Do Sr. Newton de Mello, Presidente da Associação Brasileira da
Indústria de Máquinas e Equipamentos e do Sindicato Nacional da
Indústria de Máquinas, encaminhando exemplar do livro intitulado
"China e o seu efeito sobre a indústria de máquinas e equipamentos
no Brasil". (- A Comissão de Turismo.)

Da Sra. Nágila Cecília Gontijo Souki, Bibliotecária-Chefe do Instituto
de Geociências da UFMG, encaminhando exemplar de "Geonomos:
Revista de Geociências". (- A Comissão de Meio Ambiente.)

Da Sra. Solange Parola, Coordenadora Administrativa de Gabinete
da Secretaria de Defesa Social, em atenção ao Requerimento n9
6.46212006, da Comissão de Direitos Humanos, prestando
informações concernentes ao assunto objeto do referido requerimento.

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes
proposições:

PROJETO DE LEI N 2 3.651/2006
Dispõe sobre a informação de quitação de débitos anteriores nos

instrumentos de cobrança enviados ao consumidor.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ar!. 1 - A presente lei delineia a prestação de informações sobre

quitação de débitos anteriores a ser realizada nos instrumentos de
cobrança enviados ao consumidor.

Art. 2 - No instrumento de cobrança enviado ao consumidor será
informada a eventual existência de débito não quitado dentro do
período correspondente aos doze meses anteriores.

§ 1 - Para os fins desta lei, entende-se por instrumento de cobrança
qualquer meio em que conste, de forma perene, informação ao
consumidor de débito vincendo ou vencido.

§ 2 - Para a determinação do período referido no "caput" não se
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incluirá o mês do débito objeto do instrumento de cobrança.
§ 3 - As informações determinadas nesta lei serão prestadas

independentemente da periodicidade dos pagamentos devidos, a
exemplo daqueles que se exigem mensalmente, bimestralmente ou
trimestralmente.

§ 42 - O dever de informar estabelecido nesta lei será observado em
qualquer espécie de contrato cujo pagamento seja continuado,
incluindo os contratos cativos de longa duração e os contratos de
pagamento diferido no tempo, sem prejuízo de outros.

§ 59 - As informações especificadas no caput serão prestadas
discriminadamente, sendo vedada a apresentação exclusiva de débito
pendente total obtido pela soma dos pagamentos pendentes.

§ 6 - A discriminação a que alude o parágrafo anterior será
acompanhada de detalhamento dos encargos incidentes, incluindo
multa moratória, atualização monetária, juros moratórios, juros
remuneratórios, sem prejuízo de outros.

§ 79 - O fornecedor informará expressamente todas as parcelas
pagas no período referido no "caput" pelo emprego da palavra
"quitado", acompanhadas da data correspondente.

Art. 32 - Os dispositivos desta lei serão observados por todos os
fornecedores, inclusive aqueles que integram o mercado imobiliário.

Art. 42 - o descumprimento do disposto no art. 2, "caput" ou de
quaisquer de seus parágrafos sujeitará o infrator às sanções
administrativas previstas na Lei Federal n 9 8.078, de 1990 - Código de
Proteção e Defesa do Consumidor -, a serem aplicadas pelos órgãos
de proteção e defesa do consumidor competentes, sem prejuízo das
eventuais sanções civis e criminais aplicáveis à hipótese.

Parágrafo único - O descumprimento do § 52 ou do § 52 do art. 2
configura condição agravante, a ser considerada para aplicação e
gradação das sanções administrativas previstas na Lei Federal n9
8.078, de 1990.

AI. 59 - Esta lei entra em vigor sessenta dias após sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 2006.
Lúcia Pacífico
Justificação: Alguns fornecedores têm se utilizado de artifícios

lamentáveis para lucrar indevidamente às custas do consumidor, por

rÁ'



94

meio de estratégias que merecem ser tratadas neste projeto. Três
questões devem ser ressaltadas:

1 - São conhecidos de todos os contratos marcados pelo vínculo que
perdura no tempo, como é o caso dos contratos cativos de longa
duração. Referem-se a 'serviços que prometem segurança e
qualidade, serviços cuja prestação se protrai no tempo, de trato
sucessivo, com uma fase de execução contratual longa e descontínua
( ... )". A nota distintiva desses contratos é "a posição de catividade ou
dependência dos clientes, consumidores" (Marques, Cláudia Lima.
Contratos no Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: RT. 1999,
Cap. 2.4).

Quando tais contratos deixam de ser economicamente interessantes
aos fornecedores, alguns deles deliberam por romper o vínculo com o
consumidor que se encontra dependente e cativo do serviço
correspondente.

Todavia, em muitas circunstâncias o ordenamento jurídico proíbe o
rompimento unilateral do contrato, seja porque ele foi firmado por
tempo determinado, seja porque a lei lhe determina um período
mínimo de vigência (v.g., art. 13, parágrafo único, 1, da Lei n 2 9.656,
de 1998), seja porque igual alternativa não foi estabelecida
contratualmente em benefício do consumidor (v.g., art. 51, Xl do
CDC).

Ocorre que em algumas hipóteses os fornecedores são autorizados
a encerrar o vinculo contratual, exatamente quando o consumidor
torna-se inadimplente, surgindo-lhes a opção da extinção pela
cláusula resolutiva expressa, pela cláusula resolutiva tácita (arts. 474,
475 do CCBIO2) ou na forma de disposições legais especiais (v.g., art.
13, parágrafo único, II, "b", da Lei n 2 9.656, de 1998).

Assim, o artifício empregado por alguns fornecedores tem sido o de
forçar o rompimento da relação contratual dificultando ao consumidor
o pagamento regular do débito que lhe cabe.

Cumpre observar que, na grande maioria dos contratos de longa
duração, o pagamento devido pelo consumidor é efetuado por cartas
de cobrança e outros meios congêneres, as quais são remetidas a sua
residência periodicamente. Para impedir o pagamento, alguns
fornecedores simplesmente deixam de remeter ao consumidor o



95

documento que serve de instrumento para a quitação do débito. Em
casos tais, o consumidor interpreta o fato como omissão do
fornecedor e intenta solucioná-lo pela via telefônica ou por outras vias.
O esforço é, entretanto, inócuo, pois a falta do envio foi
intencionalmente causada pelo fornecedor com o específico propósito
de tornar o consumidor inadimplente, a fim de justificar,
posteriormente, a extinção do liame contratual.

Por vezes chega-se a prometer ao consumidor o envio do
documento para pagamento, mas a promessa é igualmente inverídica
e tem por intuito impedir que o consumidor tome alguma outra
providência mais eficiente

Essa prática abjeta foi e tem sido aplicada com freqüência. Nos
contratos de planos de saúde, por exemplo, constata-se que alguns
fornecedores deixam de enviar instrumentos que possibilitem o
pagamento em meses específicos e, posteriormente, remetem ao
usuário uma carta comunicando o cancelamento do contrato em razão
de inadimplência superior ao período de 60 dias, nos termos do art.
13, parágrafo único, II, "b", da Lei n 9 9.656, de 1998. A estratégia tem
forçado consumidores a migrarem de planos, principalmente pelo fato
de que a prova do não-envio do boleto de pagamento enquadra-se
nas chamadas provas negativas, o que desestimula o usuário a
recorrer ao Poder Judiciário.

Não são raros os casos nos quais passa despercebido do
consumidor o não-envio do instrumento que lhe possibilita o
pagamento, e mesmo que ele tenha pago parcelas de meses
subseqüentes, ainda assim ele é posteriormente colhido com a notícia
de que seu plano será cancelado.

2 - E importante ter sensibilidade para o fato de que muitas vezes o
consumidor é obrigado a gerenciar inúmeros documentos avulsos de
pagamento. São excepcionais os antigos carnés de pagamento que
antigamente permitiam ao consumidor uma centralização dos
comprovantes de quitação mais eficiente.

o consumidor, ao contrário do fornecedor, não é um profissional da
administração de dados e tampouco recebeu educação fundamental
atinente à administração de seu orçamento, o que não ocorre em
países como os Estados Unidos em que há intensa preocupação em
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educar seus cidadãos nas matérias de orçamento familiar (Family
Budget), educação para o consumo e empreendedorismo
(Entrepreneurship).

Essa realidade recomenda atenção às considerações do jurista
Ricardo Luis Lorenztti, atual Ministro da Corte Suprema de Justicia de
Ia Nacián da Argentina: "Quem tem a informação são os experts, e se
já a possuem, porque a procuraram para elaborar o produto ou prestar
o serviço, restará barato subministrá-la. ( ... ). Economicamente é
eficiente encarregar o fornecedor do dever de informar, como o
reconhece a doutrina". (Lorenzetti, Ricardo Luis. Fundamentos do
Direito Privado. São Paulo: RT, 1998, p. 514.)

Ora, o consumidor mantém diante do fornecedor uma posição de
debilidade estrutural, pois é hipossuficiente no sentido técnico e
informacional. E, ainda, como não tem acesso aos mecanismos de
gerenciamento de informação do fornecedor, o consumidor está
eternamente submetido ao que se denomina de vulnerabilidade
técnica. O cenário recomenda atribuir ao fornecedor deveres de
informação, tais como os especificados nesse projeto.

3 - Fato normal e que acontece com freqüência é aquele em que o
consumidor perde, por qualquer razão, algum comprovante de
quitação e é posteriormente surpreendido com a cobrança da mesma
prestação já quitada. A prática de enviar duas vezes uma mesma
cobrança ocorre em virtude da desorganização ou da má-fé do
fornecedor. As diligências informacionais previstas neste projeto
poderão contribuir para evitar tais práticas mercadológicas.

Assim, o projeto tem por objetivo contornar as situações descritas
anteriormente, por meio da informação ao consumidor dos débitos
eventualmente pendentes ou já quitados dentro do período dos 12
meses anteriores, dados esses que constarão em cada instrumento
de cobrança enviado periodicamente a sua residência.

O consumidor que receber, por exemplo, documento para
pagamento de um contrato de longa duração, terá um comprovante
inconteste de sua situação perante o fornecedor com relação aos
últimos doze meses. O instrumento de cobrança referente ao mês de
dezembro será sempre um importante documento a ser guardado,
pois permitirá demonstrar as quitações regulares durante todo o ano.



O dever de informar estabelecido neste projeto será observado em
qualquer espécie de contrato cujo pagamento seja continuado,
incluindo os contratos cativos de longa duração e os contratos de
pagamento diferido no tempo, sem prejuízo de outros.

Para que o consumidor não se confunda com informações sintéticas,
dispôs-se que as informações de débitos pendentes serão prestadas
discriminadamente, ou seja, deve-se informar o montante devido para
cada período. Se o pagamento é mensal, o débito deverá ser
individualizado para cada mês, de sorte que não poderá o fornecedor
simplesmente somar as prestações pendentes e informar o
consumidor acerca desse total. Em outra dicção, o fornecedor deverá
informar o débito total de cada mês, e não o débito total obtido pelo
somatório dos meses pendentes.

Com relação aos pagamentos já quitados dentro do período dos
últimos 12 meses, o fornecedor deverá prestar essa informação
expressamente. A guisa de exemplo, se estiverem quitados os meses
de janeiro e fevereiro de 2006, bastará que se faça constar no
instrumento de cobrança o seguinte: '01/2006 - quitado; 02/2006 -
quitado". E o que já vem ocorrendo, de certa forma, com os
instrumentos de cobrança do IPTU da Capital.

A medida pretendida neste projeto é plenamente viável, na esfera
fática e na esfera econômica. Os dados a serem exigidos são singelos
e cabem perfeitamente nos instrumentos de cobrança padrões que
são remetidos freqüentemente às residências dos consumidores.
Ainda, a medida não importa maiores gastos, haja vista que
atualmente a emissão dos instrumentos de cobrança é efetuada de
maneira informatizada e mecânica. Assim, pode ser cumprida por
qualquer sistema de gerenciamento de informação dos fornecedores.
As informações pretendidas são apenas acréscimos aos dados que os
fornecedores já apresentam em seus instrumentos de cobrança.

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

PROJETO DE LEI N 9 3.652/2006
Declara de utilidade pública o Centro Integrado de Apoio à Mulher

de Pouso Alegre e Região - Ciampar de Pouso Alegre, com sede no
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Município de Pouso Alegre.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Declara de utilidade pública o Centro Integrado de Apoio à

Mulher de Pouso Alegre e Região - Ciampar de Pouso Alegre, com
sede no Município de Pouso Alegre.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 2006.
Laudelino Augusto
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e de Direitos Humanos, para deliberação, nos termos do
art. 188, c/co art. 103, inciso, do Regimento Interno.

Questões de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Insisto em minha questão de ordem.

Não há quórum, por isso peço que termine, de plano, a reunião.
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, todos os dias vemos a

insistência do PT em não dar a oportunidade para que esta Casa se
manifeste. Pela terceira vez, desde o fim das eleições, insisto na
recomposição de quórum ou pelo prosseguimento da reunião, uma
vez que havia quórum na abertura e que este se mantém. Obrigado.

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

• Sr. Secretário (Deputado Carlos Pimenta) - (- Faz a chamada.).
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 20 Deputados.

Portanto, não há quórum para a continuação dos trabalhos.
Questão de Ordem

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, lamento o encerramento
desta reunião, pois o espaço democrático é o espaço do debate.
Vimos de um processo eleitoral, e muitos têm muito o que falar neste
espaço democrático, pois é onde se deve falar e contar para o Estado
inteiro o que houve nessas eleições. Falar a respeito do remendo da
lei eleitoral, que ficou muito pior, um desastre maior que a própria lei.
Trata-se de medidas pedagógicas e importantes, e temos que relatar
o que ouvimos dos nossos eleitores. Fico sentido, pois já perdemos
uma semana, e não sei se o mesmo irá se repetir na próxima semana.
Haverá segundo turno, e esta Casa é importante para debater a
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eleição do futuro mandatário do País.
Só tenho a lamentar o fato, e espero que V. Exa., que tem essa

prerrogativa, determine novamente a recomposição de quórum, para
que tenhamos a oportunidade de nos manifestar nesta Assembléia,
que é a Casa das manifestações políticas.

Gostaria de fazer referência ao episódio ocorrido em Uberaba
envolvendo o Ministério Público, o Judiciário, com a expedição de
mandados de busca e apreensão, e a Polícia Federal, colocando-se a
serviço de alguém, em uma operação que apelidaram de "Voto Livre" -
em minha opinião, o nome mais adequado para a operação não seria
"Voto Livre", mas "Cobra Mandada".

Gostaria de falar sobre tudo isso, mas vou aproveitar os minutos que
me restam para não perder a oportunidade de fazer outro comentário,
pois é muito importante zelar pelos interesses do Estado. A TV Globo
veiculou hoje uma reportagem muito interessante sobre o preço do
álcool em Minas. Julgo importante dizer à população mineira que, com
um ICMS - que em São Paulo e em Goiás é de 12% - de 25%, neste
Estado não se vende álcool para utilização em carros 'flex". Então,
que, a partir dessa reportagem da Rede Globo - que mostrou para
todo o Brasil essa aberração tributária sobre o álcool no Estado de
Minas Gerais, que evidentemente prejudica a produção e,
principalmente, o consumidor mineiro -, consigamos avançar na
negociação com a Secretaria de Fazenda, para que essa situação
seja regularizada.

Sobre o assunto, já há nesta Casa um projeto, de minha autoria, que
está pronto para vir a Plenário. E aproveito para pedir ao Presidente
que coloque em pauta, para ser votado, esse projeto, que é bom para
Minas. Se fazemos esse alerta é porque queremos o melhor para o
Estado de Minas Gerais. E acredito que, com essa reportagem da
Rede Globo, uma entidade de comunicação forte, vista em todo o
Brasil, Minas tenha ficado com vergonha de não vender álcool para
utilização nos carros. Peço aos companheiros Deputados que, para o
bem de Minas, avancemos nessa questão da carga tributária sobre o
álcool neste Estado. Obrigado, Presidente.

Encerramento -
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as
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Deputadas e os Deputados para a reunião extraordinária de terça-
feira, dia 10, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de convocação,
e para a reunião ordinária na mesma data, às 14 horas, com a
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada será publicada na
edição do dia 1011012006.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 20? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
NA 4? SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 154 LEGISLATURA,

EM 9/8/2006
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Vanessa Lucas e Jô Moraes (substituindo esta ao Deputado Ricardo
Duarte, por indicação da Liderança do PT) e o Deputado Marlos
Fernandes (substituindo o Deputado Sebastião Costa, por indicação
da Liderança do PPS), membros da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado Dilzon Meio. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Vanessa Lucas, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Já
Moraes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
pareceres em fase de redação final e comunica o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei n9s 2.413, 2.541, 2.871 e 2.908/2005; 3.145,
3.245, 3.264 e 3.269/2006; e Projeto de Resolução & 3.494/2006
(Deputado Marlos Fernandes); 3.278, 3.292, 3.303, 3.308, 3.316,
3.353, 3.362, 3.266 e 3.371/2006 (Deputada Jã Moraes). Passa-se à
12 Fase da 2? Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n 2s 2.413 e
2.541/2005 e Projeto de Resolução n 9 3.494/2006 (relator: Deputado
Marlos Fernandes). Passa-se à 21 Fase da 2? Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei n 2s 2.871 e 2.90812005; 3.145, 3.245, 3.264 e
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3.26912006 (relator: Deputado Marlos Fernandes); 3.278, 3.292,
3.303, 3.308, 3.316, 3.353, 3.362, 3.266 e 3.371/2006 (relatora:
Deputada Jã Moraes). Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo - Maria Olívia.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 11 DE OUTUBRO DE 2006

ATA
ATA DA 15? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SEGURANÇA PÚBLICA NA 4? SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 152 LEGISLATURA, EM 8/8/2006

As 10 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Jô
Moraes (substituindo o Deputado Weliton Prado, por indicação da
Liderança do PT-PCdoB) e os Deputados Sargento Rodrigues e João
Leite (substituindo este ao Deputado Zé Maia, por indicação da
Liderança do BPSP), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Sargento Rodrigues,
declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes, informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência publicada no "Diário do Legislativo" na data
mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. lbrahim Abi-Ackel,
Secretário de Defesa Social (20/7/2006), Eduardo Betti Menezes,
Chefe do Detran-MG (29/7/2006), Vicente de Paula Oliveira,
Presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora (3/8/2006). Passa-se
à 1 2 Fase da 22 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Os Projetos de Lei ns 6 e 934/2003 são retirados da pauta,
atendendo-se a requerimento da Deputada Jô Moraes, aprovado pela
Comissão. Passa-se à 22 Fase da 2? Pane (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos n 2s 6.747, 6.749, 6.750
e 6.757/2006. O Deputado Sargento Rodrigues é designado relator
dos Requerimentos n2s 6.754 a 6.756/2006. Submetidos a discussão
e votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei n 2s 3.071 e 3.35912006. Passa-se
à 3? Fase da 2? Pane (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é
aprovado requerimento do Deputado Sargento Rodrigues em que
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solicita ao Comandante-Geral da PMMG que cientifique esta Casa
sobre o cronograma de implantação e que informe em que fase se
encontra o Programa Cinturão de Segurança Pública, criado para
impedir que facções criminosas de outros Estados venham a agir
neste Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de outubro de 2006.
Zé Maia, Presidente - Weliton Prado - Leonardo Moreira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI N g 3.012/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o Projeto de Lei n9
3.012/2006 altera o art. l Q da Lei n9 10.637, de 27/7/92, que dispõe
sobre o atendimento prioritário às pessoas que menciona nas
agências e nos postos bancários estabelecidos no Estado.

Aprovado no l Q turno com a Emenda n Q 1, retorna agora o projeto a
esta Comissão, a fim de receber parecer para o 2 turno, nos termos
do art. 189, c/c o art. 102, XIV, do Regimento Interno.

A redação do vencido, que apresentamos em anexo, é parte deste
parecer.

Fundamentação
O projeto de lei em pauta tem por objetivo alterar o art. l Q da Lei n2

10.837, de 27/7/92, que dispõe sobre o atendimento prioritário às
pessoas que menciona nas agências e nos postos bancários
estabelecidos no Estado, estendendo a prioridade de atendimento a
pessoas acompanhadas por crianças de colo.

A proposição em análise busca tratar de maneira desigual os
desiguais, visando a assumir o louvável princípio da igualdade
determinado por nossa Cada Magna. Algumas classes de pessoas
necessitam e merecem tratamento preferencial.

Algumas leis federais, como as Leis n 2s 10.048, de 2000, e 10.741,
de 2003, vieram instrumentalizar esse princípio constitucional da
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igualdade, de forma a garantir que não seja apenas letra morta.
No 1 2 turno, a Comissão de Constituição e Justiça houve por bem

apresentar a Emenda n9 1. Com o objetivo de adequar a Lei n 9 10.837
à Lei Federal n2 10.048, a emenda modifica os incisos II e 111 do art. l
da lei estadual. A idade prevista no inciso II, que é de mais de 65
anos, foi alterada para "igual ou superior a 60 anos". Por sua vez, na
redação do inciso III, que garante prioridade aos portadores de
deficiência física, foi retirada a palavra 'física". Isso porque não
apenas a deficiência física merece atenção e cuidado, mas qualquer
outro tipo de deficiência. A emenda da Comissão de Constituição e
Justiça promoveu, ainda, pequena alteração na redação do inciso VI,
que o projeto pretende acrescentar à lei estadual, sendo retirada a
palavra "pessoas", uma vez que esta já se encontra no "caput" do
artigo.

Por entender que a proposição em tela está suficientemente
examinada e dotada de mecanismos que garantem a consecução dos
objetivos a que se propõe, manifestamo-nos por sua aprovação, no 2
turno, sem a adição de outras sugestões, reiterando a posição
adotada por esta Comissão no 1 9 turno.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei &

3.012/2006, no 2 turno, na forma do vencido no 1 Q turno.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2006.
Elisa Costa, Presidente - Jô Moraes, relatora - Gustavo Valadares.

PROJETO DE LEI N 2 3.012/2006
(Redação do Vencido)

Altera o art. 1 2 da Lei n2 10.837, de 27 de julho de 1992, que dispõe
sobre o atendimento prioritário às pessoas que menciona nas
agências e nos postos bancários estabelecidos no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica acrescentado o seguinte inciso VI ao art. 1 0 da Lei n2

10.837, de 27 de julho de 1992, passando os incisos II e III a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 1 -
-

11 - com idade igual ou superior a sessenta anos;

rÃO
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III - portadoras de deficiência;
IV-(...)
V-(...)
VI - acompanhadas por crianças de colo.".
Art. 2 - Os estabelecimentos bancários terão o prazo de sessenta

dias contados da data de publicação desta lei para se adequarem às
suas disposições.

Art. 32 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

rs
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 12 DE OUTUBRO DE 2006

ATAS
ATA DA 74 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 42 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 10110/2006
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - V Parte: 1 Fase
(Expediente): Ata - 2 2 Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei n 2s 3.653 a 3.65612006 - Requerimentos
ns 6.879 a 6.882/2006 - Questão de ordem - Encerramento - Ordem
do Dia.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Antônio Andrade -

Elmiro Nascimento - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho -
Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Arlen
Santiago - Biel Rocha - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro
Silva - Dilzon Meio - Dimas Fabiano - Djma Diniz - Domingos Sávio -
Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Elbe Brandão - Elisa
Costa - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Jayro
Lessa - Jésus Lima - Jô Moraes - João Bittar - João Leite - José
Henrique - Laudelino Augusto - Leonídio Bouças - Maria Olivia -
Manos Fernandes - Miguel Martini - Neider Moreira - Padre João -
Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Roberto Ramos - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Vanessa Lucas - Weliton Prado.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 141h15min, a lista

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

P Parte
ta Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Daimo Ribeiro Silva, 2- Secretário "ad hoc", procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
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22 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa
passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores
inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes
proposições:

PROJETO DE LEI N°3.653/2006
Declara de utilidade pública o Centro de	Recuperação de

Alcoólatras - Cerea -, com sede no Município de Centralina.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarado de utilidade pública o Centro de

Recuperação de Alcoólatras - Cerea -, com sede no Município de
Centralina.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: O Centro de Recuperação de Alcoólatras - Cerea -, do

Município de Centralina é sociedade civil sem fins lucrativos, de cunho
assistencial, que desenvolve ações sociais em benefício das pessoas
dependentes do álcool, buscando resgatar-lhes a saúde e a
dignidade.

Assim, como disposto em seu estatuto social, o Centro de
Recuperação de Alcoólatras - Cerea -, ao realizar atividades de
inclusão nas áreas da assistência social, de reconhecido interesse
público, zela pelo bem-estar de seus recuperandos.

Ademais, em pleno e regular funcionamento desde 25/2/79, a
referida entidade cumpre todos os requisitos da lei, pelo que faz jus ao
título declaratório de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI N o 3.654/2006
Dá a denominação de Antônio Leite Garcia ao trecho da MG-344

que liga o Município de Cássia ao de Ibiraci.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 12 - Fica denominado de Antônio Leite Garcia o trecho da MC-
344 que liga o Município de Cássia ao de Ibiraci.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de outubro de 2006.
Dimas Fabiano
Justificação: De acordo com a Lei n 2 13.408, de 1999, a escolha da

denominação de estabelecimentos, instituições e próprios do Estado
deve recair em nome de pessoas falecidas que se tenham destacado
por notórias qualidades e relevantes serviços prestados à coletividade.

A par dessas exigências, propomos dar o nome de Antônio Leite
Garcia ao trecho da MG-344 que liga o Município de Cássia ao de
Ibiraci.

Antônio Leite Garcia nasceu em Lavras, em 11/5/35, filho de Arnulfo
Leite e Maria Petronilia de Barros, e faleceu em Ibiraci, em 27/8/77,
aos 42 anos.

Casou-se com Carmen Cândida Garcia, em 8/9/59, e teve seis
filhos: Antônio Lindenberg Garcia (este nascido em Cássia), Maria
Cristina Garcia, Alvim Alves Garcia, Maganice Magda Garcia,
Adalberto Alves Garcia e Márcia Lucimar Garcia (nascida em Ibiraci).

Aos 16 anos assentou praça no Batalhão de Polícia Militar de
Lavras, tendo aí trabalhado ininterruptamente por 26 anos, quando
faleceu em serviço, em 1977. Como militar, esteve destacado em
diversas cidades de Minas. Conheceu como poucos nosso Estado.
Com uma ficha de honradez e dignidade no exercício do dever e da
profissão, manteve uma vida simples e respeitada por todos.

De maio de 1959 a junho de 1961, esteve destacado na cidade de
Cássia, onde por mais de dois anos prestou relevantes serviços de
radiotelegrafista à polícia mineira.

Em junho de 1975 foi destacado para lbiraci, onde viveu até 27/8/77,
falecendo no exercício da profissão, como Segundo-Sargento, sendo
então promovido a Primeiro-Sargento por merecimento.

Adotou Ibiraci como sua terra, mantendo-se no propósito de
aposentar-se e viver sua existência nessa comunidade, lutando pelas
suas causas e seus valores, bem como os da região.

Tendo residido em Cássia e Ibiraci, convivido com a realidade dos
dois Municípios, soube muito bem o valor e a importância da estrada
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que interliga as vizinhas cidades. Conhecia a importância econômica,
no escoamento da produção, no intercâmbio comercial, na ligação de
Ibiraci à capital mineira por asfalto, na questão de segurança pública,
por ser Município de divisa de Estado subordinado ao Batalhão da PM
de Passos, e na questão social de aproximação das duas cidades.

Portanto, tornou-se árduo batalhador junto às lideranças políticas,
visando tornar realidade essa obra, que é direito desses importantes
municípios mineiros.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.655/2006
Declara de utilidade pública o Instituto Ivan Guedes, com sede no

Município de Montes Claros.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Ivan Guedes,

com sede no Município de Montes Claros.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de outubro de 2006.
Gil Pereira
Justificação: O Instituto Ivan Guedes, pessoa jurídica de direito

privado, sem fins lucrativos, tem por finalidade apoiar o deficiente de
acordo com a sua necessidade, proteger a saúde da criança e do
idoso e prestar assistência social plena.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.656/2006
Institui o terceiro domingo do mês de julho como data comemorativa

no calendário turístico do Estado o Caminho da Luz, rota de
peregrinação que abrange os Municípios de Tombos, Pedra Dourada,
Faria Lemos, Carangola, Caiana, Espera Feliz, Caparaó e Alto
Caparaó.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 12 - Fica instituído o terceiro domingo do mês de julho como data

comemorativa no calendário turístico do Estado, o Caminho da Luz,
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rota de peregrinação que abrange os Municípios de Tombos, Pedra
Dourada, Faria Lemos, Carangola, Caiana, Espera Feliz, Caparaó e
Alto Caparaó.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de outubro de 2006.
Durval Angelo
Justificação: Este projeto de lei tem por escopo instituir todo terceiro

domingo do mês de julho como data comemorativa, o Caminho da
Luz, rota de peregrinação coberta de belezas naturais.

Destaca-se a constituição da Abraluz - Associação Brasileira dos
Amigos do Caminho da Luz, tendo em vista a importância do Caminho
para todos que já se aventuraram a percorrer os 195 km de
caminhada ao longo dos Municípios que compõem a rota.

Além das belezas naturais da região da zona da mata mineira, são
ofertados contos, lendas e histórias aos peregrinos, que passam a
assumir causas nobres, como a defesa da ecologia. A trilha é
valorizada desde os primórdios pelos povos originários do Brasil, que
buscavam desvendar mistérios.

Conto com o apoio dos nobres pares à aprovação desta proposição.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Turismo

para parecer, nos termos do art. 190, c/c O art. 102, do Regimento
Interno.

REQUERIMENTOS
N1 6.879/2006, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja

formulado voto de congratulações com a comunidade de Paracatu
pelo transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município.

N9 6.880/2006, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Cabeceira
Grande pelo transcurso do aniversário de emancipação político-
administrativa desse Município.

N2 6.881/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Pouso
Alegre pelo transcurso do 158 Q aniversário de emancipação político-
administrativa desse Município. (- Distribuídos à Comissão de
Assuntos Municipais.)

L4
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N Q 6.882/2006, do Deputado Gustavo Valadares, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à Companhia Vale do Rio Doce
pela inauguração da Mina Brucutu, localizada no Município de São
Gonçalo do Rio Abaixo. (- A Comissão de Turismo.)

Questão de Ordem
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, como V. Exa. pode verificar,

não temos quórum para a continuação dos nossos trabalhos. Apesar
de entender que V. Exa. abriu a reunião com número regimental,
neste momento não temos quórum, por isso solicito a V. Exa. que a
encerre, de plano.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as reuniões
extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 11, às 9
horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a
reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: ( - A ordem do dia anunciada foi publicada na edição
anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4g SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15ê LEGISLATURA EM 11/10/2006

Presidência do Deputado Rogério Correia
Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Rogério Correia - Antônio Andrade - Ana Maria

Resende - Carlos Pimenta - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor
Ronaldo - Durval Angelo - Elbe Brandão - Elisa Costa - Ivair
Nogueira - João Bittar - João Leite - Laudelino Augusto - Leonardo
Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Maria Olívia - Maria
Tereza Lara - Manos Fernandes - Paulo Cesar - Paulo Piau - Ricardo
Duarte - Weliton Prado.

Falta de Quórum
O Sr. Presidente (Deputado Rogério Correia) - As 1141h15min, a lista

de comparecimento não registra a existência de número regimental. A

rs- _
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Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca
as Deputadas e os Deputados para a reunião especial de segunda-
feira, dia 16, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.

ATA DA 9 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 4 2 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 10/8/2006
Às 18h15min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Padre

João (substituindo o Deputado Edson Rezende, por indicação da
Liderança do Bloco PT-PCdoB), membro da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Padre João,
declara aberta a reunião e, com base no inciso III do art. 120 do
Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
considera-a aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a
reunião se destina a esclarecer, em audiência pública, os moradores
do Bairro do Pires sobre a implantação, pela Companhia de Fomento
Mineral e Participações - CFM -, de correia transportadora de longa
distância nesse Município. Registra-se a presença dos Srs. Renê
Vilela, Coordenador do Programa Gestão de Conflitos Relacionados à
Mineração - Gescom -, do Ministério do Meio Ambiente; Abílio César
Soares de Azevedo, Analista Ambiental da Divisão de Urbanização da
Feam, representando este órgão e a Secretaria de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável; Anderson Costa Cabido, Prefeito
Municipal de Congonhas; José Lúcio de Castro. Vereador à Câmara
Municipal de Congonhas, representando o Sr. Evandro Alves de
Almeida, Presidente dessa Casa; da Sra. Karina Arca Ferreira,
Promotora de Justiça da Comarca de Congonhas, representando o Sr.
Rodrigo Cançado Anaya Rojas, Procurador de Justiça; dos Srs. Nívio
Lasmar, Gerente de Meio Ambiente da Companhia de Fomento
Mineral e Participações - CFM -; Emílio Garibaldi, Chefe do 3 Q Distrito
do Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM -; das Sras.
Vani Aparecida Severino Silva, Presidente da Associação Comunitária
do Bairro do Pires; Gláucia Pedrosa, Secretária de Desenvolvimento
Econômico de Congonhas; e de Eurides Pinheiro, Presidente do
Sindicato Metabase, que são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência faz uso da palavra para suas considerações iniciais. Logo
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após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos convidados, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de outubro de 2006.
Edson Rezende, Presidente - Ana Maria Resende - Sebastião

Helvécio.
ATA DA 1 1 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DOS

PRODUTOS CHINESES, EM 22/8/2006
Às 16h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Paulo Cesar e Doutor Viana, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Doutor Viana, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a discutir e votar proposições da
Comissão. Passa-se à 3 4 Fase da 22 Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
encaminhada cópia de correspondência dos Srs. Aprígio Guimarães,
Presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação
e Tecelagem de Minas Gerais e Cláudio Jesus Ferreira, Presidente da
Federação dos Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário, Calçados e
Couros de Minas Gerais, recebida por esta Comissão, aos seguintes
órgãos: Presidência da República, Ministérios da Fazenda, do
Desenvolvimento, Indústria e do Comércio Exterior; do Trabalho e
Emprego e das Relações Internacionais; Governo do Estado de Minas
Gerais; e Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico; e
solicitando a mudança de denominação desta Comissão para
"Comissão Especial contra a Invasão de Produtos Chineses"; e dos
Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Paulo Cesar e Doutor Viana,
solicitando que sejam suspensos os trabalhos desta Comissão no

LI
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período de 23/8 a 9/1012006. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Paulo Cesar - Doutor Viana.

ATA DA 17 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 4 ê SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 3/10/2006
Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Elisa Costa e Jô Moraes e o Deputado João Leite (substituindo este
ao Deputado Irani Barbosa, por indicação da Liderança do BPSP),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Elisa Costa, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento da Deputada Jô Moraes,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios dos Srs. Itamar Silva, Coordenador da
Pesquisa "Juventude Brasileira e Democracia: Participação, Esferas e
Políticas Públicas" e Wilian Vagner Moreira, Diretor Coordenador-
Geral do Sindieletro, publicados no 'Diário do Legislativo" em 1 2/9 e
7/9/2006, respectivamente. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei ns 2.875/2005, em 1 9 turno, e 1.56212004, em
turno único (Deputada Jô Moraes); 2.939, 2.976, 3.451, 3.483, 3.484 e
3.503/2006, em turno único (Deputada Elisa Costa). Passa-se à 1
Fase da 2 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. O parecer sobre o Projeto de Lei n2 2.209/2005, no 29 turno,
deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental
pela respectiva relatora, Deputada Jô Moraes. Passa-se à 2 Fase da
2 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os
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Projetos de Lei n os 2.857/2005, 3.21 1/2006, este com a Emenda n 2 1
(relatora: Deputada Jô Moraes); 3.310, 3.294 e 3.304/2006 (relatora:
Deputada Elisa Costa), que receberam parecer por sua aprovação.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos n

o
s 6.796, 6.803, 6.814, 6.822, 6.842 e 6.843/2006.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de outubro de 2006.
Elisa Costa, Presidente - Jô Moraes - Gustavo Valadares.

ATA DA 20 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA O SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 152 LEGISLATURA, EM 4/10/2006
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Laudelino Augusto, Doutor Ronaldo e João Leite, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Padre
João. Havendo número regimental! o Presidente! Deputado Laudelino
Augusto, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Doutor Ronaldo, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir
e votar proposições da Comissão. Passa-se à 20 Fase da 2 2 Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a
votação, é aprovado o Requerimento n 2 6.859/2006. Passa-se à 3
Fase da 22 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos do Deputado Laudelino
Augusto (2), em que solicita seja realizada audiência pública na
cidade de Camanducaia para se conhecer e se debater o atual estágio
do processo de implantação e administração, bem como a fiscalização
da APA Fernão Dias, e seja realizada reunião conjunta com a
Comissão de Saúde na cidade de Itajubá para se conhecer e se
debater o Programa "Crescer, transformando expectativa em garantia
de vida". Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
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presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de outubro de 2006.
Laudelino Augusto, Presidente - Doutor Ronaldo - João Leite - Paulo

Piau.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1 2 TURNO DO PROJETO DE LEI N g 3.231/2006

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria da Deputada Lúcia Pacifico, o projeto de lei em exame
acrescenta dispositivos ao art. l da Lei n Q 15.018, de 15/1/2004, que
obriga as instituições que menciona a afixarem aviso aos portadores
de marca-passo nas portas equipadas com detectores de metal.

O projeto foi analisado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos dos arts. 188 e 102, XI, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em comento tem como objetivo o acréscimo de

dispositivos ao art. F da Lei n 9 15.018, que obriga as instituições que
menciona a afixarem aviso aos portadores de marca-passo nas portas
equipadas com detectores de metal. A proposição pretende
complementar a lei, fazendo com que, além de afixarem aviso aos
portadores de marca-passo nas portas equipadas com detectores de
metal, as repartições públicas do Estado e as instituições que
possuem portas com esse equipamento garantam acesso através de
portas sem detectores ou desliguem o equipamento no momento da
passagem do portador de marca-passo. O projeto em tela visa
também a estabelecer que o referido aviso seja elaborado em
caracteres visíveis e afixado junto às portas com detectores de metal,
contendo instruções sobre como proceder nos termos da lei.

E papel do poder público reduzir o risco de doenças e de outros
agravos à saúde da população, embora cientificamente ainda haja
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divergências quanto à interferência do campo eletromagnético dos
detectores de metal no funcionamento dos marca-passos. Segundo a
justificação do projeto, os detectores de metal podem alterar ou
paralisar os aparelhos de marca-passo, colocando em risco a vida de
seus portadores, e diversas instituições não têm acesso alternativo e
também não se dispõem a desligar o equipamento a pedido dos
portadores de marca-passo.

Nos termos do art. 42 da Lei n 2 13.317, de 1999, que contém o
Código de Saúde do Estado de Minas Gerais, consideram-se fatores
determinantes e condicionantes da saúde da população, entre outros,
o acesso aos bens e serviços essenciais, bem como as ações que se
destinem a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-
estar físico, mental e social. Dessa forma, a proposição em comento
vem contribuir para o bem-estar dos portadores de marca-passo, além
de proteger sua saúde de eventuais problemas decorrentes da
influência do detector de metal no funcionamento do aparelho
cardíaco.

Com o objetivo de garantir a segurança das instituições de que trata
o projeto, o Deputado Carlos Pimenta sugeriu alteração da
proposição, de forma a se retirar dela o dispositivo que previa que o
detector de metal, quando não houvesse acesso alternativo, seria
desativado durante a passagem dos portadores de marca-passo. A
alteração foi acatada e incorporada ao final deste parecer como
Substitutivo n 2 1, o qual traz ainda outras alterações visando à
adequação da redação à técnica legislativa.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação, no l Q turno, do Projeto de Lei

& 3.231/2006 na forma do Substitutivo n 2 1.
SUBSTITUTIVO N 2 1

Acrescenta dispositivos ao art. 12 da Lei n 2 15.018, de 15 de janeiro
de 2004, que obriga as instituições que menciona a afixarem aviso
aos portadores de marca-passo nas portas equipadas com detectores
de metais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 2 - Ficam acrescentados ao art. 12 da Lei n 2 15.018, de 15 de

janeiro de 2004, os seguintes § l Q e 22:
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"Art. l - ( ... )
§ 1 - As instituições mencionadas no "caput" deste artigo ficam

obrigadas a facultar o acesso aos portadores de marca-passo,
devidamente identificados, através de portas sem detector de metal.

§ 2 - O aviso a que se refere o "caput" deste artigo, elaborado em
caracteres visíveis, será afixado junto às portas equipadas com
detector de metal e conterá instruções aos portadores de marca-passo
sobre como proceder nos termos desta lei.".

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de outubro de 2006.
Adelrno Carneiro Leão, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Carlos

Pimenta.
PARECER PARA O 1TURNO DO PROJETO DE LEI N3.355I2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Edson Resende, o projeto de lei em tela
altera a redação dos § 15 e 22 do art. 13 da Lei n Q 6.763, de
26/12/75, que consolida a legislação tributária do Estado.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça,
que perdeu prazo para emitir seu parecer.

Vem, agora, a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
art. 188, c/co art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em teta propõe dar nova redação aos § 15 e 22 do

art. 13 da Lei n g 6.763, de 1975, de forma a alterar a base de cálculo
do ICMS, pondo fim à sistemática atual, em que o imposto exigido do
contribuinte integra a base de cálculo do próprio imposto, conhecida
como cobrança "por dentro". Com isso, o valor do ICMS a pagar passa
a não corresponder à alíquota efetiva praticada na operação. A
proposição em tela determina que o montante do imposto não integra
sua base de cálculo em nenhuma hipótese, devendo, estritamente
para fins de registro fiscal, ser somado o valor da operação ao valor
do imposto. Também inclui na base de cálculo do imposto devido pela
empresa distribuidora de energia elétrica - esta na condição de
contribuinte substituto - os tributos e encargos setoriais suportados
pela distribuidora de energia, excluída a Contribuição para o Custeio
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da Iluminação Pública e o valor do ICMS incidente sobre a operação.
O autor alega na justificação do projeto que tal sistemática de

cobrança ofende o princípio da não-cumulatividade do ICMS disposto
na Constituição da República, ao permitir que o imposto integre a sua
própria base de cálculo.

A Constituição da República dispõe em seu art. 155, § 2, inciso XII,
"1", que cabe à lei complementar fixar a base de cálculo do ICMS, de
modo que o montante do imposto a integre. A Lei Complementar n
87, de 1996, que estabelece normas gerais para a instituição e a
cobrança do ICMS, determina, em seu art. 13, § l, inciso 1, que
integra a base de cálculo do imposto o montante do próprio imposto,
constituindo o respectivo destaque mera indicação para fins de
controle.

O Estado de Minas Gerais, portanto, no entendimento deste relator,
ao adotar a sistemática de cobrança do ICMS "por dentro", limita-se
tão-somente ao cumprimento da obrigação imposta pela Constituição
da República e pela lei complementar federal que regulamenta a
matéria. Quanto à divergência doutrinária em relação à ofensa ao
princípio da não-cumulatividade do tributo, em que pese à justificativa
do autor, corroborada por alguns tributaristas que têm enfatizado a
inconstitucionalidade dessa modalidade de cobrança, há que ressaltar
que o Supremo Tribunal Federal, em jurisprudência relatada pelo
Ministro Nelson Jobim, de 1999, entendeu ser constitucional tal forma
de cobrança. Qualquer alteração nesse sentido, portanto, deverá ser
promovida pelo Congresso Nacional, por meio de Emenda
Constitucional, e não por lei ordinária estadual.

Com relação ao mérito que nos cabe analisar, a proposição em tela
tem impacto considerável sobre as contas públicas, uma vez que
altera a sistemática de cobrança do ICMS, cuja receita representa
aproximadamente 80,84% da receita total do Estado, segundo
estimativa de arrecadação do tributo proposta no orçamento de 2006.
A titulo de exemplificação, se considerássemos toda a receita de
ICMS relativa ao período de janeiro a julho do exercício corrente -
R$9.317.189.000,00 - auferida com base na alíquota genérica de
18%, o impacto da medida proposta seria de R$1.677.094.020,00 a
menos na arrecadação do Estado. Tendo em vista que as alíquotas de
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ICMS praticadas no Estado variam de 7% a 30% e que a alíquota
relativa à energia elétrica é a maior alíquota, é lícito supor que o
impacto da medida em questão seria bem superior ao exemplo citado,
visto que esta altera também a base de cálculo do imposto devido
pelas empresas distribuidoras de energia elétrica, na condição de
contribuinte substituto.

Cabe ressaltar que o Estado, assim como os demais entes da
Federação, operam em ambiente onde as demandas são crescentes e
os recursos são escassos. Propostas que têm como conseqüência a
redução da arrecadação tributária do Estado, em última instância,
significam a subtração de recursos destinados a educação, saúde,
segurança pública e demais programas de governo, bem como ao
pagamento dos servidores públicos estaduais.

A proposição, portanto, ofende os pressupostos estabelecidos pela
Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar n 2 101, de 2000-,
que estabelece, em seu art. 14, que a concessão ou a ampliação de
incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra renúncia
de receita, deverá estar acompanhada de estimativa do impacto
orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência
e nos dois seguintes, das medidas de compensação para o mesmo
período, assim como da demonstração pelo proponente de que a
renúncia foi considerada na estimativa de receita da Lei Orçamentária
e de que não afetará as metas de resultados fiscais, previstas no
anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

A viabilização do projeto em tela, portanto, depende de mudança
constitucional e de apresentação de medidas de compensação de
receita, com vistas a atender a exigência da Lei de Responsabilidade
Fiscal.

Por essa razão, este relator entende que a matéria deve ser
rejeitada por esta Casa.

Conclusão
Diante do exposto opinamos pela rejeição do Projeto de Lei flQ

3.355/2006.
Sala das Comissões, 11 de outubro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Luiz

Humberto Carneiro - Dilzon Meio - Elisa Costa (voto contrário).
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PARECER PARA O 1TURNO DO PROJETO DE LEI N23.411/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n 2 3.411/2006

visa dar nova redação ao art. 9 Q da Lei n 12.153, de 21/5/96, que
extingue a autarquia Planejamento da Região Metropolitana de Belo
Horizonte - Plambel.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 22/6/2006, a proposição foi
distribuída a esta Comissão e à de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, para receber parecer, nos termos do art. 188 do
Regimento Interno.

Cabe a esta Comissão, em exame preliminar, apreciar os aspectos
jurídico, constitucional e legal do projeto, conforme prevê o art. 102,
III, "a", do citado Regimento.

Fundamentação
O projeto de lei sob comento tem o escopo de alterar a redação do

art. 99 da Lei n 2 12.153, de 1996, que extingue a autarquia Plambel. O
dispositivo que se pretende modificar prevê a transferência dos bens
móveis e imóveis da antiga autarquia para a Fundação João Pinheiro,
porém excepciona em relação ao imóvel situado em Belo Horizonte,
na Avenida Brasil, n 2 688, o qual deve ser transferido para o Instituto
de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - lpsemg -'
como pagamento de parte da dívida do Estado com essa entidade. A
nova redação proposta para o dispositivo também prevê a
transferência do acervo patrimonial da Plambel para a referida
Fundação, sem, todavia, manter a ressalva que contém na parte final
do preceito.

A lei que cria ou extingue entidades da administração indireta
contém disposições atinentes à formação do patrimônio do ente
instituído ou à destinação dos bens, no caso de extinção, os quais
poderão ser transferidos ao próprio Estado ou a outra entidade da
administração pública, observados os princípios constitucionais que
norteiam a matéria.

Ora, a criação e a extinção de entidades da administração indireta
do Executivo depende de lei de iniciativa privativa do Governador do
Estado, conforme dispõe o art. 66, III. "e", da Carta mineira, pois o
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assunto se enquadra no campo da discricionariedade política do
Chefe do Executivo para organizar e estruturar a administração
pública. Conseqüentemente, a regra específica que trata da
destinação do patrimônio da entidade também está afeta à referida
autoridade, por ser um desdobramento natural do ato extintivo. A
Plambel era uma entidade autárquica vinculada ao Poder Executivo, o
que justificou sua extinção mediante lei de iniciativa do Governador do
Estado. Igualmente, por ocasião da promulgação da Lei n 2 12.153, de
1996, a Fundação João Pinheiro era - e continua sendo - uma
entidade da administração indireta do Executivo, atualmente vinculada
à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -, órgão
que sucedeu à antiga Secretaria de Estado de Planejamento e
Coordenação Geral. Vê-se, pois, que a matéria está relacionada com
a organização administrativa do Executivo, cabendo tão-somente ao
Governador do Estado a prerrogativa para editar normas jurídicas
sobre o assunto.

Inexiste, portanto, óbice jurídico à tramitação do projeto nesta Casa
Legislativa.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n 2 3.41112006.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - José

Henrique - George Hilton.
PARECER PARA O 12 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.444/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto em epígrafe
"dispõe sobre a inclusão do telefone e do endereço do Procon
Estadual e do Municipal na nota fiscal de venda ao consumidor
emitida pelos estabelecimentos comerciais".

Publicado no "Diário do Legislativo" em 23/6/2006, foi o projeto
distribuído a esta Comissão, para receber parecer quanto aos
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
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A proposta em tela pretende tornar obrigatória a inclusão do telefone
e do endereço do Procon Estadual e do Municipal no formulário da
nota fiscal de venda ao consumidor emitida por estabelecimento
comercial situado no Estado. Conforme consta na justificação do
projeto, a iniciativa tem o propósito de facilitar o acesso do cidadão a
esses órgãos, com vistas à prevenção ou à reparação de danos que
porventura possam ser causados ao adquirente dos produtos e
serviços disponibilizados no mercado de consumo. A promoção da
defesa do consumidor foi erigida à categoria de direito fundamental do
cidadão brasileiro, por força do disposto no art. S, XXXII, da
Constituição da República O mesmo diploma coloca a matéria
também como princípio da ordem econômica, estando inserida na
órbita de competência da União, dos Estados e do Distrito Federal a
prerrogativa de legislar sobre o tema.

Nunca é tarde lembrar que o Código de Proteção e Defesa do
Consumidor, constante da Lei n 9 8.078, de 11/9/90, coloca como
direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos,
bem como a educação e a divulgação do adequado consumo de
produtos e serviços.

A remissão às penalidades previstas no art. 58 e nos seguintes do
Código de Proteção e Defesa do Consumidor, a serem aplicadas aos
fornecedores que descumprirem os preceitos da lei, se mostra
oportuna, uma vez que uniformiza os procedimentos adotados pelos
órgãos de proteção do consumidor, para coibir as práticas lesivas
perpetradas no mercado.

Verifica-se, portanto, que a proposta está em perfeita consonância
com as disposições legais constitucionais que versam sobre a
matéria, não havendo, no caso, nenhum impedimento a que se
instaure o processo legislativo por iniciativa parlamentar.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n 9 3.444/2006.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - George Hilton, relator - Sebastião

Costa - José Henrique.
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PARECER PARA O 1TURNO DO PROJETO DE LEI N23.489/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em

epígrafe dispõe sobre a concessão de adicional de periculosidade ao
corpo docente dos Centros de Reeducação de Menores Infratores e
das penitenciárias.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 8/7/2006, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, "a", c/c o art. 188,
do Regimento Interno, emitir parecer sobre os aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Fundamentação
A proposição em análise visa a garantir aos docentes que atuam nos

Centros de Reeducação de Menores Infratores e nas penitenciárias do
Estado o direito de receber um adicional de periculosidade juntamente
com seus vencimentos básicos. Nos termos do projeto, o valor do
adicional será definido pelo Poder Executivo.

Não obstante o mérito de reconhecer as situações de perigo a que
estão expostos tais servidores, a proposição padece de vício
insanável de inconstitucionalidade. E fato que a Constituição Federal
respalda a concessão de tratamento remuneratório diferenciado para
trabalhadores que exercem atividades penosas, insalubres ou
perigosas. Todavia, no que toca à instituição de gratificação para
servidores públicos, é necessária a observância das regras de
iniciativa traçadas pela Constituição Federal, que são um corolário do
princípio da separação de Poderes.

O art. 61 da Constituição Federal, em seu § 1, inciso II, "a', reserva
ao Presidente da República a iniciativa de leis que disponham sobre a
remuneração dos servidores públicos federais. No mesmo sentido, o
art. 66, inciso III, alínea "b", da Constituição Estadual confere ao
Governador do Estado a iniciativa privativa para fixar a remuneração
dos servidores do Poder Executivo, observados os parâmetros da Lei
de Diretrizes Orçamentárias.

Ademais, há que destacar que o projeto nem sequer fixou valores
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para o adicional de periculosidade a ser concedido aos servidores,
deixando tal tarefa a cargo do Poder Executivo. Entretanto, nos
termos do art. 37, inciso X, da Constituição Federal, a fixação de
qualquer remuneração para os servidores públicos é matéria de lei,
que não pode ser tratada por regulamentação.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n 9 3.489/2006.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - George

Hilton - Sebastião Costa - José Henrique.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N

3.493/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, o

projeto de resolução em epígrafe tem por finalidade aprovar, de
conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do
Estado, a alienação das terras devolutas que especifica.

A proposição foi publicada no 'Diário do Legislativo", em 131712006,
e a seguir distribuída a esta Comissão, a fim de receber parecer, nos
termos do disposto no ai. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em análise tem como finalidade aprovar a legitimação

de três porções de terras devolutas rurais, situadas nos Municípios de
Indaiabira, Montezuma e Santo Antônio do Retiro, cada uma com área
superior a lOOha.

Nos termos do art. 62, XXXIV, da Constituição mineira, compete à
Assembléia Legislativa aprovar previamente a alienação ou a
concessão de terra pública, ressalvados os seguintes casos:
legitimação de terras devolutas situadas no perímetro urbano ou na
zona de expansão urbana, limitadas, respectivamente, a 500 e
2.000m2; alienação ou concessão de terra pública previstas no plano
de reforma agrária estadual aprovado em lei; concessão gratuita de
domínio de área devoluta rural não superior a 50ha; e alienação ou
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concessão de terra devoluta rural com área de até lOOha, desde que
precedidas de ação judicial discriminatória e atendidos os requisitos
pertinentes.

Importa observar que as legitimações de que se ocupa o projeto de
resolução não se enquadram em nenhuma dessas situações; além
disso, os processos encontram-se instruídos em estreita conformidade
com o que dispõe a legislação regente da matéria.

Assim sendo, a proposição não apresenta vício que a impeça de
tramitar nesta Casa.

Conclusão
Em	vista	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeta de Resolução n2
3.493/2006.

Sala das Comissões, 10 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - George Hilton, relator - José

Henrique - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1TURNO DO PROJETO DE LEI N3.518/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n 2 3.518/2006, de autoria do Governador do
Estado, altera a Lei n 2 13.054, de 23/12/98, que dispõe sobre o
transporte de presos.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 3/8/2006, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança
Pública.

Compete a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, "a", do
Regimento Interno, examinar a juridicidade, a constitucional idade e a
legalidade da matéria.

Fundamentação
Nos termos do art. l Q da proposição em epígrafe, o art.1 2 da Lei n2

13.054, de 23/12/98, ganha nova redação, de modo a explicitar as
responsabilidades da Secretaria de Defesa Social - Seds - pelo
transporte do preso, provisório ou condenado, nas hipóteses legais de
transferência, saída ou remoção de estabelecimento penal no Estado,
inclusive para comparecimento a audiências judiciais.

A referida competência já havia sido atribuída à Seds mediante lei
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delegada, produzindo-se agora mudança de índole meramente formal.
Todavia, a proposta em análise traz novidade na medida em que

confere redação aos parágrafos do art. l Q da citada lei para permitir
que a responsabilidade pelo transporte de presos seja, em caráter
subsidiário, repartida entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, que
cumprirão a tarefa em atendimento a determinações judiciais ou
solicitações administrativas que lhes sejam dirigidas.

Essa possibilidade de compartilhamento será válida até que se
complete a implantação e operacionalização da Guarda Penitenciária,
conforme disposto na Lei n 2 14.695, de 30/7/2003.

Em acréscimo ao texto anterior do art. 1° da Lei n 9 13.054, de
23/12/98, fica definido que nas hipóteses de transferência,
encaminhamento, remoção ou outra situação concernente ao preso,
fora do Estado, a responsabilidade será da Polícia Civil, por
intermédio da Polinter.

O art. 1 Q do projeto ainda altera o art. 2 Q da referida Lei n 2 13.054, de
1998, para determinar que o preso cuja presença for judicialmente
requisitada ficará nas dependências e nas imediações do foro, sob a
guarda da autoridade responsável e sob as ordens do juízo
requisitante.

Na redação anterior, a guarda era de responsabilidade única da
Polícia Militar de Minas Gerais. Na perspectiva de compartilhamento
de responsabilidades que orienta o projeto em estudo, a nova redação
do art. 2Q permite que outros agentes estaduais sejam responsáveis
pelo preso.

Do ponto de vista jurídico, não se verifica óbice à proposta em
questão. A matéria, que está sob a competência administrativa de
órgãos do Executivo estadual, é de iniciativa única do Governador do
Estado. Além disso, uma vez que o projeto cuida de questões
administrativas referentes aos órgãos estaduais de segurança pública,
a prerrogativa para legislar é inquestionavelmente do Estado. Quem
presta o serviço público, salvo exceção constitucional, também traz
consigo a competência legislativa para disciplinar a prestação.

Ademais, pelo seu conteúdo, a proposta não ofende os princípios e
as regras jurídicas superiores que devem informá-la. O texto da
Constituição da República demarca o raio de ação da Polícia Civil e
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da Polícia Militar. No que tange às infrações penais prepondera a
atuação investigatória para a primeira e a atuação preventiva para a
última.

Não obstante, determinadas funções podem ser atribuídas às
polícias do Estado desde que em caráter subsidiário e transitório e
desde que haja relação entre a nova competência e o assunto
segurança pública. Trata-se de racionalizar a atividade de que se
incumbem os órgãos de segurança pública e de aproveitar o material
humano disponível e treinado em tarefas intimamente relacionadas à
sua área de atuação. Esses cuidados, devidamente adotados no
projeto em análise, resguardam, a toda evidência, a sua irrestrita
juridicidade.

Evidentemente, aspectos de mérito, referentes ás vantagens
administrativas das mudanças propostas, serão examinados pela
Comissão de Segurança Pública.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n2 3.518/2006.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - José

Henrique - George Hilton.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N9 3.531/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o Projeto de Lei n2
3.531/2006 institui quotas nas vagas do Curso de Formação de
Oficiais da Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar de Minas
Gerais para provimento de cargo no posto inicial da carreira, nos
quadros de oficiais.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 31812006, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração
Pública para receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento
Interno.

Cabe a esta Comissão, em exame preliminar, apreciar os aspectos
jurídico, constitucional e legal da matéria, conforme dispõe o art. 102,
III, "a", do citado Regimento.
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Fundamentação
O Projeto de Lei n2 3.53112006 tem por objetivo estabelecer a quota

mínima de 50% para os policiais militares e bombeiros militares no
preenchimento das vagas atinentes ao curso para provimento de
cargos no posto inicial da carreira, nos quadros de oficiais. O ingresso
nesses quadros está disciplinado no art. 5 Q da Lei n 9 5.301, de 1969,
que contém o Estatuto do Pessoa) da Polícia Militar, o qual contém
regras básicas para o ingresso no Quadro de Oficiais de Polícia e nos
Quadros de Oficiais de Polícia-Saúde - Polícia-Engenharia e Polícia-
Técnica. No primeiro caso, a norma exige que o candidato obtenha
aprovação prévia em exame vestibular, para, em seguida, participar
do Curso de Formação de Oficiais, em conformidade com o
Regulamento do Departamento de Instrução - RDI -; no segundo caso,
o dispositivo exige que o candidato obtenha aprovação em concurso
público de provas e títulos, de acordo com a legislação própria. Em
ambas as situações os candidatos deverão submeter-se a processo
seletivo, que pressupõe disputa ou competição, e que é norteado pelo
princípio da igualdade. O objetivo por excelência de procedimentos
dessa natureza é selecionar os mais capazes para o exercício da
função estatal, no intuito de valorizar a carreira militar, de forma
análoga ao que ocorre com os concursos para cargos e empregos
públicos no âmbito da administração direta e indireta do Estado.

Saliente-se que o autor da proposição invoca o argumento genérico
da política de reserva de quotas como ação afirmativa na solução de
problemas sociais para justificar a deflagração do processo legislativo
e garantir percentual de vagas do Curso de Formação de Oficiais aos
praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar.

Ora, os concursos públicos têm, essencialmente, a mesma natureza
jurídica, seja para selecionar servidores públicos civis, seja para
admitir praças ou oficiais militares, respeitadas as regras legais e as
disposições do edital. Entretanto, os requisitos para ingresso podem
variar em razão das peculiaridades do cargo, embora esse fato não
altere o que há de fundamental nesse tipo de procedimento
administrativo, qual seja a igualdade de condições e a ampla
acessibilidade aos cargos, empregos e funções públicas, conforme
determina o art. 37, 1, da Constituição da República. Esse dispositivo
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serviu de parâmetro para o Supremo Tribunal Federal declarar
inconstitucional a realização de concurso interno para provimento de
cargo público, por entender que tal comportamento restringe o acesso
de candidatos à função pública e, conseqüentemente, afronta o
mencionado princípio constitucional. Antes dessa proibição, era
comum, nos editais de concurso público, a previsão do número de
vagas a serem destinadas apenas aos servidores públicos e das
destinadas ao público externo. Atualmente, disposição desse teor não
tem suporte na jurisprudência do Pretório Excelso.

Ao propor a reserva de vagas aos praças da Corporação no Curso
de Formação de Oficiais, entendemos que o projeto contraria o citado
princípio constitucional da ampla acessibilidade aos cargos públicos,
uma vez que limita o acesso na carreira aos integrantes da instituição
militar, ainda que se trate de restrição parcial - 50% das vagas. Nesse
particular, a proposição é discriminatória, pois privilegia pessoas que
já possuem vínculo jurídico com as corporações militares.

Hodiernamente, fala-se muito em ações afirmativas, especialmente
na reserva de vagas para negros e índios nas universidades, fato que
vem sendo debatido com relativa freqüência nos meios de
comunicação. Entretanto, deve-se levar em conta que as medidas
afirmativas a serem tomadas pelo poder público supõem uma
discriminação de ordem social, em razão de alguns segmentos da
sociedade serem tratados desigualmente pelos demais, o que
acontece com os pardos, os indígenas e os deficientes, os quais
merecem atenção especial do Estado. Por serem eles relegados, o
poder público busca alternativas para atenuar ou evitar esse estado
de coisas, adotando medidas que visam ampliar sua inserção no
grupo social, seja por meio de ações legislativas, seja mediante ações
executivas. Para exemplificar essa desigualdade social, ressalte-se
que a maioria dos estudantes das universidades federais, no Brasil,
são pessoas de alto poder aquisitivo, que podem cursar universidades
particulares. Igualmente, a maior parte dos cargos de chefia nas
empresas são ocupados por pessoas de cor branca, o que implica,
geralmente, melhores salários em relação aos indivíduos de cor
parda. As ações afirmativas têm o propósito de compensar tais
deficiências, e não o de restringir o universo de pessoas que podem
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ingressar no serviço público ou na carreira militar.
A nosso ver, o argumento utilizado pelo parlamentar para reservar

percentual de vagas aos praças no curso em questão não constitui
manifestação de ação afirmativa, não obstante a preocupação do
autor com a melhoria da qualidade de vida desses militares. Soldados,
Cabos e Sargentos não são discriminados socialmente pelo simples
fato de serem praças da corporação. Se atenderem aos requisitos da
lei e do edital, poderão participar de concursos para oficiais da Polícia
Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar e, caso sejam aprovados,
serão matriculados no Curso de Formação de Oficiais.

Dessa forma, verifica-se que o projeto em análise não se harmoniza
com o princípio constitucional da isonomia e da ampla acessibilidade
aos cargos públicos, o que inviabiliza sua tramitação nesta Casa
Legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n 2 3.531/2006.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - José

Henrique - George Hilton.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.548/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em
epígrafe "dispõe sobre estágio de estudantes de 20 grau dos cursos de
arte das instituições públicas em clínicas pediátricas ou casas de
atendimento às crianças portadoras do vírus HIV e de câncer e em
asilos públicos".

Publicada no "Diário do Legislativo" de 4/8/2006, foi a proposição
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação,
Ciência, Tecnologia e Informática, para receber parecer.

Inicialmente, cabe a esta Comissão examinar, em caráter preliminar,
os aspectos jurídicos, constitucionais e legais da matéria, nos termos
do disposto no art. 188, c/c o ai. 102, III. "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
0 projeto de lei em análise pretende tornar obrigatória a realização
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de estágio, em clínicas pediátricas ou casas de atendimento a
crianças portadoras de HIV e câncer e em asilos públicos, pelos
estudantes do ensino médio dos cursos de artes das instituições
públicas.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, no que toca à repartição de
competências legislativas entre os entes federados, a Constituição da
República estabelece que compete privativamente à União legislar
sobre diretrizes e bases da educação nacional, nos termos do seu art.
22, XXIV, podendo os Estados legislar concorrente mente sobre
ensino, conforme preceitua o seu art. 24, IX, observando, para tanto,
as normas gerais fixadas pela União.

No exercício de sua competência, a União editou a Lei Federal n°
9.394, de 20/12/96, mais conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional - LDB. Nos termos do ai. 15 desta lei, "os
sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de
educação básica que os integram progressivos graus de autonomia
pedagógica e administrativa".
Com efeito, a autonomia pedagógica é um dos aspectos

fundamentais da organização da educação nacional e está
relacionada à liberdade das unidades escolares para elaborar seu
próprio projeto pedagógico, articulando os respectivos contextos com
as diretrizes curriculares nacionais.

No que toca especificamente ao estágio para estudantes do ensino
médio, a matéria encontra-se disciplinada pela Lei Federal n° 6.494,
de 7/12/77 com as alterações introduzidas pela Lei Federal n° 8.859,
de 23/3/94, e pela Medida Provisória n° 2.164-41, de 24/8/2001. Nos
termos do § 30 do art. 1° da Lei Federal n° 6.494, "os estágios devem
propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem e ser
planejados, executados, acompanhados e avaliados em conformidade
com os currículos, programas e calendários escolares". Vê-se, pois,
que esse dispositivo enfatiza a flexibilidade no planejamento e na
realização dos estágios, em conformidade com as necessidades
pedagógicas.

Ademais, cumpre mencionar a Resolução n° 4, de 8/12/99, da
Câmara de Educação Básica - CEB - do Conselho Nacional de
Educação, que institui as diretrizes curriculares nacionais para a
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educação profissional de nível técnico. Nos termos de seu art. 3°, VII,
é princípio norteador da educação profissional de nível técnico a
autonomia da escola em seu projeto pedagógico. O art. 80, por sua
vez, determina que "a organização curricular, consubstanciada no
plano de curso, é prerrogativa e responsabilidade de cada escola',
dispondo, em seu § 3 0, que "a carga horária e o plano de realização
do estágio supervisionado, necessário em função da natureza da
qualificação ou habilitação profissional, deverão ser explicitados na
organização curricular constante do plano de curso". Note-se que a
norma prevê autonomia da escola para a organização curricular, o que
inclui o estágio supervisionado.

Dessa forma, pelas considerações apresentadas, resta-nos concluir
que o projeto em apreço, ao pretender obrigar os estudantes do curso
que menciona a realizarem determinado estágio nos estabelecimentos
que define, mostra-se contrário à autonomia pedagógica das escolas
preconizada pela LDB e pelas demais normas citadas, apresentando,
portanto, vício insuperável, o que impede a sua tramitação nesta
Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n°3.548/2006.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - George

Hilton - Sebastião Costa - José Henrique.
PARECER PARA O 2 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.746/2005

Comissão de Saúde
Relatório

A proposição em análise, do Deputado George Hilton, torna
obrigatória a afixação de cartazes, em boates e casas noturnas,
alertando sobre os riscos do uso de drogas.

Aprovada em 1 9 turno na forma do Substitutivo n 2 1, vem agora o
projeto a esta Comissão para receber parecer para o 2 9 turno, nos
termos do art. 189, c/co art. 102, XI, do Regimento Interno.

Anexa, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste
parecer.
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Fundamentação
A matéria em estudo dispõe sobre a obrigatoriedade de boates e

casas noturnas afixarem, em local visível, cartazes alertando sobre os
riscos do uso de drogas. O art. 2 do vencido prevê a aplicação de
multa no caso de descumprimento do disposto no projeto.

O objetivo da proposição é alertar os freqüentadores dos locais
citados sobre os riscos do abuso de drogas. De fato, o uso indevido
de drogas é hoje um problema de saúde pública, que acomete
pessoas de todas as classes sociais e dos diversos níveis de
instrução em todo o mundo. Importante destacar que a situação tem
se agravado com o consumo cada vez mais precoce entre os
adolescentes e com a utilização de drogas cada vez mais pesadas.

Entre os problemas relacionados às drogas está o aumento da
transmissão de doenças graves, como a aids e a hepatite, em
decorrência do compartilhamento de seringas por usuários de drogas
injetáveis. Podemos citar ainda o aumento dos gastos em saúde e dos
índices de acidentes de trabalho e de trânsito, além do aumento da
violência urbana.

Em 1998, em Sessão Especial da Assembléia Geral da Organização
das Nações Unidas - ONU - dedicada a enfrentar o problema mundial
das drogas, o Brasil, juntamente com outros países, aderiu aos
"Princípios Diretivos de Redução da Demanda por Drogas". Esses
princípios reforçaram o compromisso político, social, sanitário e
educacional, em caráter permanente, de investimento em programas
de redução de demanda. Posteriormente, o governo federal
reestruturou o Sistema Nacional Antidrogas - Sisnad -, que busca
ampliar a consciência social acerca do problema das drogas e
comprometer instituições e cidadãos com o desenvolvimento das
atividades antidrogas no País. Para isso, o Sistema incentiva cada
unidade federada a implantar, em seu âmbito, a Política Nacional
Antidrogas, que tem como fundamento a responsabilidade
compartilhada, visando a coordenar esforços entre os diversos
segmentos do governo e da sociedade, em todos os níveis, com o fim
de obter a redução da oferta e do consumo de drogas. Assim, o
problema do uso indevido de drogas deve ser tratado por todos os
níveis de governo, além da sociedade, da família e das organizações
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não governamentais. Como um de seus pressupostos básicos, a
Política Nacional Antidrogas enfatiza a prevenção ao uso indevido de
drogas, considerada a intervenção mais eficaz e de menor custo para
a sociedade.

A medida proposta pelo projeto está, portanto, consoante o
pressuposto citado, e a consideramos importante, uma vez que o
consumo de drogas ilícitas é maior entre os jovens das grandes
cidades, principais freqüentadores de boates e casas noturnas.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n9

2.74612005, em 2 2 turno, na forma do vencido em 1 turno.
Sala das Comissões, 11 de outubro de 2006.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Carlos

Pimenta.
PROJETO DE LEI N 2 2.746/2005

(Redação do Vencido)
Institui a obrigatoriedade da afixação de cartazes alertando sobre os

riscos do uso de drogas em boates e casas noturnas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - E obrigatória a afixação de cartazes em boates e casas

noturnas, em locais visíveis, alertando para os riscos decorrentes do
uso de drogas.

Art. 2 - O descumprimento do disposto sujeitará o infrator ao
pagamento de multa de 100 (cem) Unidades Fiscais do Estado de
Minas Gerais - Ufemgs.

Art. 39 - O Poder Executivo regulamentará esta lei após a sua
publicação.

Art. 49 - Esta lei entra em vigor sessenta dias após a sua publicação.
PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N-

2.842/2005
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°2.842/2005, de autoria da Deputada Jô Moraes,
que declara de utilidade pública a Federação das Associações de
Moradores do Estado de Minas Gerais - Famemg -, com sede no
Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma
original.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 d art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°2.842/2005
Declara de utilidade pública a Federação das Associações de

Moradores do Estado de Minas Gerais - Famemg -, com sede no
Município de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Federação das

Associações de Moradores do Estado de Minas Gerais - Famemg -,
com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria OUvia, relatora - Doutor

Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.873/2005
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.873/2005, de autoria do Deputado Ermano
Batista, que declara de utilidade pública a Associação dos Municípios
da Microrregião do Leste de Minas - Assoleste -, com sede no
Município de Mantena, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°2.873/2005
Declara de utilidade pública a Associação dos Municípios da

Microrregião do Leste de Minas - Assoleste -, com sede no Município
de Mantena.

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

Municípios da Microrregião do Leste de Minas - Assoleste -, com sede
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no Município de Mantena.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de julho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Ricardo

Duarte.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.932/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.932/2006, de autoria do Deputado Fábio
Avelar, que declara de utilidade pública a organização civil Lions
Clube de Vespasiano, com sede no Município de Vespasiano, foi
aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 d art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°2.932/2006
Declara de utilidade pública a entidade Lions Clube de Vespasiano,

com sede no Município de Vespasiano.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Lions Clube

de Vespasiano, com sede no Município de Vespasiano.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria Olívia, relatora - Doutor

Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.993/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.993/2006, de autoria do Deputado Mauri
Torres, que declara de utilidade pública a Ação de Assistência Social
Filadélfia, com sede no Município de João Monlevade, foi aprovado
em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
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do § 1 0 d art. 268 do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação

final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N°2.993/2006

Declara de utilidade pública a entidade Ação de Assistência Social
Filadélfia, com sede no Município de João Monlevade.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Ação de

Assistência Social Filadélfia, com sede no Município de João
Monlevade.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria Olivia, relatora - Doutor

Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

3.043/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.043/2006, de autoria do Deputado André
Quintão, que declara de utilidade pública a Pastoral da Criança, com
sede no Município de Montes Claros, foi aprovado em turno único,
com a Emenda n°1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 d art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°3.043/2006
Declara de utilidade pública a Associação de Amigos da Pastoral da

Criança da Arquidiocese de Montes Claros - Aapac-Montes Claros -,
com sede no Município de Montes Claros.

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

da Pastoral da Criança da Arquidiocese de Montes Claros - Aapac-
Montes Claros -, com sede no Município de Montes Claros.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 2006.
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Sebastião Costa, Presidente - Maria Olívia, relatora - Doutor
Ronaldo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.059/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.059/2006, de autoria do Deputado José

Henrique, que declara de utilidade pública a Associação
Barbacenense de Ação contra Aids - Abaa -, com sede no Município
de Barbacena, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 d art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°3.059/2006
Declara de utilidade pública a Associação Barbacenense de Ação

contra Aids - Abaa -, com sede no Município de Barbacena.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Barbacenense de Ação contra Aids - Abaa -, com sede no Município
de Barbacena.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria Olívia, relatora - Doutor

Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

3.147/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.147/2006, de autoria do Deputado Gustavo
Valadares, que declara de utilidade pública a Associação de Proteção
e Assistência aos Condenados - Apac - I com sede no Município de
Santa Maria do Suaçuí, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
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final, que está de acorda com a aprovado.
PROJETO DE LEI N°3.147/2006

Declara de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência
aos Condenados - Apac -, com sede no Município de Santa Maria do
Suaçuí.

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

Proteção e Assistência aos Condenados - Apac -, com sede na
Município de Santa Maria do Suaçuí.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria OUvia, relatora - Doutor

Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-

3.238/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°3.238/2006, de autoria do Deputada Padre João,
que declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do
Bairro Industrial - Ambi -, com sede no Município de Santana do
Paraíso, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 d art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI NO3.238/2006
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

Industrial - Ambi -, com sede no Município de Santana do Paraíso.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 O - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Moradores do Bairro Industrial - Ambi -, com sede no Município de
Santana do Paraíso.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria Olívia, relatora - Doutor

Ronaldo.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.245/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.245/2006, de autoria do Deputado Neider

Moreira, que declara de utilidade pública o Projeto Vida, do Município
de Três Corações, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.245/2006
Declara de utilidade pública a entidade Projeto Vida, com sede no

Município de Três Corações.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Projeto Vida,

com sede no Município de Três Corações.
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 2006.
Vanessa Lucas, Presidente - Marlos Fernandes, relator - Jô

Moraes - Dilzon Meio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

3.269/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°3.269/2006, de autoria do Deputado Alencar da
Silveira Júnior, que declara de utilidade pública a Casa de Caridade
São Sebastião, no Município de Morada Nova de Minas, foi aprovado
em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI NO3.269/2006
Declara de utilidade pública a Casa de Caridade São Sebastião,
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com sede no Município de Morada Nova de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 °- Fica declarada de utilidade pública a Casa de Caridade São

Sebastião, com sede no Município de Morada Nova de Minas.
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 2006.
Vanessa Lucas, Presidente - Manos Fernandes, relator - Jô

Moraes - Dilzon Meio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

3.272/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.272/2006, de autoria do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, que declara de utilidade pública a Sociedade Guarda
Mirim Mário Alfredo Teodoro, com sede no Município de Inconfidentes,
foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 d art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°3.272/2006
Declara de utilidade pública a Sociedade Guarda Mirim Mário

Alfredo Teodoro, com sede no Município de Inconfidentes.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Guarda

Mirim Mário Alfredo Teodoro, com sede no Município de Inconfidentes.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria Olívia, relatora - Doutor

Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

3.273/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°3.273/2006, de autoria do Deputado João Leite,
que declara de utilidade pública a Associação Betei de Assistência -
ABA -, com sede no Município de Formiga, foi aprovado em turno
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único, na forma original.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a

técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 d art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°3.273/2006
Declara de utilidade pública a Associação Betel de Assistência -

ABA -, com sede no Município de Formiga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Betel de

Assistência - ABA -, com sede no Município de Formiga.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria Olívia, relatora - Doutor

Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

3.274/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.27412006, de autoria do Deputado Márcio
Passos, que declara de utilidade pública a Associação Beneficente
Cristã de Contagem - ABCC -, com sede no Município de Contagem,
foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 d art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI NO3.274/2006
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Cristã de

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

Beneficente Cristã de Contagem - ABCC -, com sede no Município de
Contagem.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 4 de outubro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria Olivia, relatora - Doutor

Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-

3.276/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.276/2006, de autoria do Deputado Fábio
Avelar, que declara de utilidade pública a organização não
governamental denominada Conselho de Desenvolvimento
Comunitário de Lapinha - Codecla -, com sede no Município de Lagoa
Santa, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 d art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI NO3.276/2006
Declara de utilidade pública a entidade Conselho de

Desenvolvimento Comunitário de Lapinha - Codecla -, com sede no
Município de Lagoa Santa.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Conselho de

Desenvolvimento Comunitário de Lapinha - Codecla -, com sede no
Município de Lagoa Santa.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria Olivia, relatora - Doutor

Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-

3.27912006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°3.279/2006, de autoria da Deputada Ana Maria
Resende, que declara de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário do Distrito Vila Acari, com sede no
Município de Pintópolis, foi aprovado em turno único, na forma
original.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 d art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°3.279/2006
Declara de utilidade pública a entidade Conselho de

Desenvolvimento Comunitário do Distrito Vila Acari, com sede no
Município de Pintópolis.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Conselho de

Desenvolvimento Comunitário do Distrito Vila Acari, com sede no
Município de Pintápolis.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria Olívia, relatora - Doutor

Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

3.282/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.282/2006, de autoria do Deputado Luiz
Humberto Carneiro, que declara de utilidade pública a entidade
denominada Obras Sociais da Diocese de Uberlândia, com sede no
Município de Uberlândia, foi aprovado em turno único, na forma
original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.282/2006
Declara de utilidade pública a entidade Obras Sociais da Diocese de

Uberlândia, com sede no Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Obras Sociais

da Diocese de Uberlândia, com sede no Município de Uberlândia.
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Art. 2 0- Estalei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria Olívia, relatora - Doutor

Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

3.289/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.289/2006, de autoria do Deputado Doutor
Viana, que declara de utilidade pública a Ação Social Santo Antônio -
Assa -, com sede no Município de Curvelo, foi aprovado em turno
único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 d art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°3.289/2006
Declara de utilidade pública a entidade Ação Social Santo Antônio -

Assa -, com sede no Município de Curvelo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Ação Social

Santo Antônio - Assa -, com sede no Município de Curvelo.
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria Olívia, relatora - Doutor

Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

3.295/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°3.295/2006, de autoria do Deputado Biel Rocha,
que declara de utilidade pública a Associação de Moradores de
Barbosa Lage, Jóquei Clube II e Santa Amélia - AMBLJCIISA -, com
sede no Município de Juiz de Fora, foi aprovado em turno único, na
forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
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do § 1 'do art. 268 do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação

final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N°3.29512006

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores de Barbosa
Lage, Jóquei Clube II e Santa Amélia - AMBLJCIISA -, com sede no
Município de Juiz de Fora.

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

Moradores de Barbosa Lage, Jóquei Clube II e Santa Amélia -
AMBLJCIISA -, com sede no Município de Juiz de Fora.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria Olívia, relatora - Doutor

Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

3.297/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ri 0 3.297/2006, de autoria do Deputado João Biliar,
que declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Apoio à
Pessoa Deficiente - Acaped -, com sede no Município de Uberlândia,
foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 d art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°3.297/2006
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Apoio à

Pessoa Deficiente - Acaped -, com sede no Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária de Apoio à Pessoa Deficiente - Acaped -, com sede no
Município de Uberlândia.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 2006.
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Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Maria Olívia.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

3.305/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°3.305/2006, de autoria do Deputado Domingos
Sávio, que declara de utilidade pública a Associação dos Artesãos de
Bom Sucesso, com sede no Município de Bom Sucesso, foi aprovada
em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 d art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI NO3.305/2006
Declara de utilidade pública a Associação dos Artesãos de Bom

Sucesso, com sede no Município de Bom Sucesso.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 O - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Artesãos de Bom Sucesso, com sede no Município de Bom Sucesso.
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Maria Olivia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.308/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.308/2006, de autoria do Deputado Arlen

Santiago, que declara de utilidade pública a Fundação de Saúde de
Montalvânia, com sede no Município de Montalvânia, foi aprovado em
turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.308/2006
Declara de utilidade pública a Fundação de Saúde de Montalvânia,
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com sede no Município de Montalvânia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° Fica declarada de utilidade pública a Fundação de Saúde de

Montalvânia, com sede no Município de Montalvânia.
Ar!. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 2006.
Vanessa Lucas, Presidente - Jô Moraes, relatora - Dilzon Meio -

MarIas Fernandes.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

3.311/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.311/2006, de autoria do Deputado Luiz
Humberto Carneiro, que declara de utilidade pública a Casa
Assistencial Pai Joaquim de Angola - Capaja -, com sede no Município
de Uberlândia, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 d art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°3.311/2006
Declara de utilidade pública a entidade Casa Assistencial Pai

Joaquim de Angola - Capaja -, com sede no Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Casa

Assistencial Pai Joaquim de Angola - Capaja -, com sede no Município
de Uberlândia.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Maria Olívia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.312/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.312/2006, de autoria da Deputada Cecília

Ferramenta, que declara de utilidade pública a Associação dos
Moradores do Bairro Jardim das Oliveiras e Córrego das Flores -
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Amjo -, com sede no Município de Açucena, foi aprovado em turno
único, com a Emenda n°1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 d art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°3.312/2006
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

Jardim das Oliveiras - Arrijo -, com sede no Município de Açucena.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Moradores do Bairro Jardim das Oliveiras - Amjo -, com sede no
Município de Açucena.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Maria Olívia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.325/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.325/2006, de autoria da Deputada Lúcia

Pacífico, que declara de utilidade pública a Associação da Melhor
Idade - Amei -, com sede no Município de Jequitinhonha, foi aprovado
em turno único, com a Emenda n°1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 d art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°3.325/2006
Declara de utilidade pública a Associação da Melhor Idade de

Jequitinhonha - Amei -, com sede no Município de Jequitinhonha.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação da Melhor

Idade de Jequitinhonha - Amei -, com sede no Município de
Jequitinhonha.
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Art. 2 0- Estalei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Maria Olívia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.331/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.33112006, de autoria do Deputado Paulo

Cesar, que declara de utilidade pública a Fundação Hospitalar São
Vicente de Paula, com sede no Município de Nova Serrana, foi
aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 d art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°3.331/2006
Declara de utilidade pública a Fundação Hospitalar São Vicente de

Paula, com sede no Município de Nova Serrana.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Hospitalar

São Vicente de Paula, com sede no Município de Nova Serrana.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Maria Olívia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.336/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.33612006, de autoria do Deputado Alberto

Pinto Coelho, que declara de utilidade pública a Associação Hospital
Belizário Miranda, com sede no Município de Lajinha, foi aprovado em
turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 d art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N°3.33612006
Declara de utilidade pública a Associação Hospital Belizário

Miranda, com sede no Município de Lajinha.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Hospital

Belizário Miranda, com sede no Município de Lajinha.
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Maria Olívia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3338/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n°3.33812006, de autoria do Deputado Biel Rocha,

que declara de utilidade pública a Ação Social Senhora Santana, com
sede no Município de Congonhas do Norte, foi aprovado em turno
único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 d art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°3.338/2006
Declara de utilidade pública a entidade Ação Social Senhora

Santana, com sede no Município de Congonhas do Norte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Ação Social

Senhora Santana, com sede no Município de Congonhas do Norte.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Maria Olívia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.345/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.345/2006, de autoria do Deputado George

Hilton, que declara de utilidade pública a Associação de Assistência
Social Jardim das Oliveiras - Anjo -, com sede no Município de
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Contagem, foi aprovado em turno único, na forma original.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a

técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 d art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°3.34512006
Declara de utilidade pública a Associação de Assistência Social

Jardim das Oliveiras - Anjo -, com sede no Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de

Assistência Social Jardim das Oliveiras - Anjo -, com sede no
Município de Contagem.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Maria Olívia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.349/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.349/2006, de autoria do Deputado Sebastião

Costa, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária do
Córrego do Angá, com sede em Abre- Campo, foi aprovado em turno
único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 d art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°3.349/2006
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Córrego

do Angá, com sede no Município de Abre-Campo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária do Córrego do Angá, com sede no Município de Abre-
Campo.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 4 de outubro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Maria Olívia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.356/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.35612006, de autoria da Deputada Elbe

Brandão, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária
Nossa Senhora Aparecida, do Município de Chapada Gaúcha, foi
aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 d art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°3.356/2006
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Nossa

Senhora Aparecida, com sede no Município de Chapada Gaúcha.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária Nossa Senhora Aparecida, com sede no Município de
Chapada Gaúcha.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Maria Olívia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.369/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.369/2006, de autoria do Deputado Durval

Angelo, que declara de utilidade pública a Associação de
Recuperação e Resgate Amor à Vida, com sede no Município de Pará
de Minas, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 d art. 268 do Regimento Interno.

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



155

PROJETO DE LEI N°3.36912006
Declara de utilidade pública a Associação de Recuperação e

Resgate Amor à Vida, com sede no Município de Pará de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de

Recuperação e Resgate Amor à Vida, com sede no Município de Pará
de Minas.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Maria Olívia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.379/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n°3.379/2006, de autoria do Deputado Padre João,

que declara de utilidade pública o Hospital São Sebastião de Raul
Soares, com sede no Município de Raul Soares, foi aprovado em
turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 d art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°3.379/2006
Declara de utilidade pública o Hospital São Sebastião de Raul

Soares, com sede no Município de Raul Soares.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica declarado de utilidade pública o Hospital São Sebastião

de Raul Soares, com sede no Município de Raul Soares.
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Maria Olívia.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO DE 2006

ATAS
ATA DA 43 2 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 0 SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 10110/2006
Presidência do Deputado Mauri Torres

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 2 Parte: Ata - 22 Parte
(Ordem do Dia): 1  Fase: Despacho de Requerimentos: Requerimento
do Deputado Doutor Viana e outros; deferimento - Votação de
Requerimentos: Requerimentos da Comissão Especial contra a
Invasão dos Produtos Chineses e da Comissão Especial dos
Resíduos Sólidos; aprovação - 2 Fase: Discussão e Votação de
Proposições: Requerimento do Deputado Luiz Fernando Faria;
aprovação - Prosseguimento da votação, em turno único, do Veto
Parcial à Proposição de Lei n 9 17.211; renovação da votação secreta;
inexistência de quórum para votação; anulação da votação; renovação
da votação secreta; inexistência de quórum para votação; anulação da
votação; renovação da votação secreta; inexistência de quórum para
votação; anulação da votação; renovação da votação secreta;
manutenção - Discussão, em turno único, do Veto Parcial à
Proposição de Lei n 9 17.225; designação de relator; emissão de
parecer pelo relator - Encerramento.

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

Fernando Faria - Elmiro Nascimento - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrús - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende - André
Quintão - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bilac Pinto - Carlos Gomes -
Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro
Silva - Dilzon Meio - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Ojalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elbe Brandão -
Elisa Costa - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Jayro Lessa - Jésus
Lima - Jô Moraes - João Bittar - João Leite - José Henrique -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Lúcia
Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Maria Olívia - Marlos Fernandes -
Miguel Martini - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca
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Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Vanessa Lucas - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 91h15min, a lista de

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

1 2 Parte
Ata

- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2 2-Secretário, procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2 Parte (Ordem do Dia)
1?Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2? Parte da reunião, em sua 12 Fase, com a
apreciação de pareceres e requerimentos.

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Doutor Viana e

outros, solicitando a convocação de reunião especial para
homenagear a Drogaria Araújo pelo transcurso de seus 100 anos de
fundação. A Presidência defere o requerimento, de conformidade com
o inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão Especial contra a

Invasão dos Produtos Chineses, solicitando a suspensão de seus
trabalhos no período de 23/8/2006 a 9110/2006. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento da Comissão Especial dos Resíduos Sólidos,
solicitando a suspensão de seus trabalhos por até 90 dias, a partir de
10/8/2006. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

2? Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a
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Presidência passa à 2 2 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Luiz

Fernando Faria, solicitando a inversão da pauta da presente reunião,
de modo que o Veto Parcial à Proposição de Lei n 9 17.225 seja
apreciado em segundo lugar. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Prosseguimento da votação, em turno único, do Veto Parcial à
Proposição de Lei n 2 17.211, que altera as Leis n 9s 6.763, de
26/12/75; 14.937, de 23/1212003, e 15.956, de 29/1212005, e revoga o
inciso VI do § 39 do art. 91 da Lei n 9 6.763, 26/12/75; o art. 79 da Lei n9
15.292, de 518/2004, e a Lei n2 10.992, de 29112192. A Presidência vai
submeter a matéria a nova votação pelo processo secreto, de
conformidade com o art. 261, inciso X, c/c os arts. 222 e 255, do
Regimento Interno. As Deputadas e os Deputados que desejarem
manter o veto registrarão "sim', e os que desejarem rejeitá-lo
registrarão "não". A fim de proceder à votação pelo processo
eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que
ainda não registraram sua presença no painel que o façam neste
momento. A Presidência dará início ao processo e, para tanto, solicita
aos Deputados que ocupem seus lugares. Em votação, o veto.

- Procede-se à votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 32 Deputados. Não há quórum

para votação. A Presidência a torna sem efeito. A Presidência vai
renovar a votação. Para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados
que ocupem seus lugares. Em votação, o veto.

- Procede-se à votação secreta por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 37 Deputados. Não há quórum

para votação. A Presidência a torna sem efeito. A Presidência vai
renovar a votação. Para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados
que ocupem seus lugares. Em votação, o veto.

- Procede-se à votação secreta por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 38 Deputados. Não há quórum

para votação. A Presidência a torna sem efeito. A Presidência vai
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renovar a votação. Para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados
que ocupem seus lugares. Em votação, o veto.

- Registram seus votos as Deputadas e os Deputados:
Agostinho Patrús - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende -

Antônio Andrade - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bilac Pinto - Carlos
Gomes - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva -
Dilzon Meio - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elbe Brandão -
Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Gil Pereira - Gustavo
Valadares - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Biliar - João Leite - José
Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonídio
Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Fernando Faria - Maria Olívia -
Manos Fernandes - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João -
Paulo Cesar - Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanessa Lucas - Weliton
Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 44 Deputados. Votaram "não" 3
Deputados. Houve 1 voto em branco. Está, portanto, mantido, em
turno único, o Veto Parcial à Proposição de Lei n 9 17.211. Oficie-se ao
Governador.

Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n
17.225, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei
Orçamentária para o exercício financeiro de 2007 e dá outras
providências. Esgotado o prazo constitucional sem emissão de
parecer, a Presidência, nos termos do § 2 do art. 145 do Regimento
Interno, designa como relator da matéria o Deputado Dilzon Meio.
Com a palavra, o Deputado Diizon Meio para emitir seu parecer.

O Deputado Dilzon Meio - Sr. Presidente, meu parecer é o seguinte:
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL A PROPOSIÇAO DE LEI N

17.225
Relatório

O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art.
90, VIII, c/c o art. 70, H, da Constituição do Estado, opôs veto parcial à
proposição em tela, que estabelece as diretrizes para os Orçamentos
Fiscal e de Investimentos das Empresas Controladas pelo Estado de
Minas Gerais para o exercício de 2007.
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As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem &
660/2006, publicada no "Diário do Legislativo" de 24 de agosto de
2006.

Vencido o prazo da Comissão Especial para emissão de parecer, foi
a proposição incluída na ordem do dia e o Deputado Dilzon Meio
designado relator, nos termos do art. 141, c/c o art. 145 do Regimento
Interno.

Fundamentação
A Proposição de Lei n o 17.225 estabelece as diretrizes para os

Orçamentos Fiscal e de Investimentos das Empresas Controladas
pelo Estado para o exercício de 2007, compreendendo as diretrizes
gerais da administração pública, as diretrizes gerais para o orçamento,
as disposições sobre alterações da legislação tributária e tributário-
administrativa, a política de aplicação da agência financeira oficial e a
administração da dívida e das operações de crédito.

Na exposição de motivos, o Governador do Estado alega razões de
interesse público para a oposição do veto parcial à referida
proposição, incidente sobre os incisos III, IV, V e VI do art. 17.

Concordamos com as razões apresentadas pelo Chefe do Poder
Executivo com base nos argumentos a seguir explicitados.

Os dispositivos vetados determinam, em nome da transparência da
gestão fiscal, que o Poder Executivo disponibilize na internet, no sítio
da Secretaria de Planejamento e Gestão, as informações de
programação e execução de metas físicas do Sistema de Informações
Gerenciais e de Planejamento - Sigplan -, a execução orçamentária,
com o detalhamento das ações por função, subfunção e programa,
mensalmente e de forma acumulada, o relatório comparativo da
arrecadação mensal realizada até o mês anterior das receitas
administradas e o relatório das tomadas ou das prestações de contas
anuais e extraordinárias dos órgãos e das entidades da administração
pública estadual, no prazo de trinta dias após o envio ao Tribunal de
Contas dos respectivos processos de tomadas e prestações de
contas.

As informações referentes ao Sigplan, de que trata o inciso III, já
constam da Mensagem do Governador à Assembléia Legislativa e do
Relatório Anual de Avaliação do PPAG 2004-2007, instituído pela Lei
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n 2 15.033, de 2004, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação
Governamental. Cumpre salientar que, neste momento, razões de
ordem operacional e de segurança de sistema impedem o
acompanhamento das metas físicas do Sigplan em tempo real, motivo
pelo qual as informações têm sido disponibilizadas com periodicidade
anual "a posteriori". Entretanto, o acompanhamento físico-financeiro
da execução orçamentária será efetivado por meio da ação
orçamentária "Siafi-Cidadão", integrante do programa estruturador
'Modernização da Fazenda Estadual", em implantação com recursos
oriundos de financiamento do Banco Mundial, sem contrapartida do
Estado, e com a utilização de uma forma de apresentação das
informações mais apropriada. Assim, consideramos inconveniente e
inoportuna essa duplicidade de esforços com ônus para o Tesouro
Estadual.

Quanto aos incisos IV e V, pretende-se conferir à Secretaria de
Planejamento e Gestão a responsabilidade pela divulgação de matéria
que não é de sua competência. As informações sobre a execução
orçamentária, dispostas no inciso IV, e sobre a arrecadação da
receita, previstas no inciso V, são matérias afetas à Secretaria de
Fazenda. Ademais, as informações solicitadas constam no Relatório
Resumido da Execução Orçamentária, de que trata o art. 52 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, publicado bimestralmente e disponível na
página da Secretaria de Fazenda.

Por fim, cabe ressaltar que a prestação de contas anuais é de
responsabilidade da Secretaria de Fazenda, enquanto que as
tomadas de contas extraordinárias são de responsabilidade do
ordenador de despesa do órgão ou entidade questionados pelo
Tribunal de Contas. Nesse sentido, concordamos com o veto ao inciso
VI, pois entendemos que o Tribunal de Contas é o órgão estadual com
maior capacidade de disponibilizar o referido relatório na rede mundial
de computadores, uma vez que compete a ele a iniciativa pelas
solicitações extraordinárias, bem como a responsabilidade pela
emissão do parecer, depois de recebidas as informações de todos os
órgãos e entidades estaduais.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela manutenção do Veto Parcial à
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Proposição de Lei n Q 17.225, incidente sobre os incisos III, IV, V e VI
do art. 17.

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

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

ATA DA 44 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19 LEGISLATURA, EM 10/1012006

Presidência do Deputado Mauri Torres
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 2 Parte: Ata - 2 Parte

(Ordem do Dia): 2a Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e
Votação de Proposições: Requerimento do Deputado João Leite;
aprovação - Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição
de Lei n 2 17.200; designação de relator; emissão de parecer pelo
relator; encerramento da discussão; discurso do Deputado Rogério
Correia; votação secreta; manutenção - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Fábio Avelar -

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Elmiro Nascimento - Adelmo
Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Biel
Rocha - Bilac Pinto - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Cecilia
Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Fabiano -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo -
Doutor Viana - Durval Angelo - Edson Rezende - Elisa Costa - George
Hilton - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Jésus Lima - Jô Moraes -
João Bittar - João Leite - José Henrique - Laudelino Augusto -
Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio
Passos - Maria Olívia - Marlos Fernandes - Miguel Martini - Neider
Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira -
Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Sebastião Costa - Sebastião

rÃ'
L1



163

Helvécio - Vanessa Lucas - Weliton Prado - Zé Maia.
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 20h13min, a lista de
comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr.
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1 ? Parte
Ata

- O Deputado Elmiro Nascimento, 3 2-Secretário, nas funções de 2-
Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é
aprovada sem restrições.

22 Parte (Ordem do Dia)
2 Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, passa-se à
2 Parte da reunião, em sua 2 2 Fase, com a discussão e votação da
matéria constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser
apreciada na 1 2 Fase.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da

reunião o Veto Parcial à Proposição de Lei n 2 17.211, apreciado na
reunião extraordinária realizada hoje, pela manhã.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à mesa requerimento do Deputado João

Leite, solicitando a inversão da pauta da reunião, de modo que o Veto
Parcial à Proposição de Lei n° 17.200 seja apreciado em primeiro
lugar. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n2
17.200, que disciplina a criação de cães das raças que especifica e dá
outras providências. Foi esgotado o prazo constitucional sem emissão
de parecer. Nos termos do § 22 do art. 145 do Regimento Interno, a
Presidência, designa como relator da matéria o Deputado Dilzon Meio.
Com a palavra, o Deputado Dilzon Meio.

O Deputado Dilzon Meio - Sr. Presidente, meu parecer é o seguinte:
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL A PROPOSIÇÃO DE LEI N
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17.200
Relatório

Com fulcro no inciso II do art. 70 da Constituição do Estado, o
Governador opôs veto parcial à proposição de lei em epígrafe, que
disciplina a criação de cães perigosos e dá outras providências, por
considerá-la contrária ao interesse público.

As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem n
65512006, publicada no 'Diário do Legislativo" de 24/8/2006.

Cumpridas as formalidades regimentais, a proposição foi
encaminhada à Comissão Especial para receber parecer, nos termos
do art. 111, 1, "b", c/c o art. 222, do Regimento Interno.

De acordo com o disposto no § 39 do citado art. 222, esgotado o
prazo regimental da Comissão, a proposição foi incluída na ordem do
dia, sobrestadas as demais proposições até sua votação final,
ressalvado projeto de iniciativa do Governador do Estado com
solicitação de urgência e com prazo de apreciação esgotado, cabendo
a este relator emitir parecer sobre a matéria.

Fundamentação
A Proposição de Lei n 9 17.200 pretende disciplinar a criação de cães

das raças 'pit buli", "dobermann", "rottweiler" e outros de porte físico e
força semelhante. O parágrafo único do art. 49, objeto do veto em
exame, determina que os cães da raça "pit buli" em idade de
procriação sejam esterilizados.

Nas razões do veto, o Chefe do Executivo, ouvida a Secretaria de
Estado de Saúde, esclarece que, em nome do princípio da
razoabilidade, deve-se impedir, por ora, a determinação contida no
parágrafo único do art. 49, devido à necessidade de análise mais
aprofundada do assunto, pois não se devem tomar medidas definitivas
que tendam a extinguir uma raça sem exames mais apurados.
Salienta que as futuras ações do poder público deverão estar
amparadas por estudos sobre a esterilização desses cães no Estado e
deverão contar com a participação dos diversos setores da
comunidade científica, tendo por referência parâmetros internacionais
sobre o assunto. Por fim, acrescenta que a referida determinação
seria ineficaz, sem a devida cominação de pena para os proprietários
que descumprirem essa obrigação.

La
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Diante dos argumentos apresentados e da manifestação contrária
da Secretaria de Estado de Saúde, órgão responsável por prover o
governo do Estado de informações sobre o tema em questão,
reconhecemos a necessidade do veto em exame, até que sejam
realizados mais estudos sobre a matéria.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela manutenção do veto parcial

oposto à Proposição de Lei n 2 17.200.
O Sr. Presidente - Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão. Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, esse assunto foi
discutido durante muitos anos nesta Assembléia Legislativa, e,
felizmente, conseguimos aprovar o projeto de lei que regulamentará
as raças de cães de médio e grande porte, que têm causado muitos
problemas em várias partes do Estado de Minas Gerais, como
ataques, especialmente de cães da raça "pit buli", com mortes de
crianças e ferimentos graves em outras pessoas. Isso continua
acontecendo em diversas cidades de Minas Gerais e em todo o País,
e tem sido tema de debate na Câmara dos Deputados, nas
assembléias legislativas e nas câmaras de Vereadores.

Esse projeto de lei, aprovado por unanimidade nesta Casa, é
constituído de três pontos principais. O primeiro regulamenta o
comportamento dos donos e faz uma série de exigências para que
tenham cães de médio e de grande portes em suas residências.
Esses cães não poderão andar sem algum tipo de contenção nas
ruas. Será proibido o acesso deles às caixas de correio e de leitura de
água e de luz. Também não será permitido que sejam colocados em
locais impróprios, com o objetivo de se transformarem em cães
perigosos e violentos. Vale ressaltar que há pessoas que criam cães
para vender, treinando-os para serem mais bravos a fim de
proporcionarem segurança, o que acaba gerando a insegurança de
outros. Isso acontece muito, especialmente para alguns - não todos -
criadores de "pit bulI". Tudo isso foi colocado no projeto de lei aqui
aprovado.

0 segundo ponto importante do projeto é a criação do Disque-Cão,
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que também deverá ser regulamentado pelo Governador,
provavelmente junto ao Corpo de Bombeiros, para que a população
possa denunciar donos de cães que não respeitam a lei, largando-os
na rua. Esse programa poderá recolher o cão e multar o dono. Caso
este não seja identificado, o cão poderá ser aniquilado.

Nesse projeto, há uma terceira parte que diz respeito apenas aos
"pit bulls", em que se prevê a extinção dessa raça de cães no Estado
de Minas Gerais, ficando proibida a criação e procriação da raça "pit
buli". Para que isso aconteça, faz-se necessária a esterilização dos
cães dessa raça, mas foi justamente esse ponto do projeto que o
Governador vetou.

Quero chamar a atenção dos Deputados e das Deputadas que o
Governador concorda com a extinção da raça 'p11 buli"; portanto,
mantém a proibição da criação e da procriação. O Governador
concorda com essa parte da lei, que julgo importante. De fato, trata-se
de uma raça muito brava, uma miscigenação, que objetivava cães de
rinha, o que causa uma série de transtornos e ameaças ao ser
humano, pois a raça apresenta problemas não apenas de criação,
mas também de genética.

Então, o Governador manteve a proibição da criação e procriação da
raça - com o que concordamos -, mas vetou a parte concreta de como
proibir a criação e a procriação, que seria a esterilização dos cães.

Muitas pessoas se assustam e dizem: "Vai esterilizar o pobre do
animal, isso não seria um ato violento?". Quero explicar que, em Belo
Horizonte, já há esterilização dos cães de rua, a pedido da Sociedade
Protetora dos Animais. Antigamente, para controlar a natalidade dos
cães de rua, colocava-se os animais na câmara de gás. Isso gerou
grande polêmica com a Sociedade Protetora dos Animais, que
reivindicou a esterilização para controle dos animais, pois, se não há
esse controle, aumenta-se muito o risco para a saúde pública - V. Exa.
é médico e sabe bem disso. Aliás, podem surgir várias doenças.
Portanto, tem de haver o controle da zoonose. A esterilização de cães
é algo reivindicado pela própria Sociedade Mineira Protetora dos
Animais como o método mais adequado, evitando que o controle
desses cães seja feito por meio de câmaras de gás.

0 Governador entendeu que isso ainda não ocorria no Estado -
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assim está escrito no veto: um acúmulo para garantir-se a questão da
esterilização - e ressaltou que, enquanto esse estudo não é leito, há
de debater melhor o tema. E optou por vetá-lo.

Acredito que o veto não prejudica o conteúdo completo do projeto,
que está resguardado, mas dependerá muito da sua regulamentação.
E essa regulamentação que me preocupa. Por isso, recorro a V. Exa.,
como Presidente da Assembléia, e ao Líder do Governo, para que
essa regulamentação seja discutida e tenha seu processo agilizado.
Caso a lei não seja regulamentada, nada disso valerá; todas as outras
partes da lei também não valerão. E o prazo para a regulamentação
da referida lei termina no dia 9 do mês que vem. Portanto, temos um
mês para a regulamentação do projeto, e ainda não houve a iniciativa
da Secretaria de Defesa Social, da Secretaria de Saúde, do Corpo de
Bombeiros ou da Polícia Militar, que seriam, no meu entender, os
responsáveis por opinar sobre a regulamentação da lei.

Portanto, peço a V. Exa., como Presidente desta Assembléia, que
leve ao Governador a preocupação desta Casa com uma
regulamentação mais democrática, que leve em consideração todos
os problemas que ocorrem. Aliás, anteontem tivemos mais um
problema com um cão da raça "pit bull", que agrediu um senhor de
idade, que, por pouco, não veio a falecer por causa dos ataques.

Se não houver regulamentação, os problemas continuarão. Todos
nós os acompanhamos e sabemos que são sérios. Assim, encaminho
pela derrubada do veto, embora reconheça que, sendo o assunto
polêmico, ele não prejudica a totalidade do projeto.

Como não há uma regulamentação ou uma idéia melhor para se
impedir a criação e a procriação dos cães da raça 'pit buli" a não ser
pela esterilização - e não vejo outra forma melhor -, não seria nada
inteligente, por exemplo, sugerir o uso de camisinha em cães "pit bull"
para proibir a criação e a procriação. Vejo que a esterilização é a
única maneira e é a que eu consigo compreender. Encaminho, assim,
pela derrubada do veto. Faço uma ressalva e ressalto, mais uma vez,
que, mesmo que eu não consiga esse intento, isso não significa que o
projeto esteja prejudicado como um todo. Não está. Acredito que a
Assembléia Legislativa avançou, e vamos aguardar a regulamentação
por parte do governo do Estado. Conto com V. Exa. para nos ajudar a
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fazer uma regulamentação democrática, em que haja opiniões, para
que a sociedade esteja segura de que o projeto entrará, de fato, em
execução como lei, não apenas no papel, mas na prática. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência vai submeter a matéria a votação
pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso X, c/c
os arts. 222 e 255, do Regimento Interno. As Deputadas e os
Deputados que desejarem manter o veto registrarão "sim", e os que
desejarem rejeitá-lo registrarão "não". A fim de proceder à votação
pelo processo eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e aos
Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que o
façam neste momento. A Presidência dará início ao processo e, para
tanto, solicita aos Deputados que ocupem seus lugares. Em votação,
o veto.

- Registram seus votos as Deputadas e os Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Alberto Pinto Coelho -

Ana Maria Resende - Antônio Andrade - Arlen Santiago - Biel Rocha -
Bilac Pinto - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Cecilia Ferramenta -
Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Domingos Sávio - Doutor
Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Edson Rezende - Elisa
Costa - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - George Hilton - Gil
Pereira - Jô Moraes - João Biliar - João Leite - José Henrique -
Laudelino Augusto - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Fernando
Faria - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria Olivia - Marlos
Fernandes - Mauri Torres - Miguel Martini - Neider Moreira - Padre
João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ricardo
Duarte - Roberto Carvalho - Rogério Correia - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Weliton Prado.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 33 Deputados. Votaram "não" 15
Deputados, totalizando 48 votos. Está, portanto, mantido, em turno
único, o Veto Parcial à Proposição de Lei n 2 17.200. Oficie-se ao
Governador.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião
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extraordinária de amanhã, dia 11, às 9 horas, nos termos do edital de
convocação, e para a reunião ordinária também de amanhã, às 14
horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 45a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4 ê SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 1$ LEGISLATURA, EM 11/10/2006

Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 1 Parte: Ata - 2 1 Parte

(Ordem do Dia): 2 ê Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e
Votação de Proposições: Requerimento do Deputado Rêmolo Aloise;
aprovação - Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição
de Lei n° 17.215; designação de relator; emissão de parecer pelo
relator; encerramento da discussão; votação secreta; manutenção -
Questões de ordem - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Fábio Avelar -

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Elmiro Nascimento -
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Alberto
Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Biel Rocha - Carlos
Gomes - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo
Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo -
Edson Rezende - Elbe Brandão - Elisa Costa - Gil Pereira - Irani
Barbosa - Jayro Lessa - Jésus Lima - João Biliar - João Leite -
José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo
Quintão - Leontdio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro -
Márcio Passos - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Marlos Fernandes -
Miguel Martini - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo
Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Ramos - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Weliton Prado.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 9h13min, a lista de

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

1 2 Parte
Ata

- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2-Secretário, procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

22 Parte (Ordem do Dia)
2 Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2 Parte da reunião, em sua 2 2 Fase, com a
discussão e votação da matéria constante na pauta, uma vez que não
há matéria a ser apreciada na 1? Fase.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta

reunião o Veto Parcial à Proposição de Lei n 2 17.200, apreciado na
reunião extraordinária de ontem à noite.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Rêmolo

Aloise, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o
Veto à Proposição de Lei n 2 17.215 seja apreciado em primeiro lugar.
Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n9
17.215, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento
Fiscal do Estado em favor da Assembléia Legislativa. Esgotado o
prazo constitucional sem emissão de parecer, a Presidência, nos
termos do § 29 do art. 145 do Regimento Interno, designa como relator
da matéria o Deputado Doutor Viana. Com a palavra, o Deputado
Doutor Viana para emitir seu parecer.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, meu parecer é o
seguinte:	 -

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL A PROPOSIÇAO DE LEI N2

17.215
Relatório

O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art.
90, VIII, c/c o art. 70, II, da Constituição do Estado, opôs veto parcial à
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proposição em tela, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao
Orçamento Fiscal do Estado, em favor da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais.

As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem n2
654/2006, publicada no "Diário do Legislativo" de 24/8/2006.

Vencido o prazo da Comissão Especial para emissão de parecer, foi
a proposição incluída na ordem do dia, e este Deputado foi designado
relator, nos termos do art. 141, c/c o art. 145, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Proposição de Lei n 2 17.215 tem como objetivo autorizar o Poder

Executivo a abrir créditos suplementares a dotações da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, no valor de R$71.965.482,00
(setenta e um milhões novecentos e sessenta e cinco mil quatrocentos
e oitenta e dois reais), para atender a despesas de pessoal e
encargos sociais, de investimentos e a despesas classificáveis no
grupo de natureza da despesa "outras despesas correntes".

Na exposição de motivos, o Governador do Estado alega razões de
ordem constitucional para a oposição do veto parcial à referida
proposição, incidente sobre os incisos II e III do art. 12.

Concordamos com as razões apresentadas pelo Chefe do Poder
Executivo com base nos argumentos a seguir explicitados.

O Projeto de Lei n 9 3.352, de 2006, do qual derivou a Proposição de
Lei n2 17.215, de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo,
propunha, em sua forma original, a suplementação de dotação
orçamentária para o pagamento de despesa de pessoal e encargos
sociais com a finalidade de cobrir a folha de pagamentos da
Assembléia Legislativa do exercício corrente. Cabe destacar que os
incisos vetados, que autorizam abertura de créditos suplementares
para dotações de investimentos e relativos a outras despesas
correntes, foram acrescentados pelo Substitutivo n 2 1, apresentado
pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária desta
Casa.

O art. 68 da Constituição do Estado, parcialmente transcrito abaixo,
dispõe sobre as limitações quanto ao acréscimo de despesas a
projetos de lei de iniciativa do Governador do Estado:

"Art. 68 - Não será admitido aumento da despesa prevista:
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- nos projetos de iniciativa do Governador do Estado, ressalvada a
comprovação da existência de receita e o disposto no art. 160, III;".

Verifica-se, portanto, que, ressalvada a comprovação da existência
de receita, as emendas ao projeto da Lei do Orçamento Anual ou a
projeto que a modifique somente podem ser aprovadas caso indiquem
os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de
anulação de despesa, observadas as limitações constitucionais e as
dispostas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou sejam relacionadas
com a correção de erro ou omissão, com a devida fundamentação.
Resta claro que as alterações propostas pelo Poder Legislativo
promovem o acréscimo de despesa sem a observância dos
dispositivos constitucionais que tratam da matéria.

Cumpre, ainda, salientar que o Projeto de Lei n 2 3.555/2006, em
tramitação nesta Casa, tem como objetivo autorizar o Poder Executivo
a abrir créditos suplementares a dotações da Assembléia Legislativa
no valor de R$8.000.000,00 (oito milhões de reais), igualmente
divididos para atender a despesas com investimentos e com outras
despesas correntes, nos exatos termos dos dispositivos vetados.
Dessa forma, o projeto, de iniciativa do Governador do Estado, não
contém vício de constitucional idade e viabiliza a abertura dos créditos
adicionais em estudo.

Conclusão
Em face do exposto , opinamos pela manutenção do veto parcial à

Proposição de Lei n 17.215, incidente sobre os incisos II e III do art.
1.

O Sr. Presidente - Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. A Presidência vai submeter a matéria a
votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso
X, c/c os arts. 222 e 255, do Regimento Interno. As Deputadas e os
Deputados que desejarem manter o veto registrarão "sim" e os que
desejarem rejeitá-lo registrarão "não". A fim de proceder à votação
pelo processo eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e aos
Deputados que ainda não registraram sua presença no painel, que o
façam neste momento. A Presidência dará início ao processo e, para
tanto, solicita aos Deputados que ocupem seus lugares. Em votação,
o veto.
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- Registram seus votos as Deputadas e os Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende -

André Quintão - Arlen Santiago - Siei Rocha - Carlos Gomes - Carlos
Pimenta - Cecilia Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva -
Dilzon Meio - Dinis Pinheiro - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval
Angelo - Elisa Costa - Fábio Avelar - João Sitiar - João Leite - José
Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Lúcia Pacífico -
Luiz Fernando Faria - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marlos
Fernandes - Mauri Torres - Miguel Martini - Padre João - Paulo
Cesar - Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte - Roberto Ramos - Rogério
Correia - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Weliton Prado.

O Sr. Presidente - Votaram "sim' 34 Deputados. Votaram "não" 5
Deputados, perfazendo o total de 39 votos. Está, portanto, mantido,
em turno único, o Veto Parcial à Proposição de Lei n 2 17.215. Oficie-
se ao Governador.

Questões de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, faço esta breve questão de ordem para dar ciência a este
Plenário e ao povo de Minas Gerais de uma decisão importante
tomada ontem pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ. Acredito que
essa decisão interessa a todos nós, mineiros, e a este Poder.

Sabemos que a reforma do Judiciário teve como um dos seus
pontos centrais a criação do CNJ. Trata-se de um conselho nacional
que conta com representantes da sociedade civil, de outros órgãos do
aparelho do Estado, para julgarem transgressões de magistrados no
Brasil. E, ontem, estava em discussão o afastamento do Juiz
Juscelino José de Magalhães, da 1 1 Vara da Comarca de Timóteo, do
Vale do Aço.

Só para entenderem a situação, esse Juiz tem o hábito de
despachar no Fórum, com o revólver sobre a mesa, numa clara
atitude de intimidação de testemunhas e advogados que para ali se
dirigem. Esse procedimento já era usado por ele aqui, em Belo
Horizonte. Em sua cidade, Ferros, ele é conhecido por dar
espetáculos de tiros no meio da rua, numa tentativa de demonstrar
força, contar vantagens e tantas outras questões.

A Comissão de Direitos Humanos desta Casa tem denunciado esses
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e outros procedimentos do Juiz. Já o denunciamos por assédio sexual
a estagiárias do Fórum, por acúmulo de processos que se encontram
fora do prazo, por impontualidade nas audiências e por outros tipos de
procedimentos inusitados.

Mas uma das maiores denúncias que fizemos é sobre a postura
venal e parcial que esse Juiz tem tido em vários julgamentos,
principalmente nas questões que dizem respeito a direitos humanos,
que são nosso objeto como Presidente da Comissão de Direitos
Humanos desta Casa. As sentenças desse Juiz são verdadeiras
peças de surrealismo, de sandices e insanidades, contendo seus
pontos de vista e opiniões pessoais, quando deveria ater-se somente
ao aspecto jurídico.

O último caso de maior envergadura envolvendo esse Juiz foi uma
postura sistemática, nos últimos dois anos, contra o Prefeito de
Timóteo, Geraldo Nascimento, nosso colega e Deputado nesta Casa.
O Juiz apresentou uma questão pessoal para o afastamento do
Prefeito por crime eleitoral. Numa investigação feita pela Corregedoria
do Tribunal de Justiça, descobriu-se que esse Juiz tem várias dívidas
comprovadas, com sinais de descontrole pessoal. Entre seus
credores, estão algozes e adversários do Prefeito Geraldo
Nascimento.

A última peça desse Juiz a que tive acesso foi há cerca de duas a
três semanas, na qual ele determina o afastamento de Geraldo
Nascimento. Ele se dá o direito de fazer, na primeira parte da peça,
uma acusação e uma difamação contra o Partido dos Trabalhadores,
criticando até o percentual pago pelos parlamentares do Partido,
dizendo que é superior até ao dízimo da igreja. Diz que o Partido dos
Trabalhadores é muito mais radical e sectário do que as Igrejas
Evangélicas. O Juiz se dá o direito de cometer esse desatino.

Em uma das peças, ele acusa o advogado de uma das partes,
dizendo que não deveria ter tanta preocupação em defender seu
cliente porque a categoria de advogados está muito em baixa, em
razão de seu envolvimento com o PCC de São Paulo. Diz que os
advogados que o procuram no Fórum deveriam estar sentados no
banco dos réus ou atrás das grades, porque atualmente advogado é
sinônimo de envolvimento com o PCC e com o crime organizado.
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Existem dezenas de representações contra esse Juiz. Quando ele
ameaçou um advogado de morte, numa audiência, com um revólver
na cabeça, o Dr. Raimundo Cândido, da OAB, apresentou uma peça
contra ele.

Estamos satisfeitos porque, como parlamentares, aqueles que
fazem as leis, temos de acreditar nas instituições. A instituição CNJ
demonstrou sua imparcialidade e sua firmeza, afastando esse Juiz por
unanimidade.

Nossa Comissão também denunciou mais dois Juízes neste Estado,
que são casos isolados: a Juíza Maria José Starling, de Esmeraldas, e
o Juiz Wanderley Salgado de Paiva. O Juiz Wanderley e a Juíza Maria
José estavam envolvidos na libertação do Delegado Marco Túlio
Fadei, condenado à maior pena de tortura já acontecida no Brasil, que
foi de 15 anos e 4 meses. E, depois, permitiram a fuga desse senhor
por mais de um ano, colocando em risco a vida de muitas pessoas.

Esperamos que o CNJ tenha a mesma posição reta nesses dois
julgamentos. Não estamos generalizando, não aceitamos
generalizações em relação aos políticos. O Judiciário de Minas Gerais
é um dos mais sérios do Brasil. O Dr. Hugo Bengtsson tem
demonstrado muita firmeza e imparcialidade na direção do Tribunal de
Justiça. A Comissão de Direitos Humanos tem tido muito sucesso nas
ações de violação dos direitos humanos que tramitam nessa Casa e
uma parceria muito proveitosa com o Poder Judiciário de Minas
Gerais.

Com toda certeza, temos motivos para nos orgulhar.
Gostaríamos - e envio um recado ao grande Corregedor-Geral do

Tribunal de Justiça, Desembargador Francisco Bueno - que houvesse
maior rigidez relativamente à atuação de determinados Juízes, que
são minoria, exceções. Se casos como esse fossem resolvidos em
Minas Gerais, não precisaríamos recorrer ao STJ. Se recorremos, foi
porque o trabalho de correição não foi realizado aqui de forma correta.
São casos isolados, mas, graças a esse perfil novo que tem em Minas
Gerais, a Justiça saberá solucioná-los.

Entrei também, há três semanas, com outra denúncia no CNJ. Não a
divulguei porque, como estávamos em período eleitoral, entendi que
não poderia usar o meu cargo de Presidente da Comissão de Direitos
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Humanos para agir dessa forma. Está ocorrendo um absurdo em
Minas Gerais. Recebi essa denúncia da Desembargadora Márcia
Milanez. Faço o seguinte alerta: o Tribunal de Justiça Militar de Minas
Gerais está revogando decisões do Tribunal de Justiça, como se fosse
órgão recursal. Existem três decisões revogadas e cerca de 100 que
estão na fila para serem revogadas.

Entrei no STJ com uma denúncia contra todo o Tribunal de Justiça
Militar. Citei pareceres em que Juízes desse Tribunal acham que o
Tribunal de Justiça julgou questão de inconstitucionalidade. Quem são
eles - ou esse Juiz - para dizer que o Tribunal de Justiça agiu com
inconstitucionalidade? Esses casos referem-se a afastamentos de
policiais militares, ou seja, policiais afastados pelo Tribunal de Justiça
estão retornando às suas atividades. Foram afastados em razão de
denúncias de prevaricação, de corrupção ativa e passiva, de torturas.
Foram condenações altas, O Tribunal de Justiça Militar está
entendendo que tem poder para ser órgão revisor do Tribunal de
Justiça.

Esperamos, nos próximos dias, uma decisão do CNJ contra tal ação
perversa, errada, do Tribunal de Justiça Militar, porque, em se
tratando de decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, caberia
recurso ao STJ, mas nunca o enfoque de que o Tribunal de Justiça
Militar é órgão recursal do Tribunal de Justiça. Esse procedimento é
um verdadeiro absurdo. Não entendo essa atitude, creio que se
equivalem quanto às suas competências específicas.

Na última sexta-feira, o grande Juiz Antônio Romanelli, do TRE,
revogou uma decisão arbitrária de um Juiz com sérios problemas de
equilíbrio mental e caráter questionável, o Sr. Juscelino, que
desrespeitou normas mínimas do direito de defesa. O Dr. Antônio
Romanelli, na sexta-feira, retornou ao cargo o Prefeito Geraldo
Nascimento. Nas suas razões, alegou alguns motivos que já foram
alegados ontem pelo STJ.

Esperamos que o TRE, com sua postura firme, com os homens
sérios que o compõem, não permita que seja cometido um crime
contra a vontade popular. Entendo que desejam violar isso, foi isso o
que esse Juiz tentou. Aplaudimos essa decisão do Juiz Antônio
Romanefli. Enviaremos, por meio da Comissão de Direitos Humanos,
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moção de aplauso ao CNJ por essa medida. Obrigado.
O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, gostaria de registrar

uma ação fundamental para Minas Gerais, empreendida pelo
Presidente Lula: o início das obras de construção do novo Viaduto das
Almas.

Os marcos estão sendo definidos naquele e em outros trechos onde
o Viaduto das Almas será duplicado. Serão investidos cerca de
R$10.000.000,00 neste ano e, no próximo, perto de R$17.000.000,00,
completando o total de R$27.000.000,00 a R$30.000.000,00 para a
construção desse viaduto, que se tornou o símbolo de obras que não
obedecem aos critérios adequados de engenharia. Centenas de vidas
perderam-se ali.

E fundamental ressaltarmos, Sr. Presidente, que nos últimos 10, 20
anos, o Viaduto das Almas vem ceifando a vida de milhares de
pessoas e que há muito a sociedade mineira vem clamando para que
outro viaduto seja construído ali. Apesar de muitos Presidentes da
República e outros governos terem passado, não tomaram nenhuma
decisão com relação àquele viaduto. E importante frisar que o
Presidente Lula, sensível a essa questão, que é grave - um dos mais
importantes nós da questão viária em Minas é a necessidade de uma
intervenção urgente naquele ponto -, tomou essa decisão, a fim de
que recursos fossem alocados e para que ali se construísse o novo
Viaduto das Almas.

Ontem foram definidos os primeiros marcos delimitatórios daquele
viaduto. Será, portanto, um viaduto de duas vias, a fim de que haja
segurança total para os carros de passeio, para os caminhões de
carga, para os mineiros e para todos que trafegarem no local. Quero
dizer também, Sr. Presidente, que participamos ativamente neste
semestre das negociações para que os recursos fossem alocados
para tal destinação e para que as obras tivessem início ainda neste
ano.

Outra reivindicação apresentada, cujo projeto já está no DNIT, é a
restauração da BR-040, entre o trevo de Ouro Preto até Ressaquinha.
E um trecho fundamental, em razão do grande volume de veículos
que passam por ali, especialmente os que transportam minério da
Ferteco. O projeto encontra-se em ponto final para aprovação no
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DNIT. Espero que tenhamos ainda neste ano o início das obras ou
pelo menos a decisão sobre a restauração do trecho, a fim de que,
num futuro próximo, possamos duplicar a BR-040.

Para encerrar, quero dizer que a BR-381, que hoje tem um
movimento menor que a BR-040, está duplicada. Então, todo o
esforço que temos feito tem em vista uma restauração imediata, para
que os carros que ali trafegam tenham um melhor índice de segurança
e para que brevemente a BR-040 também seja duplicada. E um
esforço importante do nosso gabinete e de outros Deputados
Estaduais e Federais. Juntos, e aos poucos, estamos conseguindo a
melhoria dessa estrada.

No governo Lula, então, o famoso Viaduto das Almas teve a
importância que merece, em razão das vidas que ali foram perdidas.
Logo, vamos duplicá-lo, iniciando um terço das obras ainda em 2006 e
dois terços no próximo ano e no princípio de 2008.

Encerramento
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - A Presidência verifica,

de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e
encerra a reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a
reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já
publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 8 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SAÚDE NA 4 a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19

LEGISLATURA, EM 13/9/2006
As 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Carlos Pimenta e Doutor Ronaldo, membros da supracitada
Comissão. O Deputado Carlos Pimenta, nos termos do art. 125, § 39,
do Regimento Interno, dá a ata por aprovada e solicita aos Srs.
Deputados que a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se
destina a debater na cidade de Alfenas o credenciamento do serviço
de oncologia para a Santa Casa dessa cidade. A Presidência
interrompe a 1 Parte da reunião para ouvir os Srs. José Luiz de
Souza Bruzadelli, Gerente Regional da Secretaria de Saúde; Vagner
Tarcísio de Moraes, Líder do Governo na Câmara Municipal de
Altenas; Edward Quirino dos Santos! Provedor da Casa de Caridade
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de Alfenas; Domingos dos Reis Monteiro, Presidente da Câmara
Municipal de Alfenas, e Aguinaldo Araújo, Diretor do Hospital
Universitário Alzira Velano, em Alfenas, que são convidados a tomar
assento à mesa. A Presidência registra a presença das seguintes
autoridades: Srs. José Munhoz Ramos, empresário do setor
agropastoril; Azer Zenum, Assessor Parlamentar do Deputado Federal
Geraldo Tadeu; Mizael Dias Costa, representando os laboratórios de
Alfenas; Aécio Assis Lourenço, Ouvidor-Geral do Município; Julieta
Bruzadelli, Secretária Executiva de Cislagos; Mânio Tibúrcio, da
Unifal; Mério Alves, da ONG Viva a Vida; Israel Pessoa de Faria,
representando a Deputada Lúcia Pacífico; Geraldo Paulino, ex-Vice-
Prefeito de Alfenas; Virgílio Pedreira e Emílio da Silveira Santos. O
Presidente como autor do requerimento que deu origem ao debate,
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares e dos convidados, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de setembro de 2006.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Carlos Pimenta - Doutor

Ronaldo.
ATA DA 23 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 42 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 159 LEGISLATURA, EM 4/10/2006
Às lOhlOmin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Domingos Sávio, Jayro Lessa, Luiz Humberto Carneiro e Sebastião
Helvécio, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Domingos Sávio, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Sebastião Helvécio, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência
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publicada no "Diário do Legislativo" na data mencionada: ofícios dos
Srs. Luiz Claudio Monteiro Morgado, Coordenador-Geral de Finanças,
Convênios e Contabilidade do Ministério do Desenvolvimento Agrário
(30/8/2006); Gerson Barros de Carvalho, Chefe de Gabinete da
Secretaria de Transportes e Obras Públicas (30/8, 6/9 e 4/10/2006);
Anderson de Vasconcelos Chaves, Superintendente Regional da
Codevasf (19/9/2006); Pedro Brito do Nascimento, Ministro de Estado
da Integração Nacional (2 e 719/2006); Luiz André Muniz,
Superintendente de Administração, Finanças e Gestão da Agência
Nacional de Aguas (6/9/2006); Max Fernandes dos Santos, Gerente
Regional, Walter Garcez Mares Júnior, Superintendente Regional, e
Almir Márcio Miguel, Gerente de Apoio ao Desenvolvimento Urbano,
todos da Caixa Econômica Federal (7, 13 e 15/9/2006); Onaur Ruano,
Secretário Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do
Ministério de Desenvolvimento ao Combate à Fome (13/9/2006);
Eduardo Carone Costa, Presidente da Tribunal de Contas do Estado
(15/9/2006); Fuad Noman, Secretáro de Estado de Fazenda; Nilo
Schalcher Ventura, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas
Gerais, e Daniel Silva Balaban, Presidente do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (27/9/2006). O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei n 2s 2.972, 3.436 e
3.446/2006 no 1 2 turno e 3.55512006 em turno único (Deputado Luiz
Humberto Carneiro); 2.494/2005 e 3.474/2006 (Deputado Jayro
Lessa); 2.927, 3.375, 3.413 e 3.447/2006 (Deputado Sebastião
Helvécio); 3.100, 3.192, 3.383, 3.414, 3.434, 3.448, 3.475 e
3.540/2006 (Deputado Dilzon Meio); 3.151, 3.470 e 3.471/2006
(relator: Deputado José Henrique); 3.322, 3.412, 3.443, 3.435, 3.449,
3.468 e 3.490/2006 (Deputado Domingos Sávio); 3.472 e 3.553/2006
no l Q turno (Deputada Elisa Costa) e o Requerimento n9 6.724/2006
(Deputado Sebastião Hélvécio). Passa-se à 1 Fase da 2 2 Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela aprovação no 1 9 turno, na forma dos substitutivos que
receberam o n 2 1, da Comissão de Constituição e Justiça, dos
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Projetos de Lei n2s 2.49412005 (relator: Deputado Jayro [essa);
3.100/2006 (relator: Deputado Luiz Humberto Carneiro, em virtude de
redistribuição); 3.192 e 3.383/2006 (relator: Deputado Sebastião
Helvécio, em virtude de redistribuição); e 3.32212006 (relator:
Deputado Domingos Sávio); e com as emendas que receberam o n 1,
da Comissão de Constituição e Justiça, dos Projetos de Lei n9s
3.15112006 (relator: Deputado Jayro [essa, em virtude de
redistribuição); e 3.471/2006 (relator: Deputado Sebastião Helvécio,
em virtude de redistribuição). São também aprovados os pareceres
pela aprovação dos Projetos de Lei ns 2.927, 3.375, e 3.413 e
3.447/2006 (relator: Deputado Sebastião Helvécio); 3.412, 3.433,
3.435, 3.449, 3.468 e 3.49012006 (relator: Deputado Domingos Sávio);
3.436 e 3.446/2006 (relator: Deputado Luiz Humberto Carneiro);
3.474/2006 (relator: Deputado Jayro [essa); 3.414, 3.470, 3.475 e
3.553/2006 (relator: Deputado Jayro [essa, em virtude de
redistribuição); 3.434 e 3.540/2006 (relator: Deputado Luiz Humberto
Carneiro, em virtude de redistribuição); 3.448/2006 (relator: Deputado
Domingos Sávio, em virtude de redistribuição); e 3.47212006 (relator:
Deputado Sebastião Helvécio, em virtude de redistribuição). Passa-se

22 Fase da 2 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetido a votação, é aprovado o Requerimento n 9 6.724/2006
(relator: Deputado Sebastião Helvécio). Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de outubro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Sebastião Helvécio - Luiz Humberto

Carneiro - Dilzon Meio - Jayro [essa - Elisa Costa.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE [El N 9 2.876/2005

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n 9 2.876/2005,
encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem n Q 482/2005,
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dispõe sobre o Fundo Pró-Floresta e dá outras providências.
A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo n2
1, que apresentou.

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para ser analisada em
seus aspectos de mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Fundo Pró-Floresta tem por objetivo fomentar a produção florestal,

mediante o financiamento de empreendimentos de base florestal,
incluídas as medidas de controle ambiental relativas à atividade. O
projeto em pauta prorroga o prazo de vigência do Pró-Floresta e
transfere para a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento a gestão desse Fundo. Cria, ainda, a possibilidade de
aplicação, a fundo perdido, de 1% do valor dos financiamentos em
atividades de avaliação e acompanhamento de execução dos projetos
aprovados e reorienta a destinação dos recursos, dando preferência
ao financiamento de plantio florestal por produtores rurais.

O parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, baseou-se em
consultas ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais -
BDMG -, agente financeiro do Fundo, e na análise de documentos
gerenciais da administração do Fundo nos últimos anos. O
substitutivo, além de algumas adequações de redação, propõe
alterações significativas no rol de beneficiários do Fundo e exclui a
definição de preferências estabelecida no texto original. Além disso,
retira o requisito de emissão de pareceres prévios pelo Instituto
Estadual de Florestas - IEF - sobre a fiscalização e acompanhamento
de projetos, providência que reduz o custo do financiamento para o
tomador.

A nosso ver, a exclusão do requisito de parecer técnico do IEF no
processo de liberação de recursos não prejudica o funcionamento
regular do Fundo. Segundo informações do BDMG, o banco, além de
ser remunerado para isso, conta com equipe técnica e estrutura
própria para exercer as funções de fiscalização e acompanhamento
dos projetos. De qualquer forma, o IEF integra do Grupo Coordenador
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do Fundo e é o responsável pelo licenciamento ambiental dos
projetos, o que garante sua participação no processo de orientação da
aplicação dos recursos.

A atividade silvicultural é a base para setores da economia mineira
responsáveis por cerca de 7% do Produto Interno Bruto do Estado,
conforme apurado pela Comissão Especial da Silvicultura em 2004.
Destacam-se o setor siderúrgico a carvão vegetal, o de celulose, o de
chapas de madeira e o de movelaria, estes últimos cada vez mais
importantes no cenário do desenvolvimento econômico do Estado. O
Pró-Floresta é um instrumento especifico de fomento da economia
florestal que vem desempenhando papel fundamental ao longo da
história desses setores. O Fundo, a despeito de contar com um
volume insuficiente de recursos em relação à demanda da atividade,
oferece custos e prazos adequados às necessidades da produção
florestal e representa uma inovação mineira de sucesso, o que mais
uma vez faz do Estado uma referência em produção de florestas
plantadas no País. O projeto original e seu substitutivo apontam
claramente a intenção do Executivo mineiro de direcionar os recursos
do Fundo para o fomento de uma nova realidade da produção e
mercado de matéria-prima florestal. Nesse novo cenário o produtor
rural assume seu lugar na cadeia produtiva, corrigindo um erro
histórico da política florestal do País, que vinculou a produção ao
grande consumidor por via do incentivo fiscal nas décadas de 1960 a
1980.

Quanto às demais alterações propostas pelo Substitutivo n2 1, faz-se
necessário rever a relação de beneficiários dos financiamentos do
Pró-Floresta.

Os empreendimentos florestais individuais de pequeno porte devem
ser atendidos pelos programas de integração de empresas
consumidoras com projetos financiados pelo Pró-Floresta ou pelos
programas públicos de fomento florestal conduzidos pela Emater e
pelo IEF. Esses projetos contam, ainda, com o Pronat Florestal, linha
de financiamento oferecida pelo governo federal no âmbito do
programa de fortalecimento da agricultura familiar e com o Proptlora
do Banco do Brasil. E, portanto, importante que os produtores rurais,
mesmo isoladamente, tenham acesso ao Fundo, pois, por conta da
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limitação de capilaridade do agente financeiro, o BDMG, e das
exigências de garantia, os recursos do Fundo serão naturalmente
direcionados àqueles produtores rurais com projetos de médio porte.

Vale frisar que, após quatro décadas de efetivo desenvolvimento da
silvicultura em Minas Gerais, apenas agora o produtor rural começa a
tomar a produção sustentável de madeira para si. Essa tendência é
um fenômeno muito positivo para o setor de base florestal e deve ser
estimulada. Essa é a nossa pretensão ao apresentar uma série de
emendas ao final deste parecer.

Dessa forma, identificamos como necessária a abertura do Fundo
também para as empresas prestadoras de serviços na área florestal.
Essa atitude, moderna e contemporânea, deve propiciar o crescimento
sustentado do mercado de produtos florestais cultivados. O setor tem
alto potencial econômico, em razão do seu valor agregado e da
aptidão natural do Estado para a produção florestal. Essa aptidão está
relacionada aos solos, à topografia e ao clima aqui encontrados, aos
quais se soma o alto padrão tecnológico desenvolvido, em grande
parte, dentro das fronteiras de Minas Gerais.

Considerada a possibilidade de financiamento direto a produtores
rurais, vimos a necessidade de incluir no rol de atribuições do agente
financeiro do Fundo, o BDMG, a autorização para a celebração de
convênios com entidades públicas e outros agentes financeiros para a
elaboração e o acompanhamento de projetos, além da
operacionalização de financiamentos. Essa medida dará ao BDMG a
necessária capilaridade para o atendimento desse público e para a
realização efetiva dos objetivos do Fundo Pró-Floresta.

Com entendimento amplo da atividade silvicultural como atributo da
atividade agrícola, propomos ainda que o Fundo mantenha
consonância com a Lei n Q 11.405, de 1994, que dispõe sobre a
política estadual de desenvolvimento agrícola. Em especial, o Pró-
Floresta se alinha com os objetivos da política listados nos incisos IV,
V e VI do art. 29 daquela lei, que prevê a garantia de uso racional dos
recursos naturais, a formação de estoques estratégicos de produtos
agrícolas e o apoio institucional ao produtor rural.

Para ajustar o projeto às regras constantes da Lei Complementar &
91, de 2006, faz-se necessário, por meio de uma emenda, ajustar o

La
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prazo de prorrogação possível para o Fundo, que deve ser de no
máximo 4 anos.

Outra emenda que apresentamos propõe a inclusão da Empresa de
Pesquisa Agropecuária do Estado de Minas Gerais - Epamig - e do
Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA - no Grupo Coordenador do
Fundo, visto que, além de pertencerem ao Sistema Estadual da
Agricultura, são responsáveis, respectivamente, pela pesquisa e
desenvolvimento tecnológico na agropecuária e pela sanidade vegetal
no Estado.

Por fim, em razão da proximidade da data estabelecida no art. 14 do
substitutivo, a Emenda & 5, alterara o prazo de vigência das normas
infralegais relativas às leis que serão revogadas quando da
transformação do projeto em lei. Esse prazo é necessário para que o
novo regulamento do Fundo seja preparado e entre em vigor,
estabelecendo regras de transição para os contratos de financiamento
protocolados e as operações já aprovadas até a data de publicação da
lei.

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

2.87612005, na forma do Substitutivo n 2 1, com as Emendas n9s 1 a 5,
a seguir apresentadas.

EMENDA N 2 1
Dê-se ao "caput" e ao § 2Q do art. 22 a seguinte redação:
"Art. 2 - O Fundo Pró-Floresta tem por objetivo fomentar o

florestamento e o reflorestamento no Estado, com a finalidade de
suprir a cadeia produtiva do setor florestal, incrementar as
exportações de produtos de base florestal, minimizar o impacto da
exploração de formações vegetais nativas e complementar programas
de conservação da biodiversidade , em consonância com as Leis n2s
11.405, de 28 de janeiro de 1994, e 14.309, de 19 de junho de 2002.

§ 2 0 - O prazo para concessão de financiamento com recursos do
Fundo será de doze anos contados da data de publicação desta lei,
podendo ser prorrogado por quatro anos uma única vez, por ato do
Poder Executivo, com base na avaliação de desempenho do Fundo.".
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EMENDA N22
Dê-se ao art. 32 a seguinte redação:
"Art. 3 - Podem ser beneficiários de operações de financiamento

com recursos do Fundo Pró-Floresta, observados os objetivos
definidos no art. 2 9 desta lei:

- produtor rural integrado a empresa florestal, industrial ou
agroindustrial instalada ou em processo de instalação no Estado, para
execução de investimentos relacionados com o contrato de
fornecimento de madeira reflorestada e subprodutos à empresa
contratante;

li - produtor rural vinculado a projeto de cooperativa ou associação,
ou independente, nos termos do regulamento, permitida a adoção de
sistemas agrossilvopastoris integrados;

III - empresa de produção e comercialização de mudas florestais, de
serviços de florestamento e de reflorestamento;

IV - empresa florestal ou industrial consumidora de matéria-prima de
origem florestal que apresente projeto de implantação ou de manejo
de florestas.".

EMENDA N 2 3
Dê-se aos § 32 e 42 do art. 92 a seguinte redação:
"Art.92 -( ...)
§ 3 - O BDMG, observadas as normas legais aplicáveis e com

autorização prévia do grupo coordenador, poderá estabelecer
convênio ou contrato com instituição pública ou privada, assim como
com cooperativas e associações de produtores rurais devidamente
legalizados, para:

- realização de estudos sobre a avaliação do desempenho do
Fundo e dos seus impactos socioambientais visando ao seu
aprimoramento;

II - ope racionalização dos financiamentos, no caso de beneficiários
previstos nos incisos 1 e lido "caput" do art. 39 desta lei, incluindo:

a) assistência aos proponentes na elaboração de projetos que
pleiteiem financiamentos com recursos do Fundo;

b)emissão de pareceres sobre a viabilidade dos financiamentos;
c) acompanhamento dos projetos financiados.
§ 42 - Os custos correspondentes a convênio ou contrato de que
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trata o § 32 deste artigo caberão integralmente ao Fundo, sem prejuízo
do cronograma de liberação dos financiamentos aprovados, na forma
de ressarcimento ao BDMG pelos gastos incorridos ou na forma de
pagamento direto à entidade conveniada ou contratada, conforme
dispuser o regulamento.".

EMENDA N 9 4
Acrescentem-se ao "caput" do art. 11 os seguintes incisos:
ArL11-( ... )

X - Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado de Minas Gerais;
Xl - Instituto Mineiro de Agropecuária.".

EMENDA N2 5
Dê-se ao parágrafo único do art. 14 a seguinte redação:
"Art14-( ... )
Parágrafo único - Permanecerão em vigor, até que seja editado o

decreto regulamentador desta lei, observando o prazo máximo de
noventa dias contados da data de publicação desta lei, as normas dos
diplomas infralegais relativas às leis mencionadas no "caput" deste
artigo que se apliquem aos financiamentos e às operações a que se
refere o ai. 13 desta lei.".

Sala das Comissões, 11 de outubro de 2006.
Laudelino Augusto, Presidente - Paulo Piau, relator - João Leite -

Doutor Ronaldo.
PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI N Q 1.039/2003

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o Projeto de Lei n2
1.039/2003 dispõe sobre a reaquisição de garrafas de polietileno
tereftalato (PET) pelos fabricantes.

A proposição em tela foi aprovada no 1 2 turno na forma do
Substitutivo n9 1, apresentado pela Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. O projeto retorna a esta Comissão a fim
de receber parecer para o 2 2 turno, nos termos do art. 189, c/c o ai.
102, do Regimento Interno. Em anexo, apresentamos a redação do
vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
0 Projeto de Lei & 1.039/2003 objetiva obrigar os fabricantes de
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produtos envasados em garrafas de polietileno tereftalato (PET) a
recolherem, no mínimo, 50% das garrafas por eles comercializadas.
Durante sua tramitação, a ele foram anexados os Projetos de Lei ns
1.979 e 1.989/2004, que dispõem, respectivamente, sobre a
instalação de recipientes coletores de disquetes, discos compactos
usados e produtos similares e sobre a obrigatoriedade de as
empresas produtoras, distribuidoras e envasadoras de bebidas com
garrafas PET ou plásticas em geral desenvolverem programas de
reciclagem, dando destinação adequada aos produtos após o uso.

O descarte de disquetes e discos compactos, já regulamentado em
norma federal, está sujeito, no Estado, às determinações da Lei n9
13.766, de 30/11/2000, que dispõe sobre a Política Estadual de Apoio
e Incentivo à Coleta Seletiva de Lixo. Tais normas fixam o conceito
básico de que resíduos sólidos com determinadas composições físico-
químicas, entre os quais se incluem disquetes de computador,
lâmpadas fluorescentes, pilhas e baterias, exigem procedimentos
especiais para descarte no meio ambiente, competindo aos
produtores e importadores a responsabilidade pelo destino final dos
produtos usados. Os estabelecimentos comerciais e a rede de
assistência técnica autorizada deverão manter sistemas adequados
de coleta desses materiais para o repasse aos fabricantes ou
importadores.

O vencido inclui entre os materiais listados na lei, cujo recolhimento
pelos fabricante ou comerciantes é obrigatório, as garrafas de
polietileno tereftalato. Assim, entendemos que os objetivos
pretendidos na proposição original estão plenamente atendidos.

Já as questões relativas à reciclagem de garrafas PET, de que trata
o Projeto de Lei n9 1.989/2004, anexado à proposição original, estão
bem estabelecidas pela Lei n 2 14.128, de 19/1212001, que institui a
Política Estadual de Reciclagem de Materiais Recicláveis. Essa lei dá
prioridade, entre outros materiais, aos plásticos e garrafas plásticas,
englobando, portanto, as garrafas PET. Os incentivos dispostos na lei,
embora ainda não regulamentada, são direcionados aos centros de
comercialização e distribuição, à criação de distritos industriais, a
projetos e campanhas municipais para utilização de produtos
recicláveis e a outras disposições relativas aos produtos recicláveis.
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Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n9

1.039/2003, no 2 Q turno, na forma do vencido no 1 turno.
Sala das Comissões, 11 de outubro de 2006.
Laudelino Augusto, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - João

Leite - Paulo Piau.
PROJETO DE LEI N 9 1.03912003

(Redação do Vencido)
Altera a Lei n9 13.766, de 30 de novembro de 2000, que dispõe

sobre a política estadual de incentivo à coleta seletiva de lixo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - O art. 4 da Lei n 9 13.766, de 30 de novembro de 2000,

modificado pela Lei n 9 14.577, de 15 de janeiro de 2003, passa a
vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 49 -
§ l - Incluem-se entre os resíduos sólidos a que se refere o 'caput'

deste artigo disquete de computador, lâmpada fluorescente, pilha,
bateria e garrafa de polietileno tereftalato (PET).

§ 52 - O fabricante de produto envasado em garrafa de polietileno
tereftalato fica obrigado a recolher as garrafas por ele
comercializadas, na forma a ser definida na regulamentação desta
lei.".

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 18 DE OUTUBRO DE 2006

ATAS
ATA DA 37? REUNIÃO ESPECIAL DA 4? SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 16/10/2006
Presidência do Deputado Carlos Pimenta

Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Composição da Mesa
- Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Deputado Doutor Viana - Exibição de vídeo -
Entrega de placa - Palavras do Sr. Modesto Carvalho de Araújo Neto -
Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Alberto Pinto

Coelho - Antônio Júlio - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Doutor
Viana - João Leite - Laudelino Augusto - Sebastião Costa - Weliton
Prado.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Carlos Pimenta) - Às 20h15min, declaro

aberta a reunião. Sob a proteção de Deus c em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2-
Secretário, para proceder à leitura das atas das duas reuniões
anteriores.

Atas
- O Deputado Sebastião Costa, 2 2-Secretário "ad hoc", procede à

leitura das atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem
restrições.

Composição da Mesa
A locutora - Convidamos a tomarem assento à mesa os Exmos. Srs.

Desembargador Octávio de Abreu Portes, representando o Presidente
do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Desembargador Hugo
Bengtsson; Modesto Carvalho de Araújo Neto, Presidente da Drogaria
Araújo; Eduardo Bernis, Presidente da Associação Comercial de
Minas Gerais; e os Deputados Doutor Viana e João Leite, autores do
requerimento que deu origem a esta homenagem.
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Registro de Presença
A locutora - Registramos a presença dos Exmos. Srs. Lúcio Portela,

Diretor da Rede TV; Paulo César de Oliveira, Diretor-Presidente da
revista "Encontro"; Lincoln Coelho, Presidente da Fundação Brásis;
José Anchieta da Silva, Presidente do Instituto dos Advogados de
Minas Gerais e da Exma. Sra. Tereza da Gama Guimarães Paes,
Presidente do Hospital da Baleia.

Destinação da Reunião
A locutora - Destina-se esta reunião à comemoração dos 100 anos

da Drogaria Araújo.
Execução do Hino Nacional

A locutora - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que
será interpretado pelos músicos Clóvis Aguiar, ao teclado, e Getúlio
Navia Azeno, ao saxofone.

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

Exmos. Srs. Desembargador Octávio de Abreu Portes,
representando o Desembargador Hugo Bengtsson, Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais; Eduardo Bernis,
Presidente da Associação Comercial de Minas Gerais; prezado colega
Deputado João Leite, co-autor do requerimento que originou esta
solenidade; colega e médico Deputado Carlos Pimenta, também co-
autor do requerimento que originou esta homenagem e, neste ato,
representando o Deputado Mauri Torres, Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais; Modesto Carvalho de Araújo,
Presidente da nossa querida Drogaria Araújo, homenageada desta
noite; demais autoridades, senhoras e senhores.

Hoje estamos participando de um momento único nesta Casa
Legislativa para homenagear a mais tradicional drogaria de Minas
Gerais, especialmente da Região Metropolitana de Belo Horizonte: a
Drogaria Araújo, aqui tão bem representada por seu Diretor-
Presidente, Modesto Carvalho de Araújo Neto, pelos demais
Diretores, pelos funcionários, pelos amigos e pelos clientes.

Tenho certeza de que cada um de nós já comprou alguma vez na
Araújo e pode atestar a eficiência, a atenção, o carinho com que
somos recebidos em qualquer uma das suas 76 lojas - até o
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momento, porque o crescimento e o dinamismo constantes sempre
estiveram ao lado dessa tradicional empresa. Sabemos que já estão
no plano da diretoria mais cinco unidades nos próximos meses. A
maioria dos presentes também já ouviu o famoso "slogan" "Na Araújo
tem", só que a publicidade se esqueceu de acrescentar que na Araújo
também existe respeito ao cliente, qualidade no atendimento,
eficiência. Na Araújo ainda há compromisso com o progresso, com o
desenvolvimento, confiança na entrega e, nos raros casos em que a
Araújo não tem o que o cliente necessita, ela procura o medicamento
em qualquer parte do Brasil ou até mesmo no exterior.

Estou honrado em poder saudar e parabenizar a eficiente equipe da
Drogaria Araújo pelos 100 anos de excelentes serviços prestados.
Justificando tudo isso, apresentei requerimento, também assinado
pelos nobres colegas Carlos Pimenta e João Leite, solicitando a
realização desta reunião especial, o qual foi assinado unanimemente
por meus colegas Deputados. E o reconhecimento merecido ao
centenário de existência dessa instituição, que merece todo o nosso
apoio, respeito e congratulações pela excelência de empresa
prestadora de serviços, que sempre se preocupou com as
necessidades dos clientes. Por isso mesmo, como também sou
médico, encontro-me no meio de todos aqueles que podem aplaudir o
valoroso trabalho que os funcionários da Araújo desempenharam e
continuam desempenhando ao longo desses 100 anos, merecendo
esta honrada especial desta Assembléia Legislativa e de todos nós,
mineiros. E o reconhecimento puro e simples do trabalho, da
competência da equipe da Araújo, como todos os presentes podem
atestar Hoje são cerca de 3 mil funcionários que prestam um bom
atendimento a aproximadamente 1.800.000 clientes.

A Drogaria Araújo foi criada como Pharmacia Mineira, na Praça Rio
Branco, em Belo Horizonte, no ano de 1906. Três anos depois, o
jovem fundador Modesto Carvalho de Araújo mudou o nome
Pharmacia para Drogaria Araújo. Desde aquela época, tem sido
exemplo de administração até a terceira e a quarta gerações do seu
fundador, sendo consolidada como a maior empresa do segmento
varejista de Minas Gerais.

Senhoras e senhores, eu poderia passar grande parte desta noite
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citando aqui os feitos, as honrarias e homenagens recebidas ao longo
do tempo pela Drogaria Araújo. A qualidade de uma empresa é
medida pela competência de sua equipe de funcionários e de seu
corpo diretor. Quero parabenizar, na pessoa do Modesto Carvalho de
Araújo Neto, seu atual Diretor-Presidente, toda a Diretoria e os
funcionários dessa conceituada empresa de agora e de outrora.

Destaco também sua imprescindível ação social. Através de
campanhas, favoreceram e favorecem entidades e instituições
prestadoras de serviços, principalmente na área da saúde. Citamos
aqui as duas últimas campanhas em benefício do Hospital do Câncer
Infantil e do Hospital da Baleia, com uma quantia extraordinária
arrecadada.

Finalizando, peço que a sociedade e todos os seus segmentos
façam uma profunda reflexão sobre o imprescindível e salutar papel
da Drogaria Araújo em nossa vida, principalmente por tratar-se do
fator saúde, tão essencial a todos nós. Por todos esses méritos, ela é
digna dos nossos eternos parabéns. Muito obrigado.

Exibição de Vídeo
A locutora - Neste instante será exibido um vídeo institucional da

Drogaria Araújo.
- Procede-se à exibição do vídeo.

Entrega de Placa
A locutora - O Deputado Carlos Pimenta, autor do requerimento que

deu origem a esta solenidade, representando o Presidente da
Assembléia Legislativa, Deputado Mauri Torres, fará a entrega ao Sr.
Modesto Carvalho de Araújo Neto, Presidente da Drogaria Araújo, de
uma placa alusiva a esta comemoração. Solicitamos a esses que se
posicionem no local indicado pela equipe do Cerimonial. A placa
contém os seguintes dizeres: "Maior empresa varejista de Minas
Gerais, a Drogaria Araújo foi criada, no início do século XX, pelo
jovem Modesto Carvalho de Araújo, com o nome de Pharmacia
Mineira. Hoje, a rede atende a mais de 1,5 milhão de clientes por mês,
atua no desenvolvimento de ações sociais, além de oferecer em suas
lojas uma imensa variedade de produtos. A justa homenagem do povo
mineiro a essa importante empresa, pioneira nos serviços de
atendimento 24 horas e entrega em domicílio, pelos seus 100 anos de
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fundação. Belo Horizonte, 16 de outubro de 2006."
O Sr. Presidente - Convido a participarem da entrega desta justa

homenagem ao Sr. Modesto os Deputados Doutor Viana e João Leite,
autores do requerimento.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. Modesto Carvalho Araújo Neto

Exmos. Srs. Deputado Carlos Pimenta, autor do requerimento que
deu origem a esta solenidade, neste ato representando o Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado
Mauri Torres; Desembargador Octávio de Abreu Portes,
representando o Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
Desembargador Hugo Bengtsson; Eduardo Bernis, Presidente da
Associação Comercial de Minas Gerais; e Deputados Doutor Viana e
João Leite, autores do requerimento que deu origem a esta
solenidade.

Minhas senhoras e meus senhores, a generosidade dos amigos da
Araújo e a honrosa atenção das nossas instituições nessas
homenagens fraternas ao centenário da Araújo nos trazem, hoje, à
egrégia Assembléia Legislativa de Minas Gerais. Chegou, então, a vez
de sermos recebidos na Casa do povo, espaço onde se encontram as
necessidades de ordenamento da sociedade e a sua expressão
através das leis.

Tenho alegria em dizer que este encontro na Casa do povo deixa
muito à vontade a mim, aos meus companheiros de diretoria e aos
nossos colaboradores que aqui estão, porque é do contato com a
população que extraímos as inovações, os modelos e processos para
atender melhor os nossos clientes.

Na Araújo o compromisso com a população vem em primeiro lugar,
e é esse compromisso que orienta a nossa organização, o nosso jeito
de trabalhar e a nossa própria missão, que é encantar e satisfazer as
necessidades de nossos clientes. E há uma razão para isto: essa
postura é forte e praticamente imorredoura, porque nasceu de uma
vocação, e essa vocação se perpetuou em crenças e valores. Meu
avô Modesto Araújo, fundador da Drogaria Araújo, tinha em seu ofício
uma verdadeira religião, um sacerdócio. Seu jeito de atender às
necessidades da população tornou-se, através de gerações, o jeito de
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ser da Araújo.
E uma pergunta comum neste ano do centenário aquela trazida pela

curiosidade sobre, entre aspas, o segredo da Araújo". Pois acho que
o segredo da Araújo é o seu estilo. O jeito de ser dos seus dirigentes e
colaboradores transformou-se no estilo da Araújo. Um estilo que
passa a percepção de ética, responsabilidade, seriedade,
honestidade, pioneirismo, inovação e, fundamentalmente, o
compromisso com os nossos clientes, sendo esses, alguns dos
elementos que consideramos crenças e valores da Araújo.

Com esses valores construímos uma organização-modelo em nossa
cidade e em nosso país. Consolidamos a maior empresa varejista de
Minas Gerais e a maior arrecadadora de ICMS do setor de comércio
farmacêutico. Empregamos 2.900 colaboradores, atendemos cerca de
1.800.000 clientes por mês e atingiremos, até o final do ano, 75 lojas
estrategicamente situadas na Grande Belo Horizonte. Graças a esses
valores, a Araújo está completando, com respeito e admiração, o seu
centenário.

No entanto, Sr. Presidente, senhoras e senhores, o que considero
mais importante deixar registrado nos anais da nossa Assembléia
Legislativa é uma contribuição às novas gerações de empresários e
executivos: saber recorrer à memória e, por intermédio dela, à história,
para agir corretamente no presente e antecipar-se com sabedoria ao
futuro.

O cálice da sabedoria passa de mão em mão, através da história
oral, pela observação dos exemplos e pelo respeito ao legado
daqueles que nos deixaram idéias, fatos e obras.

Foi assim que o ideário e o exemplo de Modesto Araújo passaram
para os seus descendentes. Foi assim que atravessaram décadas e
completaram um século, porque mais do que percebidos e
compreendidos foram praticados. E dessa prática resultaram novas
contribuições: de seus filhos Antônio Martins de Araújo e Maurício
Alberto Carvalho de Araújo; de seu sócio Manoel Ribeiro Duarte,
sucedido por Joaquim José da Rocha Sobrinho; da terceira geração
representada por meus irmãos Marco Antônio Velloso de Araújo e o
meu querido e saudoso Eduardo Velloso de Araújo, que tenho a honra
de suceder; e pelos nossos filhos e sobrinhos da quarta geração, que
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hoje convivem na direção dos destinos da Araújo.
Completando esses comentários sobre a razão de ser da Drogaria

Araújo chegar vigorosa aos 100 anos, chego à conclusão de que é
pelo respeito. Respeito à população e a nós mesmos. Tenho certeza
de que foi para nos ensinar isso que o nosso avô, Modesto de
Carvalho Araújo, assumiu seu nome na marca da nossa empresa.

E é por perceber que esse compromisso é praticado com seriedade
que as pessoas sentem uma grande empatia com a Araújo e nos dão
o orgulho de dizer: a Araújo é de todos os mineiros. A Araújo é nossa.

Sr. Presidente, cabe, ao concluir, expressar os mais sinceros
agradecimentos a esta Casa pela homenagem que hoje é prestada à
Araújo. Em especial, registro agradecimento caloroso ao autor do
requerimento, o ilustre Deputado Doutor Viana. Batalhador atento e
incansável pelas causas da saúde, o Doutor Viana já há muito tempo
alçou vôo de líder da saúde pública em sua terra natal, Curvelo, para
tornar-se admirado como interlocutor respeitado do setor da saúde na
Assembléia Legislativa de Minas. Estendo agradecimentos aos
ilustres Deputados que são co-autores do requerimento, João Leite e
Carlos Pimenta. Sobre o primeiro, sua ética, visão humanista e, em
uma só palavra, sua bondade, tornam-o uma pessoa querida e um
parlamentar de sucesso. Sobre o Deputado Carlos Pimenta, médico,
hoje em sua terceira legislatura na Assembléia Legislativa, sua vida
parlamentar o credencia como um homem público de futuro brilhante e
útil para a sociedade.

Obrigado, senhores Deputados, obrigado ilustre Presidente Mauri
Torres, cuja votação consagradora é a afirmação de uma vida pública
de valor reconhecido.

Meus amigos, o Senado mineiro e a Câmara dos Deputados, que
precederam à criação da Assembléia Legislativa de Minas Gerais,
foram instituídos em 1891, quer dizer tinham 15 anos quando foi
fundada a Farmácia Mineira, precursora da Drogaria Araújo.
Podemos, então, encher o peito e afirmar, com alegria, que a Araújo,
Belo Horizonte e a Assembléia Legislativa de Minas Gerais são
amigas de infância. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Presidente
Exmos. Srs. Desembargador Octávio de Abreu Portes; Modesto
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Carvalho de Araújo Neto, em cuja pessoa cumprimento toda a família
presente, colaboradores e amigos que vieram prestigiar uma das mais
importantes reuniões especiais desta Casa nos últimos tempos:
companheiro Eduardo Bernis. Cumprimento o colega e médico
Deputado Doutor Viana pela feliz iniciativa de propor tão justa
homenagem, bem como ao colega Deputado João Leite.
Cumprimento a todos na pessoa dos jornalistas presentes e do Sr.
Modesto.

Os 100 anos de uma empresa pioneira e também permanente
referência do segmento farmacêutico é um tato único na história de
Belo Horizonte. O século completado pela Drogaria Araújo insere-se
no próprio desenvolvimento da cidade e da história de seus
habitantes, acompanhando os hábitos cotidianos e mesmo a evolução
arquitetônica que deriva das transformações comerciais.

Do ponto de vista arquitetônico, as lojas da Araújo têm um exemplar
compromisso com a qualidade estética de nossa paisagem urbana.
Têm sido pioneiras na preservação de imóveis construídos no início
do século passado, belos exemplares do estilo eclético. Ao mesmo
tempo, prestigiam a arquitetura pós-moderna e contemporânea que
marca as linhas de vanguarda reconhecidas em muitas de suas filiais.

Ter 100 anos e estar à frente de seu tempo, atenta às mudanças de
gosto e de necessidades do público, constituem a grande e notável
característica dessa empresa. Hoje a Araújo desfruta da confiança e
da preferência da gente mineira, fruto de uma administração
permanentemente atualizada e sempre em sintonia com a vida da
cidade.

Pioneira também na política de responsabilidade social, mobiliza
seus colaboradores e clientes para a manutenção do Hospital da
Baleia ou para a criação do Hospital do Câncer Infantil. Além de
promover palestras gratuitas junto à população na área da saúde
preventiva, realiza, junto a escolas municipais, orientação à juventude
sobre temas importantes da saúde pública, como o necessário
combate à dengue, que exige a participação maciça da população. E
ainda se preocupa com a ecologia e o lazer, ajudando na manutenção
de importantes espaços públicos, como a preservação da praça da
rodoviária, onde originalmente se instalou.
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Quando Modesto Carvalho de Araújo fundou a Pharmacia Mineira,
nome ainda escrito com "ph", deu origem ao que seria hoje a maior
empresa de varejo de Minas Gerais, em pleno processo de expansão,
agora rumo ao interior do Estado. A quarta geração da família Araújo
já se engajou no sonho do fundador, voltado para a satisfação da
clientela, desenvolvendo, através de todas essas décadas, um
trabalho sério e responsável.

Reconhecendo o enorme valor comercial da rede de lojas da
Drogaria Araújo, uma das mais dinâmicas do Brasil, criadora de
empregos e fonte de renda para o Estado, zelando pela saúde pública
e pelo bem-estar da sociedade, esta Assembléia promove esta
homenagem. Parabenizamos, portanto, a toda uma equipe, da
diretoria aos funcionários, sempre motivada e profundamente
responsável e transparente nas suas relações com mais de um milhão
e meio de consumidores por mês.

Trago a palavra do nosso Presidente Deputado Mauri Torres, que,
por razões de força maior, compromissos assumidos anteriormente,
não pôde estar presente.

Também trago o abraço amigo dos 77 Deputados desta Casa, que,
de maneira responsável, foram unânimes ao aprovar esta justa
homenagem. Sabe-se que 100 anos de solidez e participação é algo
para poucos, principalmente neste país, onde o trabalhismo, a força
do trabalho tem de ser valorizada. Por isso mesmo, Dr. Modesto, em
nome de todos os Deputados, sinto orgulho de cumprimentá-lo por
representar um bom exemplo. O senhor, sua família e seus
colaboradores são exemplos de bons brasileiros. Neste momento,
sinto grande emoção. O Brasil precisa de pessoas que possuam essa
qualidade, de gente que acredite no País. Mais do que isso, Minas
Gerais precisa muito da força do trabalho, da força produtiva, da força
dos bons mineiros.

Em meu nome, em nome desta Casa e em nome do Presidente
Mauri Torres, agradeço-lhes. Na verdade, não estamos dando uma
oportunidade à Drogaria Araújo. Pelo contrário, a Drogaria Araújo é
que dá esta oportunidade ao povo mineiro, já que é exemplo de
responsabilidade, perseverança e, acima de tudo, de muita presença
em nosso Estado. Obrigado.
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Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta aos convidados os

agradecimentos pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da
convocação, encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 17, às 20
horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária
também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A
ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se
a reunião.

ATA DA 16ê REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 4 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINARIA DA 1$ LEGISLATURA, EM 29/8/2006
Às 114h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Maria Olivia (substituindo a Deputada Elbe Brandão, por indicação da
Liderança do BPSP) e os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto
Abramo, George Hilton e Sebastião Costa, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Gilberto Abramo, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios
da Sra. Anna Bárbara de Freitas Carneiro Proietti, Presidente da
Hemominas, enviando parecer sobre o Projeto de Lei nQ 3.00812006, e
do Sr. WylIer Bráulio Resende Silva, solicitando informações sobre
parcelamento de IPVA. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei ns 3.414, 3.423, 3.434, 3.453, 3.466, 3.500 e
3.508/2006 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 3.415, 3.421, 3.433,
3.445, 3.452, 3.460, 3.495, 3.506 e 3.510/2006 (Deputado Gilberto
Abramo); Projetos de Lei n 9s 3.426, 3.436, 3.443, 3.448, 3.454, 3.458
e 3.461/2006 (Deputado George Hilton); Projetos de Lei &s 3.413,
3.417, 3.422, 3.435, 3.440, 3.447, 3.451, 3.457, 3.463, 3.492, 3.498,
3.505 e 3.515/2006 (Deputado Sebastião Costa); Projetos de Lei ns
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3.411, 3.419, 3.437, 3.439, 3.449, 3.450, 3.465, 3.488, 3.491,
3.504/2006 e Projeto de Lei Complementar & 88/2006 (Deputada
Elbe Brandão); Projetos de Lei n 9s 3.412, 3.418, 3.438, 3.442, 3.446,
3.455, 3.462, 3.489, 3.490, 3.507 e 3.51212006 (Deputado Gustavo
Corrêa); Projetos de Lei n

o
s 3.416, 3.420, 3.424, 3.456, 3.459, 3.464,

3.497, 3.499, 3.502 e 3.516/2006 (Deputado Adelmo Carneiro Leão).
Passa-se à V Fase da 2 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados,
cada um por sua vez, os pareceres pela constitucionalidade,
legalidade e juridicidade, no 1 2 turno, dos Projetos de Lei n9s
2.494/2005 na forma do Substitutivo n 9 1, 3.436, 3.448, 3.468 e
3.470/2006 (relator: Deputado George Hilton); 2.875/2005 na forma do
Substitutivo n 9 1 (relatora: Deputada Maria Olívia, em virtude de
redistribuição); 2.927, 3.250, 3.413, 3.435, 3.447 e 3.474/2006
relator: Deputado Sebastião Costa); 2.948 e 3.100, ambos na forma
do Substitutivo n 9 1, 3.151 e 3.216/2006, ambos com a Emenda n01,
3.330, 3.446, 3.471, este com a Emenda n 9 1 e 3.472/2006 (relator:
Deputado Gilberto Abramo, em virtude de redistribuição); 3.027, 3.192
e 3.38312006, todos na forma do Substitutivo ri 9 1, 3.414, 3.434, 3.475
e 3.540/2006 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 3.322, este na
forma do Substitutivo n 9 1, 3.341, este com as Emendas n 9s 1 e 2,
3.363, 3.433/2006 ( relator: Deputado Gilberto Abramo); 3.375 e
3.490/2006 (relator: Deputado Dalnio Ribeiro Silva, em virtude de
redistribuição); 3.412, 3.449 e 3.553/2006 (relator: Deputado
Sebastião Costa, em virtude de redistribuição); 3.467/2006 (relator:
Deputado Gustavo Corrêa). Os pareceres sobre o Projeto de
Resolução n9 3.493/2006 e o Projeto de Lei n 2 3.355/2006, no 1 2 turno

deixam de ser apreciados em virtude de prorrogação de prazo
solicitada pelo respectivos relatores, Deputados George Hilton e
Sebastião Costa (este último em virtude de redistribuição). Após
discussão e votação, são aprovados, em 12 turno, os pareceres que
concluem pela antijuridicidade, ilegalidade e inconstitucionalidade dos
Projetos de Lei n9s 3.19712006 (relator: Deputado George Hilton);
3.251/2006 (relator: Deputado Sebastião Costa); 3.36712006 (relator:
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em virtude de redistribuição);
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3.415/2006 (relator: Deputado Gilberto Abramo). São aprovados os
requerimentos que solicitam sejam convertidos em diligência ao
Prefeito Municipal de Visconde de Rio Branco o Projeto de Lei flQ

2.889/2005 (relator: Deputado Gilberto Abramo, em virtude de
redistribuição); à Secretaria de Estado de Fazenda o Projeto de Lei n9
3.348/2006 (relator: Deputado Sebastião Costa); à Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão e à Prefeitura de ltaúna o Projeto
de Lei flQ 3.388/2006 (relator: Deputado Gilberto Abramo); 3.390/2006
à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e à Prefeitura de
Perdigão o Projeto de Lei & 3.390/2006 (relator: Deputado George
Hilton); à Prefeitura Municipal de Conceição do Mato Dentro o Projeto
de Lei n2 3.398/2006 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em
virtude de redistribuição); à Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão e à Prefeitura Municipal de Padre Carvalho o Projeto de Lei n
3.402/2006 (relator: Deputado Gilberto Abramo); à Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão e à Prefeitura Municipal de
Silverânia o Projeto de Lei n 3.40612006 (relator: Deputado Gilberto
Abramo); à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e à
Prefeitura de Ouro Fino o Projeto de Lei n O 3.440/2006 (relator:
Deputado Sebastião Costa); à Secretaria de Estado de Planejamento
e Gestão e à Prefeitura de Cambuquira o Projeto de Lei n 2 3.486/2006
(relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva ; à Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão e à Prefeitura de Martinho Campos o Projeto
de Lei n 9 3.529/2006 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em
virtude de redistribuição); à Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão e à Prefeitura de Jequeri o Projeto de Lei n 2 3.55612006
(relator: Deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição); à
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e à Prefeitura de
Buenôpolis o Projeto de Lei n Q 3.557/2006 (relator: Deputado
Sebastião Costa, em virtude de redistribuição). Passa-se à 22 Fase da
24 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os
pareceres que concluem pela constitucionalidade, legalidade e
juridicidade dos Projetos de Lei n2s 1.562/2004, 2.444 e 2.907/2005,
2.939/2006 este com a Emenda n 2 1, 3.484/2006 (relator: Deputado
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Gilberto Abramo, em virtude de redistribuição ); 2.976, 3.451, 3.483 e
3.503/2006 (relator: Deputado Sebastião Costa); 3.04712006 com a
Emenda flQ 1 (relator: Deputado Gilberto Abramo); e 3.466/2006
(relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados os requerimentos em que se solicita
sejam convertidos em diligência ao autor os Projetos de Lei n 2s 3.393,
3.399, 3.419, 3.407, 3.418, 3.421, 3.445, 3.454, 3.455, 3.457, 3.458,
3.460, 3.461, 3.463, 3.465, 3.479, 3.488, 3.492, 3.510, 3.511, 3.5163
3.517, 3.526, 3.534, 3.544, 3.545, 3.546 e 3.551/2006; e ao DER-MG
o Projeto de Lei n 2 3.400/2006; à Secretaria de Estado de Educação,
o Projeto de Lei n2 3.462/2006; à Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão, o Projeto de Lei n Q 3.450/2006, e à Secretaria
de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o
Projeto de Lei n 2 3.499/2006. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - José Henrique - Sebastião Costa -

George Hilton.	 -
ATA DA 182 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DO TRABALHO,

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 42 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 10/10/2006
Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Elisa Costa e Jô Moraes e o Deputado Gustavo Valadares, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente,
Deputada Elisa Costa, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Gustavo Valadares,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta. Passa-se à 1? Fase da 22 Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2 Q turno, do Projeto
de Lei n9 3.012/2006 na forma do vencido no l Q turno (relatora:
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Deputada Jô Moraes). Passa-se à 2? Fase da 2? Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei
n 9s 1.562/2004 (relatora: Deputada Jô Moraes); 2.939, 2.976, 3.451,
3.483, 3.484 e 3.503/2006 (relatora: Deputada Elisa Costa), que
receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a discussão e
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei ns 2.842/2005, 2.932, 2.993,
3.043, 3.147, 3.238, 3.272 a 3.274, 3.276, 3.279, 3.282, 3.289, 3.295,
3.297, 3.305, 3.311, 3.312, 3.325, 3.338, 3.345, 3.349 e 3.356/2006.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Alencar da Silveira Jr., Presidente - Jô Moraes - Elisa Costa.

rs



204

BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 19 DE OUTUBRO DE 2006

ATAS
ATA DA 752 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 0 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 19 LEGISLATURA, EM 17/10/2006
Presidência dos Deputados Rêmolo Aloise e Dalmo Ribeiro Silva

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 Parte: 1 Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens ns 669, 670, 671,
672, 673, 674 e 675/2006 (encaminham os Projetos de Lei n 9s 3.657,
3.658, 3.659, 3.660, 3.661 e 3.662/2006 e a i do nome da Sra. Adriene
Barbosa de Faria Andrade para o cargo de Conselheira do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais, respectivamente), do Governador
do Estado - Ofícios n

o
s 11 e 12/2006 (encaminham o Projeto de Lei

3.663/2006 e o Projeto de Lei Complementar n2 90/2006,
respectivamente), do Procurador-Geral de Justiça - Ofícios - Questão
de ordem - 22 Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei n 2s 3.664 a 3.668/2006 - Requerimentos
n os 6.883 e 6.884/2006 - Requerimentos da Comissão de Direitos
Humanos (2) e dos Deputados Dinis Pinheiro e Weliton Prado -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Transporte, do
Trabalho (2), de Fiscalização Financeira, de Meio Ambiente (2), de
Turismo, de Política Agropecuária, de Segurança Pública e de Saúde
e dos Deputados Dilzon Meio e Luiz Fernando Faria - Questão de
ordem - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Doutor Viana,
Laudelino Augusto, das Deputadas Elisa Costa, Jô Moraes e do
Deputado Sargento Rodrigues - 2 Parte (Ordem do Dia): 14 Fase:
Abertura de Inscrições - Questão de ordem - Designação de
Comissões: Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação,
feita pelo Governador do Estado, de Nomes para Membros do
Conselho Estadual de Educação - Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei n2 17.099 - Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei n2
17.100 - Leitura de Comunicações - Palavras do Sr. Presidente -
Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado Weliton
Prado; deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimentos da
Comissão de Direitos Humanos (2); aprovação - Requerimento do
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Deputado Dinis Pinheiro; discursos dos Deputados Antônio Júlio e
Laudehno Augusto; aprovação - Questão de ordem - Encerramento -
Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Fábio Avelar -

Antônio Andrade - Elmiro Nascimento - Adelmo Carneiro Leão -
Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel
Rocha - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico
Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Fabiano - Dinis
Pinheiro - Djalrna Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor
Viana - Durval Angelo - Edson Rezende - Elbe Brandão - Elisa Costa -
Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Jayro
Lessa - Jésus Lima - Jô Moraes - João Bittar - João Leite - José
Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo
Quintão - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria Olívia -
Maria Tereza Lara - Marlos Fernandes - Neider Moreira - Padre João -
Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Roberto Carvalho - Roberto Ramos -
Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanessa
Lucas - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Daimo Ribeiro Silva) - As 14h15min, a

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

1 2 Parte
1 Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado João Leite, 2 9-Secretário "ad hoc", procede à leitura da

ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1 2-Secretário "ad hoc", lê a
seguinte correspondência:

WILL_A
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MENSAGEM N 2 669/2006
Belo Horizonte, 11 de outubro de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia

Assembléia Legislativa, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo
a doar imóvel de propriedade do Estado ao Município de Itabirinha de
Mantena.

Na oportunidade, no uso da competência que me confere o inciso VI
do art. 90, da Constituição do Estado, esclareço que a doação tem
como objetivo a construção de unidades habitacionais.

Trata-se, pois, de liberação patrimonial de inegável interesse
público, que vem beneficiar a laboriosa comunidade daquele
Município, razão por que solicito dessa augusta Casa a aprovação do
projeto.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N 9 3.65712006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itabirinha de

Mantena o imóvel que especifica.
Art. 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

ltabirinha de Mantena o imóvel constituído por um lote de terreno
medindo 2.000,00m2, situado na Rua Principal, s/n9, no Povoado de
São Sebastião do Itabira, no Município de Itabirinha de Mantena,
registrado sob o n 2 R-7.352, Livro 3-A n 9 11, f Is. 122, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Mantena.

Parágrafo único - O imóvel se destina à construção de unidades
habitacionais.

Art. 2 - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado, caso não seja,
no prazo de cinco anos, contados da data da escritura pública de
doação, utilizado com a finalidade prevista no parágrafo único do art.
1.

Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
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MENSAGEM N2 67012006
Belo Horizonte, 11 de outubro de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia

Assembléia Legislativa, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo
a doar imóvel de propriedade do Estado ao Município de
Carvalhópolis.

Na oportunidade, no uso da competência que me confere o inciso VI
do art. 90 da Constituição do Estado, esclareço que a doação tem
como objetivo a ampliação e a melhoria de atendimento médico e
ambulatorial.

Trata-se, pois, de liberação patrimonial de inegável interesse
público, que vem beneficiar a laboriosa comunidade daquele
Município, razão por que solicito dessa augusta Casa a aprovação do
projeto.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N2 3.658/2006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Carvalhópolis o

imóvel que especifica.
Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Carvalhópolis o imóvel constituído por um lote de terreno medindo
475,00m , situado na Rua Coronel Antônio Cândido, 15, esquina com
a Praça Monsenhor Dutra, no Município de Carvalhópolis, registrado
sob o n2 R-1-2.611, Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Machado.

Parágrafo único - O imóvel descrito no 'caput' destina-se à
ampliação e melhoria de atendimento médico e ambulatorial.

Art. 2 - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado, caso não seja,
no prazo de cinco anos, contados da data da escritura pública de
doação, utilizado com a finalidade prevista no parágrafo único do art.
1 Q.

Art. 39 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
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Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

MENSAGEM N 2 671/2006
Belo Horizonte, 11 de outubro de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

augusta Assembléia Legislativa, projeto de lei que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Itajubá o imóvel que especifica.

O Município de Itajubá pleiteia a doação daquele imóvel para
regularizar a situação de Escola Municipal.

Trata-se, pois, de liberação patrimonial de inegável interesse
público, que vem beneficiar a laboriosa comunidade daquele
Município, razão por que solicito dessa augusta Casa a aprovação do
projeto.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N 2 3.659/2006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá o imóvel

que especifica.
Art. 1 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Itajubá o imóvel, de propriedade do Estado de Minas Gerais, situado
na Rua José Joaquim, no Bairro Varginha, com área de dois mil e
oitenta e dois metros quadrados, registrado sob o n 2 4.429, no livro 3-
H, fIa 18, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itajubá.

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" destina-se ao
funcionamento de Escola Municipal.

Art. 2 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos, contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista ou no caso de ser desvirtuada a sua destinação ou
modificada a sua finalidade.

Art. 32 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
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MENSAGEM N9 67212006
Belo Horizonte, 11 de outubro de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia

Assembléia Legislativa, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo
a doar imóvel de propriedade do Estado ao Município de Paraisópolis.

O Projeto encaminhado tem por objetivo a instalação de escola
municipal para o atendimento da comunidade local.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me conduzem a
submeter ao exame de seus Nobres Pares o presente projeto de lei.

Atenciosamente.
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N 9 3.660/2006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Paraisópolis o

imóvel que especifica.
Art. 1 Q - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Paraisópolis imóvel constituído por uma área de terreno medindo
5.040 ,00M2, situado na Travessa José Dias de Medeiros, n9 133,
Centro, naquele Município, registrado sob o n 9 R-3-1.712, livro 2, lis.
001, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Paraisópolis.

Parágrafo único - O imóvel de que trata o caput' destina-se ao
funcionamento de escola municipal.

Art. 2 - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado caso não seja,
no prazo de cinco anos, contados da data da escritura pública de
doação, utilizado com a finalidade prevista no parágrafo único do art.
l.

Art. 39 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM N2 673/2006

Belo Horizonte, 11 de outubro 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

- -
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augusta Assembléia Legislativa, Projeto de lei que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Lambari o imóvel que especifica.

O Projeto encaminhado tem por objetivo a instalação de posto
odontológico para o atendimento da comunidade local.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me conduzem a
submeter ao exame de seus Nobres Pares o presente projeto de lei.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N9 3.661/2006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Lambari o imóvel

que especifica.
Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Lambari o imóvel, de propriedade do Estado de Minas Gerais, situado
na Rua Souza Lima, no Bairro Sertãozinho, naquele Município, com a
área de quatrocentos e cinqüenta metros quadrados, registrado sob o
n 9 2.125, no livro 3-C, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Lambari.

Parágrafo único - O imóvel descrito no 'caput' destina-se à
edificação de um posto odontológico municipal.

Art. 2 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos, contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista, ou modificada a sua finalidade.

Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM W 674/2006

Belo Horizonte, 11 de outubro de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia

Assembléia Legislativa, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo
a doar imóvel de propriedade do Estado ao Município de Tarumirim.

O Projeto encaminhado tem por objetivo a instalação de unidade
para o desenvolvimento de atividades educacionais para o
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atendimento da comunidade local.
São estas, Senhor Presidente, as razões que me conduzem a

submeter ao exame de seus Nobres Pares o presente projeto de lei.
Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N 9 3.66212006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Tarumirim o

imóvel que especifica.
Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Tarumirim imóvel constituído por uma área de terreno medindo
2.000,00m2, situada no lugar denominado Santa Rita, Distrito de São
Vicente, Município de Tarumirim, registrada soba n2 R-13.912, livro 3-
M, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tarumirim.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o 'caput' destina-se ao
desenvolvimento de atividades educacionais.

Art. 2 - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado, caso não seja,
no prazo de cinco anos, contados da data da escritura pública de
doação, utilizado com a finalidade prevista no parágrafo único do art.
1.

Art. 32 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM N 2 67512006

Belo Horizonte, 11 de outubro de 2006.
Senhor Presidente,
Em atenção ao disposto no artigo 62, XXIII, alínea "a", da

Constituição do Estado, submeto à apreciação dessa egrégia
Assembléia Legislativa o nome da Sra. Adriene Barbosa de Faria
Andrade, para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais.

Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais.
- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.
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OFECIO N°11/2006
Belo Horizonte, 11 de outubro de 2006.
Excelentíssimo Senhor,
Encaminho a Vossa Excelência, para deliberação dessa augusta

Assembléia Legislativa, o Projeto de Lei em anexo, que dispõe sobre
o reajuste anual do subsídio dos membros do Ministério Público do
Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 37, incisos X e XI, e do
art. 39, § 42, c/c art. 93, inciso V, art. 127, § 2°, art. 128, § 52, inciso 1,
c, e art. 129, § 4 0, todos da Constituição Federal.

Conforme se observa da dicção do art. 37, inciso X, da Constituição
da República, é assegurada a revisão geral e anual do subsídio dos
membros do Ministério Público, em conformidade com a iniciativa
conferida pelo art. 66, § 2°, c/c o art. 122, da Constituição do Estado
de Minas Gerais.

Com este objetivo, propõe-se a fixação de novo valor do subsídio
dos membros do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que
observa a simetria com o Projeto de Lei n 2 7.297/2006, submetido ao
Poder Legislativo Federal pelo Presidente do Supremo Tribunal
Federal, no qual se verifica que o valor do subsídio dos Ministros do
Excelso Pretório considera a taxa de inflação projetada para o ano de
2006 (5% - IPCA-E).

Oportuno se faz registrar que a aprovação deste Projeto por essa
augusta Casa Legislativa observará o primado da autonomia
administrativa do Ministério Público, encontrando absoluta
ressonância com a normatização acerca das políticas remuneratórias
da Instituição expedida pelo egrégio Conselho Nacional do Ministério
Público, consolidada no art. 22 da Resolução n.°09, de 5 de junho de
2006, que dispõe: "No Ministério Público dos Estados, o valor do teto
remuneratório constitucional corresponde a 90,25% (noventa inteiros e
vinte e cinco centésimos por cento) do subsídio do Ministro do
Supremo Tribunal Federal".

Não se pode olvidar que referida determinação já havia sido
observada por essa Casa Legislativa ao editar as Leis Estaduais n°
16í079, de 26.04.2006, e n.° 16.114, de 18.05.2006, que estabelecem
o subsídio dos membros do Ministério Público e o dos membros do
Poder Judiciário, respectivamente.
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Depreende-se, pois, que o valor do teto remuneratório dos membros
do Ministério Público estadual deve ter como parâmetro aquele
dispensado aos Ministros do Supremo Tribunal Federal, na proporção
já referida.

Em apenso, apresento o projeto de definição do subsídio para o
cargo de Procurador de Justiça do Estado de Minas Gerais, a partir de
1 1 d janeiro de 2007, com os reflexos dele decorrentes nas carreiras
do Ministério Público do Estado, considerando os dados alusivos ao
impacto orçamentário bruto, inclusive com encargos patronais.

Na certeza de aprovação do presente projeto de lei, renovo
protestos de especial estima e distinta consideração.

Jarbas Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça.
PROJETO DE LEI N°3.663/2006

Estabelece o subsídio dos membros do Ministério Público do Estado
de Minas Gerais, nos termos do art. 37, incisos X e Xl, e do art. 39, §
40 c/c art. 93, inciso V, art. 127, § 2, art.128, § 5 0, inciso 1, "c", e art.
129, § 4 0, lodos da Constituição Federal.
Art. 1 ° - O subsídio do Procurador de Justiça passa a ser de

R$23.216,81 (vinte e três mil, duzentos e dezesseis reais e oitenta e
um centavos) a partir de 1 0 d janeiro de 2007.

Art. 2 0 - As despesas resultantes da aplicação desta lei correrão à
conta das dotações orçamentárias consignadas ao Ministério Público
do Estado.

Art. 3 0 - A implementação do disposto nesta lei observará o
estabelecido no art. 169 da Constituição da República e as normas
pertinentes da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de
2000.

Art. 4 0 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, de outubro de 2006.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração

Pública e Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFICIO N 2 12/2006

Belo Horizonte, 11 de outubro de 2006.
Excelentíssimo Senhor,
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Encaminho a Vossa Excelência, para deliberação dessa augusta
Assembléia Legislativa, o Projeto de Lei Complementar em anexo,
que dispõe sobre alteração de dispositivos da Lei Complementar nc
34, de 12 de setembro de 1994, em conformidade com a iniciativa
conferida pelo art. 66, § 2 0, c/c o art. 122 e o art. 125 da Constituição
do Estado de Minas Gerais.

Referida proposta visa instituir a gratificação por cumulação de
atribuições e a indenização por plantões exercidos em finais de
semana ou feriados ou em razão de outras medidas urgentes.

A gratificação por cumulação de atribuições será devida quando o
membro do Ministério Público for designado para atender,
concomitantemente, mais de uma Procuradoria ou Promotoria de
Justiça, na mesma comarca em que for titular, em substituição.

Tal medida gerará uma grande economia aos cofres públicos, uma
vez que o atual sistema de pagamento de diárias tem causado grande
impacto na rubrica de custeio da Instituição.

Ademais, com a nova sistemática, evitar-se-ão deslocamentos das
comarcas pelos membros do Ministério Público estadual.

Importa salientar que, nos termos do art. 4 2 da Resolução n°09, de
05.06.2006, do Conselho Nacional do Ministério Público, foram
excluídas do subsídio as parcelas decorrentes de substituição.
Outrossim, por similitude à previsão consignada na Lei

Complementar n° 59, de 18.01.2001, referente ao pagamento de
indenização ao magistrado que for designado para a apreciação de
medidas urgentes, objetiva-se instituir a indenização por plantões
exercidos em final de semana, em feriados ou em razão de outras
medidas urgentes, com o viso de indenizar o labor desempenhado
fora dos horários normais de expediente.

Encontra-se previsto, ademais, como contraprestação ao serviço
desempenhado, o pagamento de gratificação ao servidor que prestar
apoio ao membro do Ministério Público que for designado para o
plantão.

Por derradeiro, em estrita observância às limitações retratadas na
Lei de Responsabilidade Fiscal, o projeto em anexo tem como escopo
assegurar os padrões de transparência e presteza na missão
institucional outorgada ao Parquet mineiro.
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Na certeza de aprovação da presente proposição, apraz-me renovar
a Vossa Excelência protestos de especial estima e distinta
consideração.

Jarbas Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°90/2006

Altera dispositivos da Lei Complementar n°34, de 12 de setembro
de 1994, que dispõe sobre a organização do Ministério Público do
Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
Art. 1 - O § 2 0 do art.18 da Lei Complementar n° 34, de 12 de

setembro de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 18 - ( .....
§ 2 0 - Resolução do Procurador-Geral de Justiça disciplinará o

pagamento da indenização decorrente da designação prevista no
inciso XLIV.".

Art. 2 0 - O art. 119 da Lei Complementar n 2 34, de 12 de setembro
de 1994, passa a vigorar acrescido dos seguintes incisos e
parágrafos:

"Art.119-C..)
XV - gratificação por cumulação de atribuições.
XVI - indenização por plantões exercidos em finais de semana, em

feriados ou em razão de outras medidas urgentes.
§ 5 0 - O membro do Ministério Público que for designado, nos

termos do art. 200 desta lei, para atender, concomitantemente, em
substituição, mais de uma Procuradoria de Justiça ou Promotoria de
Justiça na mesma Comarca em que for titular, perceberá gratificação
por cumulação de atribuições no valor de até 15% (quinze por cento)
sobre o valor do subsídio.

§ 6 0 - O membro do Ministério Público que integrar a escala de
plantão em finais de semana, em feriados ou em razão de outras
medidas urgentes, poderá fazer jus à indenização que será fixada por
resolução do Procurador-Geral de Justiça.

§ 7 - O servidor do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do
Ministério Público que prestar serviço de apoio ao membro do
Ministério Público durante o plantão mencionado no parágrafo anterior
poderá fazer jus à gratificação que será fixada por resolução do
Procurador-Geral de Justiça.".
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Art. 3 - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à
conta das dotações orçamentárias consignadas ao Ministério Público.

Art. 4 - A implementação do disposto nesta Lei observará o
estabelecido no art. 169 da Constituição da República e as normas
pertinentes da Lei Complementar Federal n o 101, de 4 de maio de
2000.

Art. 52 - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicação.

Belo Horizonte, de outubro de 2006."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração

Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
192, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

- Publicado de acordo com o texto original.
OFICIOS

Do Sr. Luiz Antônio Chaves, Diretor-Geral do lter-MG,
encaminhando relação nominal referente a terras devolutas a serem
legitimadas. (- A Comissão de Política Agropecuária.)

Do Cel. PM Gilmar Simões de Lima, Comandante da 4 2 Região da
PMMG, prestando informações relativas ao Requerimento n9
6.364/2006, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Gerson Barros de Carvalho, Chefe de Gabinete da
Superintendência de Obras Públicas da Secretaria de Transportes (5),
encaminhando cópias dos convênios que relaciona. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição
Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Daniel Silva Balaban, Presidente do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (7), informando a liberação de
recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas
desse Fundo. (- A Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins
do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do
Regimento Interno.)

Do Sr. Almir Márcio Miguel, Gerente de Apoio ao Desenvolvimento
Urbano da CEE, notificando a liberação de recursos financeiros
relativa ao mês de setembro de 2006, destinada à Copasa-MO. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da
Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento
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Interno.)
Da Sra. Fanie Miranda, Assessora do Gabinete Pessoal do

Presidente da República, acusando o recebimento do Relatório Final
da Comissão Especial do Protocolo de Quioto.

Da Sra. Márcia de Castro Magalhães, Coordenadora-Geral do
Sindicato dos Servidores da Justiça de 24 Instância do Estado de
Minas Gerais, manifestando-se pela aprovação dos Projetos de Lei
ns 3.476 e 3.477/2006 e do Projeto de Lei Complementar n 2 87/2006.
(- Anexe-se aos Projetos de Lei ns 3.476 e 3.477/2006 e ao Projeto
de Lei Complementar flQ 8712006.)

Do Sr. Maurício Passariello, Coordenador do Núcleo de Contratos,
Convênios e Licitações do Ministério da Cultura, encaminhando cópia
do Segundo Termo Aditivo ao Convênio n 2 165/2004, firmado entre o
Estado, o Ministério da Cultura, o Município de Serro e o Instituto
Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da
Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI. do Regimento
Interno.)

Do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, informando a
posição atualizada dos recursos do Programa de Modernização
Institucional e Ampliação da Infra-Estrutura em Municípios do Estado -
Novo Somma. (. A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Maurício Leão de Rezende, Presidente da Associação
Mineira de Psiquiatria, encaminhando parecer dessa Associação
sobre o Relatório Final da Comissão Especial para o Estudo da
Atenção à Pessoa com Transtorno Mental, Deficiência Mental ou
Autismo. (- A Comissão de Saúde.)

Questão de Ordem
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, obrigado. Gostaria de

abordar rapidamente um tema para discussão nesta Assembléia
Legislativa: temos em Belo Horizonte o estacionamento rotativo, que
se expande - e a Prefeitura ganha muito dinheiro com ele -, além das
multas.

No início da semana, a Prefeitura de Belo Horizonte enviou a todas
as bancas e locais de venda do talão de estacionamento rotativo o
novo carnê. Só que a Prefeitura não esperava o segundo turno das
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eleições e se viu na obrigação de etiquetar o carnê com o mesmo
valor, ou seja, R$20,00, que ela já havia mudado para R$24,00. Se eu
tirar esta etiqueta, que hoje é colocada em todos esses carnês,
veremos que embaixo está inscrito o valor de R$24,00. Em cada uma
destas folhas, os servidores da Prefeitura foram obrigados a registrar
R$2,00. Milhares desses carnês estão hoje nas bancas de Belo
Horizonte. A Prefeitura não esperava o segundo turno, mas agora tem
de segurar esse aumento, como outros aumentas que virão, até
passar o dia 29.

Quero tirar isso para mostrar a caixa de maldades da Prefeitura de
Belo Horizonte, do PT. Está aqui o preço do estacionamento rotativo,
que cresce pela cidade de Belo Horizonte: R$24,00. Esta etiqueta
disfarça o preço até o dia 29. Passado o dia 29, teremos, além desse,
o aumento do IPTU e vários outros impostos da Prefeitura deste
governo federal virtual, que faz uma propaganda que não condiz com
a realidade.

Além do mais, estamos vendo, pelas cidades de Minas Gerais,
Ministros em campanha. A legislação me parece clara: para se fazer
campanha, os Ministras deveriam licenciar-se do cargo. Continuam
Ministros e fazem campanha pelo Estado. Lamentavelmente. trago
esta notícia para a população de Belo Horizonte. Os aumentos
começaram nas multas e continuam no estacionamento rotativo. Virá
também o aumento do IPTU. Talvez o Prefeito não saiba disso, assim
como o Presidente, que diz que não sabe das coisas. Muito obrigado,
Sr. Presidente.

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - A Mesa passa a
receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos
para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes
proposições:

PROJETO DE LEI N2 3.664/2006
Declara de utilidade pública estadual a Organização da Sociedade

Civil de Interesse Público - Oscip do Brechó da Construção, com sede
no Município de Belo Horizonte.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Organização da

Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip do Brechó da
Construção, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de outubro de 2006.
José Milton
Justificação: O reconhecimento por esta Casa Legislativa da

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip do
Brechó da Construção, do Município de Belo Horizonte, como
entidade de utilidade pública estadual, possibilitará à citada instituição
dar prosseguimento ao importante trabalho que desenvolve no
Município e suas atividades estão ligadas à área da promoção e
assistência social. Promove a melhoria das moradias de famílias com
renda familiar máxima de três salários mínimos que vivem na Capital,
por meio de encaminhamento, a preços simbólicos, de materiais de
construção civil aproveitáveis, não utilizados em obras públicas, em
lojas de materiais de construção e em obras e reformas de empresas
privadas de construção civil ou de particulares, às famílias
necessitadas e de baixa renda previamente cadastradas na Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.66512006
Declara de utilidade pública a Fundação de Apoio ao Esporte e à

Cultura de Viçosa - Faec -, com sede no Município de Viçosa.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1- Fica declarada de utilidade pública a Fundação de Apoio ao

Esporte e à Cultura de Viçosa . Faec -, com sede no Município de
Viçosa.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de outubro de 2006.
Paulo Cesar
Justificação: A Fundação de Apoio ao Esporte e à Cultura de

Viçosa - Faec - desenvolve um importante trabalho na área de esporte

- _
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e cultura desse Município por meio da promoção de eventos.
A Faec está em pleno e regular funcionamento desde 1I11/2003 e

vem cumprindo suas finalidades estatutárias no que concerne às
atividades esportivas, culturais e sociais, sendo sua diretoria
constituída de pessoas idôneas, que não percebem remuneração.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N 9 3.666/2006
Altera a destinação prevista para o imóvel doado ao Município de

Luz nos termos da Lei n 2 10.848, de 3 de agosto de 1992, e revoga
seu ad. 22.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 12 - A destinação prevista para o imóvel doado ao Município de

Luz nos termos da Lei n 2 10.848, de 3 de agosto de 1992, passa a ser
a seguinte:

- 50% (cinqüenta por cento) da área destina-se à construção de
sede da Ordem dos Advogados do Brasil;

II - a parte remanescente destina-se à construção de sede de rádio
comunitária.

Art. 2 - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de
cinco anos, a contar da data da publicação desta lei, não lhe for dada
as destinações previstas no artigo anterior.

Art. 32 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 42 - Fica revogado o art. 2 9 da Lei n 2 10.848, de 3 de agosto de

1992.
Sala das Reuniões, 17 de outubro de 2006.
Antônio Júlio
Justificação: A Lei n2 10.848, de 1992, doou, ao Município de Luz,

imóvel com área de 335m 2, situado no Largo da Catedral, naquele
Município, para que ali fosse instalada a Câmara Municipal.

Como até o presente momento nada foi feito no terreno, é
conveniente aproveitá-lo de outra forma, com benefícios para a
comunidade local. Assim, propomos que o imóvel seja partilhado pela
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sede da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB - e uma rádio
comunitária.

Na certeza de que as finalidades propostas para o imóvel vão ao
encontro do interesse da população de Luz, contamos com o apoio
dos nobres pares para que elas sejam viabilizadas.

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

PROJETO DE LEI N 9 3.667/2006
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Recanto Verde,

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

Recanto Verde, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de outubro de 2006.
André Quintão
Justificação: A Creche Comunitária Recanto Verde foi fundada em

1988, numa das regiões mais carentes da Capital mineira. A Creche
tem por finalidade o atendimento a crianças de 8 meses até 5 anos e
8 meses, proporcionando-lhes direitos básicos como educação,
alimentação e saúde, além de cultura, lazer, esporte, estudo e
pesquisa.
Assim, a Creche Comunitária Recanto Verde vem se

comprometendo na luta pela melhoria da qualidade de vida da
comunidade, buscando avançar na compreensão dos direitos e
objetivos propostos pela Loas e pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente - ECA -, integrando-se às diretrizes das políticas públicas
para crianças e adolescentes.

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

PROJETO DE LEI N g 3.668/2006
Declara de utilidade pública a entidade Hospital Ester Faria de

Almeida - Hefa -, com sede no Município de Pedra Azul.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. l - Fica declarada de utilidade pública a entidade Hospital Ester
Faria de Almeida - Hefa -, com sede no Município de Pedra Azul.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de outubro de 2006.
Ivair Nogueira
Justificação: O Hospital Ester Faria de Almeida - Hefa -, sediado em

Pedra Azul, é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos,
legalmente constituída, que presta relevantes serviços à população
desse Município e região na área de saúde, beneficiando
principalmente a população carente, e que atua também com
atividades educacionais de saúde e de formação profissional.

Conforme documentação apresentada, a entidade atende aos
requisitos da legislação em vigor, especialmente da Lei & 12.972, de
27/7/98, alterada pela Lei & 15.430, de 3/1/2005.

Em face do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto de lei.

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

REQUERIMENTOS
N2 6.883/2006, do Deputado Agostinho Patrús, solicitando seja

formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja
concedido o título de Cidadão Honorário do Estado ao Sr. Giacomo
Regaldo. (- A Comissão de Turismo.)

N2 6.884/2006, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Alysson Paulinelli pelo
recebimento do World Food Prize de 2006. (- A Comissão de Política
Agropecuária.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão
de Direitos Humanos (2) e dos Deputados Dinis Pinheiro e Weliton
Prado.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Transporte, do Trabalho (2), de Fiscalização Financeira, de Meio
Ambiente (2), de Turismo, de Política Agropecuária, de Segurança
Pública e de Saúde e dos Deputados Dilzon Meio e Luiz Fernando
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Faria.
Questão de Ordem

O Deputado Leonardo Quintão - Sr. Presidente, a questão é muito
relevante, muito importante para Minas Gerais. Em maio, apresentei o
seguinte requerimento a esta Casa. (- Lê:)

"O Deputado que este subscreve requer, nos termos regimentais,
seja enviado ofício ao Governador do Estado de Minas Gerais, Aécio
Neves da Cunha, e ao Secretário de Estado de Desenvolvimento
Econômico, Wilson Nélio Brumer, a fim de que intercedam junto ao Dr.
Rinaldo Campos Soares, Diretor-Presidente da Usiminas, para que a
nova unidade da empresa seja construída no Estado de Minas
Gerais."

Ontem à noite, representantes da Usiminas e do Leste mineiro me
ligaram informando que a empresa comprou um terreno de 50ha no
Distrito de Baguari, na estrada entre Ipatinga e Governador Valadares.
Convoco todos os Deputados para trabalharmos a fim de que a nova
planta da siderúrgica seja instalada em Minas Gerais,
independentemente do local. Parabenizo o Governador Aécio Neves e
o Secretário Wilson Brumer, além dos demais Deputados que
subscreveram o requerimento.

Já conseguimos a primeira vitória: a empresa comprou esse terreno,
na estrada, com 50ha, o que é mais que suficiente para a implantação
dessa nova indústria da Usiminas, cuja importância para este Estado
é reconhecida por todos nós.

Aproveito para agradecer, por sua sensibilidade, ao Dr. Rinaldo
Campos, que, em audiência que nos concedeu à época, disse-nos
que estava conosco na batalha para que essa nova planta fosse
instalada em Minas Gerais. Será um investimento de mais
US$2.000.000.000,00, e essa nova planta vai gerar milhares de
empregos em sua implantação e posteriormente.

Assim, Sr. Presidente, ainda hoje vou apresentar à Mesa desta Casa
o requerimento para que todos os Deputados da Assembléia de Minas
Gerais unam-se no esforço de fazer com que essa nova planta da
Usiminas seja instalada em Minas. O governo do Estado está
trabalhando para que isso ocorra, e já conseguimos a primeira vitória.
A época encaminhei ofício ao Governador, que, assim que tomou
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ciência do caso, convocou o Secretário Wilson Brumer, fez um ofício
do próprio governo e, como fiquei sabendo por comunicados, vem
intercedendo nesse sentido. Fato é que nós, Deputados e Deputadas,
não podemos perder essa oportunidade ímpar. Temos de nos unir
agora, pois os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e outros
certamente vão trabalhar para que essa planta da Usiminas seja
instalada em seus territórios. Mas tenho certeza de que nesta Casa
estamos todos unidos para que seja instalada em Minas Gerais, e, se
depender de nós, isso vai acontecer. Fiquei feliz em saber que a
Usiminas comprou esse terreno, que conheço: é amplo, plano e
propício para a instalação dessa nova planta. Então, companheiros,
vamo-nos unir, independentemente de partidos, pois isso é para o
bem de Minas Gerais.

Obrigado, Sr. Presidente. V. Exa. foi sábio em dar-me essa abertura,
que provavelmente eu não teria se estivéssemos neste momento sob
a Presidência de outro Deputado. Muito obrigado, e que Deus nos
abençoe nessa empreitada.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.
O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Deputado Rêmolo Aloise,

demais Deputados e Deputadas, imprensa, funcionários da Casa,
telespectadores que nos assistem pela TV Assembléia, cumprimento
também as pessoas que nos assistem das nossas galerias. Sr.
Presidente, após as eleições, quero iniciar minhas palavras
agradecendo a Deus por estar aqui e pela minha vitória, já que fui
eleito para o meu terceiro mandato como Deputado de Minas Gerais.
Agradeço também, de forma carinhosa e muito especial, aos meus
quase 66 mil eleitores, que continuam depositando sua confiança em
minha pessoa, e adianto-lhes, novamente, que não os decepcionarei e
continuarei, no próximo mandato, lutando pelas causas dos mais
necessitados, apoiando e apresentando projetos de interesse do povo
mineiro. Continuarei buscando melhorias para a saúde, defendendo
uma educação de qualidade, procurando levar o esporte a todas as
camadas sociais, combatendo as drogas de quaisquer tipos, e
continuarei lutando pelos direitos do funcionalismo público e tantos
outros direitos do cidadão indefeso.
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Aos meus colegas, eleitos para o primeiro mandato, dou as boas-
vindas e me coloco à disposição para auxiliá-los e ser parceiro no que
for possível. Creio que o espírito de união deva prevalecer sempre
nesta Casa Legislativa. Afinal de contas, estamos aqui com um único
objetivo: promover o bem-estar da população de Minas Gerais,
buscando, cada vez mais, dignificar o nosso Estado, por meio da
verdade, da boa administração e de uma exemplar legislação.

Quero convocar todos os meus pares a se engajar numa tarefa
única e urgente: o fortalecimento do Poder Legislativo, que deve
cumprir o seu papel legislador, pois, apesar da independência entre os
Poderes, em nome do povo mineiro, devemos trabalhar sempre em
parceria com o Executivo e o Judiciário.

Quero também levar as minhas homenagens às professoras e aos
professores deste país, principalmente deste Estado, que
comemoraram o Dia do Professor no dia 15 de outubro. Sei que a
categoria faz pane de uma das classes mais guerreiras, mais
batalhadoras do nosso meio; sei também que muito foi conquistado,
mas que ainda muitas melhorias têm que ser alcançadas.

Na condição de Presidente da Comissão de Educação, Ciência,
Tecnologia e Informática desta Casa, gostaria de comunicar a esses
queridos profissionais da educação do nosso Estado que podem
continuar contando com o meu total apoio nesta Assembléia
Legislativa. Meu gabinete continua de portas abertas para atendê-los,
escutá-los, discutir e propor ações necessárias a uma educação de
qualidade em Minas Gerais.

Quero aproveitar este momento, em que estamos parabenizando os
professores e as professoras por seu dia, para dizer que, com muita
alegria, tomei conhecimento, por meio de informação do Secretário de
Administração e Planejamento, Antônio Augusto Anastasia - hoje
eleito Vice-Governador para o próximo mandato -, de que o Estado
acaba de aposentar as 300 primeiras funcionárias da área de auxiliar
de serviços na educação.

Estarei com o Secretário para aprofundar-me no assunto, mas quero
dizer que isso configura a correção de uma grande injustiça de Minas
Gerais, praticada ao longo de praticamente 50 anos com essa
categoria da área da educação. Essa ação possibilitará que isso
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também ocorra com os demais serviçais, pessoas com mais de 20 ou
30 anos de serviços prestados. Embora fossem contratados, o Estado
voluntariamente fazia um hiato de um ano para outro e não dava
continuação ao trabalho desses profissionais. Com  isso, ele se
desobrigava de assumir como funcionário aquele servidor que
prestava serviço tanto quanto os outros, com melhor qualidade, na
área da educação.

Parabenizo as Secretarias de Administração e de Educação, que
cumprem, com essa atitude, a recuperação da justiça para com esse
grupo de funcionários do nosso Estado. Embora contratados, lembro-
me do primeiro ato do Governador, o de suspender o concurso que
havia sido realizado na época, no final do mandato do então
Governador Itamar Franco. O Governador eleito, Aécio Neves,
suspendeu o concurso para não ser injusto e para buscar uma
solução. E o fez por meio da Secretaria de Educação, com o apoio
total da Secretaria de Administração e Planejamento, e com a
sensibilidade da equipe dessa Secretaria, principalmente do
Secretário Antônio Augusto Anastasia, que buscou o caminho para
fazer justiça a esses auxiliares do setor de serviços gerais ou dos
serviçais da área da educação.

Fiquem registrados os nossos aplausos ao Governador Aécio Neves
pelo seu governo, pela sua sensibilidade e por corrigir a injustiça feita
a esse grupo de funcionários.

O segundo profissional que gostaria de parabenizar hoje é o médico
anestesiologista, também conhecido como anestesista, que são meus
colegas e tiveram a comemoração do Dia do Anestesiologista na data
de ontem, dia 16 de outubro. Parabenizo esses bravos colegas que
dedicam seus conhecimentos ao trabalho, à área de saúde, aliviando
as dores e prepárando os pacientes para cirurgias, operações, e que
contribuem para a recuperação do estado de saúde do paciente.
Parabéns a todos esses profissionais. Os meus cumprimentos e o
desejo de muito sucesso, bom desempenho e êxito na profissão de
cada um.

Outro assunto que desejo destacar é a Semana da Ciência e
Tecnologia, cuja abertura oficial em Belo Horizonte será amanhã, dia
18 de outubro, às 9 horas, no Parque Municipal, com a presença do
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Secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Paulo Kieber. O
evento terá a participação de 20 instituições públicas e privadas, com
atividades voltadas para o público de todas as idades. Esta semana
está voltada para mobilizar as comunidades sobre a importância da
ciência e da tecnologia em nossa vida, no progresso e
desenvolvimento do nosso Estado. Por meio de 20 estandes que
serão montados no Parque Municipal, a população poderá aproximar-
se mais do que representam a ciência e a tecnologia no cotidiano.
Teremos ainda a presença de diversas escolas públicas e privadas
com a apresentação de peças teatrais, e ainda o evento 'Circo da
Física", com oficinas compostas de disciplinas básicas e avançadas. A
Semana de Ciência e Tecnologia vai até o próximo dia 22 de outubro,
de 9 às 18 horas.

A proposta da Secretaria é alcançar o público que atualmente não
tem acesso à produção científica e tecnológica, embora utilize os seus
resultados no cotidiano. O tema da semana deste ano é "Criatividade
e Inovação", homenageando as comemorações do centenário do
primeiro vôo do 14-Bis, realizado há 100 anos pelo mineiro Santos
Dumont.

Abro um parêntese, pois Santos Dumont merecia muito mais que
todos os elogios e comemorações em andamento pelo centenário da
inauguração da aviação no mundo, dada a importância do momento
histórico da pesquisa da ciência e da tecnologia, que comemoramos
esta semana.

Há 100 anos, Santos Dumont, um mineiro, realizou um dos fatos
mais importantes do último século em todo o mundo. Até hoje
continuam tentando roubar desse grande brasileiro a autoria do
primeiro ato da aviação no mundo. Era preciso que o Brasil tomasse a
frente dessa questão para, definitivamente, selar em todo o mundo o
reconhecimento a esse grande mineiro: Santos Dumont. Faço essa
colocação na condição de Presidente da Comissão de Educação,
Ciência, Tecnologia e Informática da Assembléia.

Nesta semana serão abordados temas como o meio ambiente, a
astronomia, a saúde, as ciências naturais, a energia nuclear, a física e
a química. Todos estão convidados a visitar os estandes e a participar
das atividades da Semana de Ciência e Tecnologia, no Parque
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Municipal, a partir de amanhã.
Pela realização do evento, consigno e deixo nosso reconhecimento.

Parabenizo o Secretário Paulo Kleber e toda sua equipe, além do
Governador Aécio Neves, sensível a essa questão tão importante e
necessária para o desenvolvimento de nosso Estado, qual seja o
investimento em ciência e tecnologia.

Muito obrigado Sr. Presidente e Deputados, eram essas as minhas
considerações.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Laudelino Augusto.
O Deputado Laudelino Augusto - Mineiros e mineiras, Sr.

Presidente, Deputadas e Deputados, nossas saudações. Reforço os
cumprimentos dirigidos pelo Deputado Doutor Viana, que me
antecedeu nesta tribuna, aos professores e professoras, que
celebraram o seu dia em 15 de outubro. Aliás, todos celebramos esse
dia. Também sou professor e levo aos companheiros e companheiras
das salas, no dia-a-dia do ensino e da educação, nossa solidariedade
e homenagem. Como disse o Deputado, essa é unia classe que muito
se esforça e está na base da formação do País, do Estado, dos
Municípios, enfim, da própria pessoa humana, mas que ainda não tem
seu valor reconhecido em alguns lugares, como, lamentavelmente, em
nosso Estado, onde o salário para quem começa ainda está abaixo do
salário mínimo.

Aproveito a oportunidade e faço eco à sua saudação aos
anestesiologistas, que comemoraram ontem o seu dia, e antecipo os
cumprimentos que daria amanhã, 18 de outubro, dia de São Lucas,
um médico, a todos os médicos e médicas, lembrando que temos
nesta Casa vários Deputados com essa formação: sejam felizes em
sua vocação e em sua ação pela saúde do nosso povo.

Por fim, como tantos já fizeram, também quero agradecer aos que
nos concederam seus votos nessas eleições: votos que, em meu
caso, não foram suficientes, em números, para a reeleição, mas
suficientes para que entendêssemos o reconhecimento de parte
considerável da população, certamente de pessoas que acompanham
de perto os nossos mandatos, o que, lamentavelmente, ainda não é
prática costumeira de muitos cidadãos e cidadãs. No Congresso
Nacional e em alguns Municípios, já há grupos de acompanhamento
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das atividades dos parlamentares.
Isso é muito bom, muito saudável para a democracia. Aqui, ainda

não temos um grupo de acompanhamento; porém, o número que
obtivemos é suficiente para que fiquemos em uma paz inquieta, mas
uma paz e tranqüilidade de coração, de espírito, sabendo que a
maneira como fazemos política está sendo reconhecida por uma parte
considerável da população. Isso é bom! Nós entendemos e
exercemos o chamado poder como um serviço á sociedade.

Um dos nossos companheiros, o Deputado Edson Rezende, fez
uma reflexão muito interessante. Aliás, temos recebido muitos "e-
mails" e telefonemas, que agradeço, e as pessoas também têm falado
conosco pessoalmente. O Deputado Edson Rezende fez uma
observação interessante e que merece aprofundamento: 'Mandato
parlamentar é uma coisa; eleições são outras coisas". De fato, temos
de aprofundar isso. Parece que são coisas totalmente desligadas uma
da outra. Isso também ajuda a nos dar uma tranqüilidade de coração,
porque, afinal de contas, não foi o nosso mandato que foi colocado à
prova, que foi avaliado, quando alguém teria dito que ele não estava
bom. Se se tratasse de uma avaliação dos mandatos, certamente - e
não faltamos com a modéstia - teríamos um resultado diferente, assim
como outros Deputados e outras Deputadas que não conseguiram a
reeleição também teriam sido reeleitos; e, "data venia", alguns e
algumas que foram reeleitos, que não têm projeto algum, não vêm à
tribuna, não fazem debates, não participam e não representam a
população, pois atendem simplesmente a interesses de grupos ou
pessoais, não teriam sido reeleitos.

Estamos dispostos a discutir e a aprofundar isso. Penso que a
Assembléia pode ser um espaço para essas discussões. Enfim, é
isso; o resultado foi esse, é democrático, e nós o aceitamos dentro da
proposta de democracia, questionando essa democracia que coloca
eleições como gincana. Trata-se de uma gincana: ganha quem tem
mais torcida, quem paga mais, quem arrecada mais, quem compra
mais votos, etc. Então, vira uma gincana, e o trabalho daqueles que
tentam representar a população acaba sendo desconsiderado. Isso
merece um aprofundamento. Voltaremos a falar sobre esse item em
outro dia.
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Concluindo esse assunto, cito uma frase de Rubem Alves, escritor,
pensador e filósofo: "A política, como vocação, está entre as mais
sublimes; como profissão, é a mais vil'. Vamos pensar e refletir sobre
isso.

Passando a outro assunto, quero lamentar - apesar de não conhecer
bem a pessoa ainda - a mensagem do Sr. Governador submetendo à
apreciação da Assembléia o nome da Sra. Adriene Barbosa de Faria
Andrade para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais. Para nós, isso tem uma conotação muita
política. Pode ser até que ela tenha uma formação técnica. Todos os
documentos da própria Assembléia trazem que o caráter do Tribunal
de Contas é notoriamente técnico, e vem-nos novamente sugestão de
nome de pessoa política Não tenho nada contra a pessoa, ela é do
Sul de Minas, o que engrandece a região. E uma mulher, e não há
ainda uma Conselheira. Tudo bem, mas vamos ver outros critérios.
Temos discutido isso aqui e teremos oportunidade de voltar a esse
assunto. Faremos a sabatina e conheceremos essa Conselheira -
quem sabe posso até cair do cavalo, e ela ser uma Conselheira que
realmente represente a população mineira.

Gostaria de falar rapidamente sobre o quarto assunto. Há pelo
menos três meses, estou inscrito para falar no Grande Expediente;
porém, a cada semana, a cada dia, não há quórum necessário para a
reunião. Podem verificar, no nosso livro de inscrições, que desde julho
estou me inscrevendo diariamente para abordar a questão da
subsidiária Copasa para envasamento e comercialização das águas
minerais, a qual é urgente e muito importante. Já falamos várias vezes
sobre isso, fizemos duas audiências sobre esse assunto e solicitamos
penhoradamente ao Governador que fizesse o desmembramento do
projeto de lei. Ele enviou à Assembléia um projeto de lei criando
quatro subsidiárias, que agora se reduziram a três: uma para as águas
minerais, outra para o Projeto Jaíba e outra para as cidades - todas
elas em Minas Gerais - que têm déficit operacional da Copasa. Ou
seja, querem enxugar a Copasa, deixando-a sem déficit,
especialmente - segundo o projeto do Governador - no Vale do
Jequitinhonha, no Mucuri, no Norte de Minas e em outras cidades do
Sul de Minas, do Triângulo e da Região Central, onde há déficit
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operacional.
Temos insistido muito para que haja o desmembramento. Estamos

lutando para que isso seja retomado urgentemente, até porque somos
do Circuito das Aguas e conhecemos sua realidade. Sabemos de
várias pessoas, pais e mães de família, que estão desempregados
desde 27 de junho do ano passado. E possível que esse envasamento
seja iniciado.

A questão é tão séria que há até maldade nisso. Em Caxambu, terra
onde nasci, e no Circuito das Aguas, que freqüento semanalmente,
chegaram a dizer maldosamente que o Laudelino é quem estava
segurando esse projeto da Copasa, para que não fosse iniciado o
envasamento das águas.

Ainda bem que o pessoal de Caxambu, Cambuquira, Lambari e
Araxá conhece o nosso trabalho. Aliás, conseguimos a maior votação
lá. Todavia, alguns acreditaram nessa maldade. Isso não é verdade.
Estamos lutando para que o envasamento seja feito o mais
rapidamente possível, assim como a comercialização. Além disso, não
temos o poder de segurar a tramitação de um projeto por tanto tempo!
Se o tivéssemos, teríamos realizado outros trabalhos, como a CPI da
Comig, hoje Codemig, responsável pelas águas minerais. Essa
empresa precisa de uma auditoria, bem como a Copasa e a Cemig.
Deveria haver CPIs sobre essas autarquias.

Em audiências, já apresentei requerimentos ao Governador sobre
matéria constante no abaixo-assinado que recebi, no dia 14 de
agosto, dos ex-funcionários da Superágua. Fomos lá, protocolamos
esse documento no dia 17 de agosto. Trata-se de uma carta que
solicita ao Governador o desmembramento do projeto de lei, criando
uma subsidiária para as águas minerais. 'Nós, ex-funcionários da
Superágua, empresa que operava a extração, a distribuição e a
comercialização de águas minerais, acompanhamos, com grande
ansiedade, a tramitação da proposição que cria uma subsidiária para
a Copasa iniciar as atividades de envasamento das nossas águas
minerais". E lamentável esse projeto criar três subsidiárias e não
apenas uma; as outras estão segurando o processo. "Diante da
retirada do regime de urgência para a aprovação da mencionada
proposição, solicitamos o desmembramento da criação da subsidiária
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para operação das águas minerais das demais, incluídas na
proposição referida, e a votação em regime de urgência pela
Assembléia Legislativa do Estado. A nossa atual situação é de
desespero. Somos cerca de duzentas famílias. Em Caxambu,
principalmente, a situação é lastimável. Na nossa cidade, o principal
gerador de empregos é o turismo, que não comporta tanta mão-de-
obra. Estamos sobrevivendo de expectativas e da caridade alheia".
Depois continuam falando sobre a situação, a dificuldade das famílias
dos ex-funcionários da Superágua. E concluem: "Não podemos
esperar que esse importante assunto seja resolvido após as eleições.
Aguardamos boas notícias, assim como toda a população, que torce
para que tudo seja resolvido o mais rápido possível. Passamos mais
um Dia dos Pais sem ao menos mostrar a nossos filhos que estamos
empregados e que a comida não faltará. Pedimos encarecidamente a
atenção de V. Exa., que se mostra coerente com as suas atitudes e
zela pelo bem-estar do povo mineiro, e empenho para agilizar a
votação da proposição que cria a subsidiária da Copasa, responsável
pelo envasamento das nossas águas, e para restabelecer os nossos
empregos o mais rápido possível.

Agradecemos a atenção e aguardamos ansiosos pela resposta ao
nosso pedido. Subscrevemo-nos. Caxambu, 14 de agosto de 2006".
Assinam o documento 200 pais e mães de famílias, desempregados
pela Superágua.

Há ainda aqui um requerimento, aprovado em 17 de agosto na
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, em que se faz uma
solicitação ao Governador. Ou seja, entregamos-lhe um abaixo-
assinado e pedimos-lhe que, por meio do Líder do Governo nesta
Casa, se procedesse ao desmembramento do projeto de lei, criando-
se a subsidiária das águas minerais e a do Jaíba. Quanto a isso,
parece-me haver consenso. Assim sendo, as demais ficariam para
depois, após realizar-se unia discussão maior.

A criação da subsidiária para as águas minerais estava dependendo
simplesmente de respostas da Copasa ao "Fórum das Ongs do
Circuito das Aguas - Focas". Eles providenciaram a resposta, que se
encontra em nossas mãos e é muito sintética, desprovida de
informações. Ainda não obtive resposta do Focas. Estamos satisfeitos
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com essas respostas, porém aguardaremos um pouco para verificar
melhor a questão.

Quanto à outra subsidiária, há audiências marcadas, veremos como
a situação ficará. Temos certo receio. Portanto, fizemos um pedido
aos Ministros Hélio Costa e Walfrido dos Mares Guia, que estiveram
em Caxambu na quinta-feira passada. Aproveitamos a oportunidade
da visita e pedimos-lhes que intercedessem junto ao Governador a fim
de que se faça o desmembramento. Conforme salientamos na
ocasião, temos medo de que se trate de uma miniprivatização da
Copasa, ou seja, de uma proposta de privatização, o que é próprio do
governo do PSDB.

Hoje o ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso chegou a dizer
que é a favor da privatização da Petrobras e do Banco do Brasil.
Ademais, o candidato do PSDB está falando até em privatizar o avião
da Presidência. Se isso acontecer, não se sabe quanto será gasto
com viagens.

Com medo de que a Copasa venha a ser privatizada, estamos
solicitando ao Governador o referido desmembramento, a fim de
votarmos a questão da subsidiária das águas minerais. Depois,
teremos mais tempo para aprofundar, discutir, fazer emendas, no que
tange à criação de subsidiárias. Deixamos, então, esta mensagem.

Mais uma vez, agradecemos os votos, pois, como já disse, foram
suficientes para nos dar, pelo menos, a paz inquieta. Aproveito para
agradecer aos professores e às professoras, bem como para
parabenizá-los pelo seu dia. Parabenizamos também os médicos pelo
seu dia, comemorado amanhã. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elisa Costa.
A Deputada Elisa Costa - Cumprimento o Presidente em exercício,

Deputado Rêmolo Aloise, os Deputados e as Deputadas presentes ao
Plenário da Assembléia, enfim, cumprimento toda Minas Gerais.

De início, como bem fez o Deputado Laudelino Augusto, agradeço
ao Estado de Minas Gerais a eleição e principalmente os votos que
obtivemos em 364 Municípios, que apostaram em nós e nos
escolheram para continuar o trabalho nesta Casa, onde apresentamos
um conjunto de propostas, idéias e projetos. De maneira especial,
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agradeço as pessoas que apoiaram a nossa candidatura e as
candidaturas dos companheiros Deputados Estaduais e Federais, do
candidato a Governador, companheiro Nilmário Miranda, bem como
os votos concedidos ao Presidente Lula, levando-o a disputar as
eleições no segundo turno.

Deixamos aqui um abraço para Minas Gerais pelo resultado que
obtivemos, que, com certeza, veio devido ao apoio de todos os
militantes, inclusive de muitos anônimos. Construímos uma
candidatura apoiada nos movimentos sociais, nas lideranças políticas,
nos Prefeitos, nos Vereadores e militantes do P1. Isso adveio também
pela construção histórica e política que fizemos ao longo desses anos.

Nossa reeleição e a presença de nossas candidaturas nessa eleição
representam o acúmulo histórico dos movimentos sociais, da luta pela
cidadania e pela liberdade democrática por um país com mais justiça
social, desenvolvimento e participação popular.

Muito obrigado a todos que se empenharam em nos ajudar, que
fizeram uma corrente, porque, na verdade, realizamos uma campanha
com parcos recursos para nossa reeleição.

Nassa campanha traduziu para nossas comunidades um trabalho
compreendido pelas pessoas, que nos ajudaram de maneira muito
presente. Ela foi cidadã e realmente militante. Nosso abraço a
Governador Valadares pela grande resposta que nos deu nessa
eleição. Agradecemos também a Mantena, a Pescador, à região das
Vertentes, Caratinga, Sul de Minas, Norte de Minas, à Grande BH, à
vertente do Caparaó, ao Vale do Aço, a Suaçuí, Guanhães, ao Vale
da Rio Doce e a toda aquela região. Nossa primeira palavra, ao voltar
à tribuna, é de agradecimento por esse ato de reconhecimento do
Estada de Minas Gerais.

Quero discutir duas agendas que se encontram, neste final de ano,
na Assembléia Legislativa. Trata-se da discussão do Orçamento e do
PPAG. Na Comissão de Fiscalização Financeira, estamos debatendo
uma proposta do Bloco PT-PCdoB para a realização de uma
audiência pública, em parceria com a Comissão de Participação
Popular, a fim de se discutir o PPAG e, especialmente, o Orçamento
de 2007.

Estamos tendo um exemplo positivo da discussão do Orçamento da
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União, que será também analisado de maneira descentralizada pelos
Estados do País. No dia 7, receberemos aqui, na Assembléia
Legislativa, a Comissão Mista do Orçamento da Câmara Federal,
quando se discutirá o Orçamento da União com lideranças do Estado
de Minas Gerais, com a Assembléia Legislativa, de modo também a
tornar o Orçamento da União num rosto de Minas Gerais e do povo
brasileiro. Isso deverá ser dado a partir das necessidades e da
presença dos atores que compõem o nosso Estado e acompanham as
realizações das políticas públicas do Brasil, e também de Minas
Gerais.

Ao discutir o Orçamento de Minas Gerais, temos também o objetivo
de traduzir as necessidades de Minas Gerais em políticas públicas,
especialmente em políticas sociais que venham garantir os direitos de
os trabalhadores terem uma distribuição de renda justa, a melhoria
das condições de vida de nossa população e a geração de mais
emprego e renda. Enfim, colocar o Brasil no ritmo do seu
desenvolvimento.

Deputada Jô Moraes, vendo-a ir para Brasília, percebemos que
temos duas agendas muito importantes para serem debatidas ainda
no final deste mandato, e que deverá estender-se no próximo ano.
Uma delas é a votação do Fundeb, que está para ser completada. Sua
aprovação significará mais recursos, investimentos e uma verdadeira
mudança na educação do País.

Educação deve ser a prioridade de todos os governantes,
especialmente quando há a possibilidade de um segundo mandato. E
preciso que haja educação de qualidade, desde o financiamento da
educação infantil, a melhoria da qualidade do ensino fundamental,
inclusive com a criação do piso nacional de salário dos educadores e
dos professores, e ainda os cursos técnicos profissionalizantes,
ampliando-se a possibilidade de os jovens se qualificarem melhor no
ensino médio, além de se prepararem para poder cursar uma
universidade pública e obter melhores oportunidades por meio do
conhecimento nessa era da informação.

Nossa proposta de educação encontra-se na Câmara Federal para
votação e merece dos Deputados e dos Senadores uma atenção
especial para que seja votada ainda neste ano. A partir do próximo
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ano, esperamos que haja mais respeito em relação à educação, que
deve ser prioridade dos nossos governos.

Muito já se fez pela educação. Atualmente há mais de 204 mil
estudantes pelo ProUni, bolsas de estudo parciais ou integrais,
possibilitando que a juventude tenha acesso ao ensino superior. Há
ainda a criação de diversas universidades federais, sendo 3 em Minas
Gerais e 10 no restante do País. Isso amplia e democratiza o acesso
dos jovens ao ensino superior. Por meio do conhecimento, da
pesquisa, do desenvolvimento de políticas regionais, dos diagnósticos,
será possível melhorar a qualidade de vida de todos nós e do povo
brasileiro, rumo a um verdadeiro desenvolvimento. Não haverá
desenvolvimento se não houver educação de qualidade. A educação é
fundamental para que o Brasil alcance o seu patamar de cidadania,
além do avanço da própria democracia. Educação é fundamental para
esse passo seguinte.

Podemos perceber que o governo federal tem contribuído para que
haja justiça em relação aos servidores federais, que já sentem a
diferença. Aliás o governo tem priorizado também a dignidade do
trabalho dos nossos servidores públicos.

Deputada Jô Moraes, demais Deputados Federais, seria bom que
isso ocorresse neste término de mandato. Nosso papel, como
Deputado Estadual, é contribuir para que a educação avance em
Minas Gerais. Já houve realizações e avanços, e com o Fundeb essas
realizações serão ainda maiores.

Outra agenda fundamental é realizarmos uma discussão. Ontem,
ouvindo o Presidente Lula no Roda Viva, percebi a importância da
reforma política neste país, do financiamento público, da fidelidade
partidária e do voto em lista. Discutimos o voto distrital misto e
devemos aprofundar a sociedade brasileira. Oportunidades iguais
para disputar as eleições é um caminho fundamental para que haja
um sistema político que represente melhor a realidade, o rosto e as
necessidades do povo brasileira E preciso aprimorar e fortalecer os
partidos políticos, pois assim fortaleceremos a democracia.

E o momento de avançarmos nesse debate, unindo forças,
pensamento e compromisso das eleições, em que haja participação
cidadã, em que o poder econômico tenha menos influência e a.
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cidadania prevaleça. É o caminho que devemos perseguir. A reforma
política também deve contribuir para esse debate, além de tantos
outros temas que deverão fazer parte da agenda nacional e da do
povo brasileiro.

Quero terminar meu discurso agradecendo mais uma vez ao povo
de Minas Gerais a oportunidade de continuar aqui na Assembléia
Legislativa realizando trabalho em prol das nossas bandeiras, dos
nossos projetos de desenvolvimento regional, da ampliação dos
programas sociais, especialmente os relacionados à segurança
alimentar, educação e implantação de extensões universitárias nos
pólos do Estado. A nossa luta continua para que Governador
Valadares receba a extensão da UFMG e também cursos técnicos,
dando oportunidade a nossa juventude. São essas as lutas que
estamos consolidando no primeiro mandato. Queremos aprofundar e
construir, juntos às regiões onde trabalhamos, especialmente a do
Vale do Rio Doce, de forte imigração, políticas públicas de geração de
emprego, trabalho, desenvolvimento e renda, para que a população
possa continuar ali, permanecer com suas famílias nas cidades e
investir, a exemplo de outras regiões que estão se desenvolvendo
social, econômica e culturalmente.

Estamos, portanto, trabalhando nesses projetos e queremos ampliá-
los agora, na oportunidade em que exerceremos o segundo mandato
em Minas Gerais, pelo Vale do Rio Doce, pelo Leste de Minas e
também por Governador Valadares.

Um abraço a todos. Fica aqui o nosso carinho e o nosso
agradecimento pela votação que obtivemos.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Jô Moraes.
A Deputada Jô Moraes - Antes de tratar do assunto que me traz

aqui, que é o debate sobre a reforma política, cláusula de barreira,
queria apenas aproveitar a oportunidade da presença do Líder do
Governo e ler uma pequena nota publicada no caderno "Brasília,
Economia", da cronista Regina Martinez. O nome da coluna e' "Olho
na grana", e o título é "Copasa". (- Lê:)

"Quem procura oportunidades de negócio deve acompanhar os atos
do Governador reeleito de Minas Gerais, Aécio Neves. A privatização
da Copasa deve ser agilizada através da venda das ações de suas
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subsidiárias". Tratarei desse tema em outra oportunidade, mas
registro aqui essa notícia do jornal "Hoje em Dia".

Queria dizer minhas primeiras palavras após o teste das eleições, a
avaliação da sociedade, que diz respeito às lições que as urnas nos
dão. Evidentemente, a nossa democracia é limitada, porque cada
homem ou mulher que constrói este país pode participar pouco dela.
Um dos momentos mais importantes é exatamente o do voto,
submetido a uma dinâmica absolutamente imponderável. E bom que
tenhamos a leitura do resultado dessas urnas na circunstância
tumultuada que foi a alteração da legislação brasileira, representando
uma mudança de regras no auge do campeonato. E claro que
esperaremos o segundo turno para verificar o que a Nação quer e
discutir melhor o aperfeiçoamento da nossa democracia e das nossas
instituições. Digo isso porque, mal chegamos aqui, no dia 3 de
outubro, e já estavam sendo discutidos os efeitos da cláusula de
barreira sobre os partidos. Terminada a fase de votação deparamo
com uma excrescência institucional absolutamente inadmissível.

Estamos aqui - Deputados e Deputadas eleitos - e, de repente,
surge a idéia nesta Casa, na Câmara Federal e nas Câmaras de que
haverá parlamentares de dois tipos: os que chamaram de "zumbis" e
os parlamentares de plenos direitos. Isso é uma excrescência da
democracia, tergiversação da representação popular. Não é uma
legislação esdrúxula que pode tirar ou dar legitimidade aos
representantes eleitos.

Primeiramente, espanta-nos que uma lei de 10 anos, ou seja, de
1996, mal chega ao processo final das urnas e já há três
interpretações da alta corte eleitoral deste país. Como há uma
legislação que diz que apenas seis partidos têm representação
parlamentar, direito ao fundo partidário e à TV? Daqui a pouco haverá
uma segunda e uma terceira interpretações.

Essa tergiversação do processo de representação popular é uma
grave crise que as instituições brasileiras podem representar e estão
expressando. Para onde ruma o que está sendo posto? De onde veio?
A cláusula de barreira é uma herança da ditadura militar, que a
produziu, exigia 10% e depois 5%. Em 1996, iniciou-se o processo. Na
legislatura de 2003, introduzia-se a exigência de 1%, e, dez anos
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depois, chegamos a essa expressão e tergiversação. Além da
ditadura, de onde veio a cláusula? Da Alemanha, que evidentemente
é um país parlamentarista e unicameral, ou seja, não possui Senado,
mas uma única Câmara e parlamento. Verifica-se o tamanho e a
dimensão dos partidos políticos e das forças políticas por meio da sua
expressão de representação na Câmara Federal.

No Brasil, por exemplo, o PCdoB obteve 7% dos votos no Senado e
2% em nove Estados. Quem pode provar que o PCdoB não possui
caráter nacional, além da sua expressão de representação social? Por
isso a primeira questão que devemos considerar é que o Parlamento
mineiro, assim como o brasileiro, na próxima Mesa desta Casa, tem
de comprometer-se com aquilo que é da história democrática do
nosso país. O funcionamento parlamentar dos partidos que aqui
tomaram assento é intocável.

Quero lembrar que, em 2003, o Prona e o PV não conseguiram
assegurar a cláusula de barreira exigida naquela legislatura, e a
Comissão de Constituição e Justiça, que é quem ordena o processo
interno dos parlamentos, assegurou o funcionamento parlamentar dos
dois partidos. Por isso é fundamental que os Deputados integrantes
dos partidos que não cumpriram essa exigência esdrúxula
compreendam que já há um precedente, no qual terá assento na
Casa, em funcionamento parlamentar, o conjunto dos partidos que
para aqui foram conduzidos pelo eleitorado do nosso Estado. Essa é
uma primeira reivindicação.

A segunda saída... Gostaria de dizer que, na Comissão Especial da
Câmara Federal, já está aprovado um projeto de reforma política que
aprofunda as instituições democráticas, aperfeiçoa os partidos
políticos e assegura fidelidade partidária, financiamento público,
federação de partidos e mecanismos normais e naturais que garantam
a representação democrática do nosso povo.

Senhoras e senhores, qual é a alternativa que se discute?
Jornalistas perguntaram-me se o PCdoB iria fundir-se. Discutimos, em
nível nacional, com o Partido Verde. Mas como ele pode fundir-se com
outro que não tenha a causa ambiental como sua identidade? Como o
PCd0B fundirá com outro partido que não tenha uma identidade que
não a dele?
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Então, essa proposta de fusão, ao contrário de fortalecer os partidos
políticos e as instâncias democráticas, tragiliza, faz com que, mal se
comece uma legislatura, os grandes partidos busquem, para se
fortalecerem, a adesão de outros.

Lembro, aqui, aos caros Deputados, que foi no início desta última
legislatura, com confusões, incorporações, adesões e cooptações,
que se iniciou a crise institucional do nosso país. E por isso que não
podemos ter, como perspectiva, a idéia de fusão e de diluição. Os
partidos políticos precisam de projetos. Posso ter uma diferença
ideológica fundamental, e tenho, com o PFL, mas ele necessita de sua
identidade, inclusive para que o eleitorado saiba que ele não serve à
causa nacional.

Não podemos enfrentar o aperfeiçoamento da democracia negando
o direito legítimo da sociedade brasileira, do eleitorado, de escolher os
representantes dos seus partidos.

O PCdoB tem uma convicção de que não se fundirá com outros
partidos. Ele pode integrar-se a uma aliança política ampla, e deve, na
busca de um projeto de nação mais avançado.

Além disso, o PCdoB considera que o funcionamento parlamentar já
está assegurado na Comissão de Constituição e Justiça quando, no
ano de 2003, criou-se o precedente.
Há, no Superior Tribunal Federal, uma ação direta de

inconstitucionalidade contra essa legislação que estamos discutindo e
que será ativada para que se conclua o processo.

O nosso partido convocará todas as forças políticas para aprovar a
reforma política plena, que está em tramitação na Câmara dos
Deputados. Fazemos uma convocação, para que as pessoas
compreendam que a democracia é plural. E preciso que haja o verde,
o vermelho, o rosa, o amarelo ou o azul. A pluralidade é uma prática
da sociedade brasileira, e não esse esdrúxulo cerceamento do
pensamento político. A pluralidade, sim, é um sonho de todos que
vivemos nessa triste e dolorosa Nação. Mas chegará o dia em que
não será mais triste nem dolorosa.

Termino, agradecendo a todos que se incorporaram ao nosso
projeto democrático de assegurar a representação do PCdoB na
Assembléia Legislativa e na Câmara Federal, porque isso é parte da
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resistência libertária da nossa gente.
Deputado Sargento Rodrigues, finalizamos o nossa discurso, a fim

de que V. Exa. possa usar o tempo que ainda nos resta. Muito
obrigada.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.
• Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, quero inicialmente

agradecer a V. Exa. o tempo concedido. Coma Presidente desta
reunião, possui autonomia, mas eu não ia proferir a questão de ordem
que V. Exa. teria exposto.

Obviamente o motivo da nossa ansiedade de estar nesta tribuna é
única e exclusivamente para agradecer os 66.941 votas que
obtivemos na reeleição para o terceiro mandato. Agradeço
primeiramente a Deus por ter-nos dada saúde, paciência e
perseverança nessa árdua luta, mais uma etapa da nassa vida, que
felizmente vencemos, e a todos os que novamente delegaram votos
de confiança a minha pessoa. Posso dizer, com muita tranqüilidade,
que os votos que obtive nos 837 dos 853 municípios do nosso
Estado - em apenas 16 deles não conseguimos novamente obter
votos -, mais uma vez, vieram, de forma bastante maciça, dos
servidores da segurança pública - policiais civis, militares, Bombeiros,
Agentes Penitenciários - e de muitos servidores públicos do Estado.
Obviamente, nas cidades onde fizemos um trabalho mais próximo,
como Setubinha, no Vale do Jequitinhonha, e Bandeira, obtivemos
mais votos. Por isso estávamos ansiosos para fazer publicamente
esses agradecimentos, já que a TV Assembléia nos permite, durante o
pinga-fogo, utilizar esse espaço.

Gostaria de dizer que a nossa luta, a bandeira que levantamos em
1997, durante o nosso movimento reivindicatório, continua de pé e
que estaremos aqui graças a Deus e a esses eleitores, cidadãos e
cidadãs que confiaram novamente no nosso trabalho, um esforça
sério, contínuo e de muita retidão. Tenha certeza de que temos dado
retorno.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ao longo destes sete anos e
nove meses de mandato, aprovamos 12 leis, e a penúltima delas, da
qual tivemos o prazer de ser o autor, criou o cadastro de pessoas
desaparecidas no nosso Estado. Além desse cadastro, determinamos
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publicidade no "site" da TV Assembléia, na TV Assembléia e na Rede
Minas. E, em obediência a essa lei, o Governador Aécio Neves
desencadeou uma grande campanha chamada 'Volta". Trata-se de
uma das leis que reputo de grande importância para toda a sociedade.
Entretanto sabemos que ainda falta muito para que as polícias civil e
militar dêem um pouco mais de sossego e paz aos corações,
principalmente aos das mães e dos pais das pessoas que vêm
desaparecendo.

Estamos aqui para dar continuação, na Comissão de Segurança
Pública e na de Administração Pública, a este trabalho relevante, que
tem sido reconhecido pelos mineiros.

Portanto, Sr. Presidente, estávamos ansiosos para vir aqui
agradecer-lhes. Conhecemos a responsabilidade da delegação do
poder por meio do voto. Voto é coisa muito séria. Em todos os
momentos durante esta campanha, falei aos meus companheiros e
companheiras sobre a seriedade dessa delegação. Sinto-me tranqüilo
para continuar representando, nesta Casa, de forma legítima, essa
parcela da sociedade. Continuaremos a trabalhar arduamente na
segurança pública, apresentar projetos de lei, propor audiências
públicas e seminários. Com o Deputado Edson Rezende, fomos
autores da Frente Parlamentar de Segurança Pública em Minas
Gerais, o que resultou em um seminário de segurança pública e na
votação de 20 propostas prioritárias, em que estavam presentes
dezenas de outros Deputados. Daremos continuação a esse trabalho
e, acima de tudo, à defesa intransigente dos servidores públicos do
nosso Estado, especialmente dos que põem em risco a vida ao sair de
casa sem saber se retornam. Estaremos sempre nesta tribuna
fazendo essa defesa, negociando com o Governador Aécio Neves,
com o Presidente desta Casa, com o Líder do Governo e com as
demais bancadas. Esse cidadão é o único servidor que, ao sair de
casa, não tem garantia de voltar e que, muitas vezes, sacrifica a
própria vida. Os profissionais da segurança pública são servidores que
dão, pelo trabalho, aquilo que está mais resguardado por todo o nosso
arcabouço jurídico: a vida. Aos que, durante a nossa campanha,
tentaram de todas as formas estabelecer obstáculos e fazer com que
houvesse divisões, digo que estamos de volta. Estaremos firmes aqui
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até 2010, para defender a segurança pública do nosso Estado e para
sermos ouvidos, já que a TV Assembléia chega a mais de 300
Municípios do nosso Estado.

Graças a Deus, várias das nossas sugestões foram acatadas no
plano de governo de Aécio Neves, tanto em 2002 quanto agora.
Sabemos que medidas na segurança pública não podem ser tomadas
com uma varinha mágica; elas têm que ser consistentes e
permanentes. Recentemente foi entregue a 135 Municípios o Cinturão
de Segurança Pública, com dezenas e mais dezenas de viaturas
possantes, camionetas Mitsubish 4x4, tudo isso para se fazer frente à
nova etapa da segurança pública de Minas Gerais. Como disse na
Comissão de Segurança Pública ao Secretário Anastasia, até então
Secretário de Estado de Defesa Social, e ao Prof. Luiz Flávio Sapori,
no dia em que o governo conseguisse fechar as carceragens da
Furtos e Roubos eu iria pessoalmente à tribuna da Assembléia
parabenizar o governo. A carceragem funcionava há cerca de 40
anos. Neste governo, não só a carceragem da Delegacia de Furtos e
Roubos, mas também as da Delegacia de Furtos e Roubos de
Veículos e a 9 2 Distrital em Venda Nova foram fechadas porque nós,
Deputados da Comissão de Segurança Pública, várias vezes, fizemos
audiências públicas, cobranças e pressão política. A vontade dos
policiais civis e dos militares é que a guarda da cadeia pública e das
penitenciárias passe imediatamente para a Secretaria de Assuntos
Penitenciários. Todavia isso não pode acontecer da noite para o dia.
Precisa haver planejamento, uma nova construção, um novo aporte de
recursos humanos para a Secretaria, o que, de certa forma, demanda
todo um planejamento e um lado operacional para sua efetivação.

O governo vem cumprindo sua promessa de integração - e isso é
importante. Sabemos que 18 cidades-pólo do interior do Estado
receberão todo um treinamento e uma reciclagem para que as policias
continuem trabalhando de forma integrada.

A segurança pública precisa disso. Queremos aqui contabilizar o
lado positivo do projeto Fica Vivo, que atua no campo da prevenção
social, o que nenhum governo desenvolveu ao longo da história de
Minas Gerais, já que nem mesmo ousou inovar na segurança pública,
como esse governo vem fazendo. Portanto temos que cumprimentá-lo
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e continuar apoiando essas ações para que as Polícias Civil e Militar,
os Agentes Penitenciários e os profissionais do Corpo de Bombeiras
estejam, cada vez mais bem aparelhados, com um efetivo capaz de
responder à demanda.

A nova proposta da lei de efetivo da Polícia Militar já chegou à
Assembléia, bem como a proposta que traz unia nova regra de
promoção na carreira dos policiais e Bombeiros Militares. Tudo isso foi
fruto do avanço de negociações de que participamos, de sugestões e
de nosso empenho e apoio ao longo deste mandato.

Sr. Presidente, recentemente perdemos dois companheiros. No
total, neste ano, já perdemos cerca de quinze profissionais da
segurança pública no embate do dia-a-dia, ora em serviço, ora
trabalhando e tentando prender criminosos perigosos, ora em
descanso, mas intervindo em ação policial ou apenas sendo
reconhecidos por meio de sua identidade funcional e mortos de forma
covarde.

No dia l Q de outubro, o Cb. Carlos Antônio Pacheco, na cidade de
ltuiutaba, foi morto por marginais. Estava em serviço e tentava fazer
um cerco-bloqueio a assaltantes.

No dia 13 de outubro, perdemos o Detetive Luís Fernando de Paula
Jota, que ia sacar dinheiro em uma agência bancária. Seus filhos
também foram vítimas, mas, graças a Deus, sobreviveram. O policial
civil, entretanto, não teve a mesma sorte.

Esses profissionais certamente merecem todo o nosso respeito e
apoio, e a Assembléia e o conjunto de Deputados têm dado sua
contribuição. Tamanha é ela que já iniciamos a nova etapa da nossa
vida política fazendo um apelo ao Governador, que tem agido de
forma serena e tranqüila, apresentando um projeto de ação
governamental, que está na direção certa, no campo da segurança
pública. Alguns cobram com certa impaciência, mas lembro-lhes que
não adianta tentar fazer segurança pública da noite para o dia, pois
não será realizada a contento nem será bem elaborada e bem
executada. O governo está no caminho certo.

Já disse ao Governador Aécio Neves, ao Secretário Danilo de
Castro e ao Secretário Antônio Augusto Anastasia - eleito Vice-
Governador -, que está faltando apenas uma valorização maior.

La
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Já colhemos a assinatura de 75 Deputados desta Casa, e entreguei
pessoalmente ao Governador Aécio Neves o pedido do projeto que
versa sobre o adicional de periculosidade.

Em consultas que realizei, Sr. Presidente, vários Estados da
Federação pagam aos seus servidores da área de segurança pública
o adicional por atividade de risco, que varia, conforme lei federal, de
10% a 40%. Devemos continuar essa luta. Aqui estarei, e conto com a
colaboração dos colegas, Deputados e Deputadas, para que o policial
vença essa etapa e ganhe o adicional de periculosidade, já que a sua
atividade é, além de mais estressante, a mais perigosa, entre todas as
outras. Apenas este ano, 15 policiais morreram. No ano de 2003
morreram 29; em 2004, 34; e no ano de 2005, houve 24 mortes.
Nenhuma categoria, Sr. Presidente, nenhum profissional do serviço
público ou da área privada se expõe a tanto risco quanto esses
servidores profissionais da área da segurança pública.

Novamente, estaremos aqui para, desta tribuna, cobrar do
Governador Aécio Neves. Que ele envie, o mais rápido possível, o
projeto que cria o adicional por atividade de risco, para que esses
profissionais sejam contemplados, tendo em vista o estresse e a
periculosidade no exercício das suas funções.

Sr. Presidente, a renovação desse mandato - o terceiro - requer, por
parte da minha pessoa e de toda a equipe do gabinete, uma
responsabilidade maior. Fico feliz, Sr. Presidente. Ao fazer uma
pesquisa pelo País, informei-me de que fui o primeiro Deputado a ser
eleito três vezes por uma categoria de servidores públicos. Portanto, é
com muita felicidade que este Deputado transmite esta notícia da
tribuna desta Casa. Apenas uma única categoria conseguiu conduzir-
nos por três vezes ao mandato. Não há registro como este na história
do Brasil, de que algum Deputado de alguma Assembléia Legislativa
do País tenha sido reconduzido a um mandato por três vezes pela
mesma categoria, e principalmente por ser uma categoria que se
iniciou e ainda engatinha na participação política.
E com muita felicidade que recebemos essa informação. Certamente
estaremos aqui, de pé e às ordens, para continuarmos prestando o
nosso trabalho com retidão, com seriedade e, acima de tudo, com a
nossa bandeira levantada para o alto, e dizer que estaremos firmes,
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defendendo os interesses da população, defendendo a segurança
pública mineira. Continuaremos a ser parceiros do Governador Aécio
Neves, que muito tem acertado na defesa da segurança pública deste
Estado; falta apenas uma melhor valorização para os servidores
públicos dessa área. Muito obrigado.

2? Parte (Ordem do Dia)
1 Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a

Presidência passa à 2 1 Parte da reunião, com a 1 1 Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Questão de Ordem
O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, falava-se mais

cedo, na Comissão, a respeito de trabalho de ação social. Estamos
acompanhando na Capital o problema do estacionamento, abordado
pelo Deputado João Leite. Mais grave do que isso é o preço dos
reboques cobrado pelos donos dos depósitos de carros em Belo
Horizonte. E uma diária alta, cara, e há dificuldade para se retirar o
carro de lá.

Um proprietário de um Vectra, por exemplo, estava com o
licenciamento atrasado, e o carro foi apreendido pela BHTRANS. Ele
foi rebocado numa sexta-feira, da região da Savassi até a entrada do
Barreiro, o que custou nada mais, nada menos do que R$150,00.
Além disso, o maior absurdo foi que o carro foi apreendido às 11
horas, mas só chegou às 17 horas ao pátio, quando este já estava
fechado. Ou seja, ele ficou sem carro até segunda-feira, quando foi
retirar o veículo, e pagou uma diária absurda.

Não podemos mais aceitar a situação desses proprietários de
depósitos e de reboques que têm convênio com a BI-ITRANS, com o
Detran, enfim, o que for; não podemos aceitar a permanência dessa
situação. O reboque particular mais caro de Belo Horizonte cobra
R$30,00 para rebocar um carro da Assembléia Legislativa até o
Distrito de Venda Nova ou Santa Luzia, longas distâncias. O Detran,
por meio desse cartel, cobra R$150,00.
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Há um detalhe agravante: criaram um reboque que transporta seis
veículos de uma só vez. Pasmem: cada proprietário pagando
R$150,00. Uma viagem de carros como esse da Savassi até o Bairro
Betânia custa R$900,00. Essa é a cegonhinha que eles criaram. Se a
pessoa está transitando com o carro em situação indevida, é porque
está sem condições de regularizar. Quando o carro vai preso, ainda
tem de pagar o caríssimo reboque e a alta diária.

A Assembléia terá que lidar com esse problema. Há quatro anos
começou esse cartel, essa maldade que fazem com a população com
esses depósitos e reboques. A Assembléia entrou na discussão.
Depois, falou-se que estava tudo resolvido, certo. Não adiantou.
Agora, acredito que a Comissão do Trabalho, à qual pertenço, irá ver
por que não houve solução. Sei que há apenas um proprietário, que é
dono de todos esses depósitos. Também apenas um proprietário, é
dono dos reboques. Essa é a tecnologia usada para tirar o dinheiro do
belo-horizontino.

Hoje, às 14h30min, em reunião da Comissão, fizemos um
requerimento para que essa discussão seja trazida para dentro da
Casa, o que faremos ao lado das Deputadas Jâ Moraes e Fusa Costa.
Sei que estamos no final do ano, próximos das eleições presidenciais,
o que mobiliza os Deputados, mas esse é um problema sério.

Apelo ainda a esta Presidência e aos assessores para que
coloquem meu projeto em votação. Nele está prevista a colocação da
fotografia de desaparecidos em contas de luz, de água e em bilhetes
da Loteria Mineira, o que já está em prática em razão de nossa
sugestão. Então, vamos votar o projeto que já está há três anos nesta
Casa.

Além disso, agradeço aos eleitores mineiros, especialmente os de
Itabirito e Ouro Preto, onde trabalhamos. Para haver voto é preciso
trabalho.

Vejo que onde temos uma base eleitoral maior é onde temos um
trabalho maior. Agora, após esses 4 anos, notadamente desses
últimos 2 anos, completando meus 18 anos de vida pública e indo
para o meu sexto mandato consecutivo, gostaria de agradecer aos
meus quase 51 mil eleitores. Certamente, ainda terei oportunidade de
fazê-lo da tribuna da Assembléia, mas o muito obrigado" será falado,
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mesmo, nos próximos quatro anos, com muito trabalho em favor da
população mineira, ao lado do Governador Aécio Neves, que, dando o
exemplo de que um mineiro sabe administrar o Estado, brevemente
poderá estar administrando o Pais. Muito obrigado.

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

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação dos Nomes
dos Professores José Eustáquio Machado Coelho e Maria Aparecida
Carvalhais de Oliveira para Membros do Conselho Estadual de
Educação, feita pelo Governador do Estado. Pelo BPSP: efetivos -
Deputadas Ana Maria Resende e Elbe Brandão; suplentes -
Deputados Zé Mala e Dalmo Ribeiro Silva; pelo Bloco PT-PCdoB:
eletiva - Deputada Maria Tereza Lara; suplente - Deputada Jô Moraes;
pelo PMDB: efetivo - Deputado Adalclever Lopes; suplente - Deputado
Leonardo Quintão; pelo PFL: eletivo -' Deputado Doutor Viana;
suplente - Deputado João Bittar. Designo. As Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei n° 17.099 (ex-
Projeto de Lei n° 133/2003, do Deputado Carlos Pimenta, que dispõe
sobre a fixação de limite de idade para ingresso no serviço público
estadual). Pelo BPSP: eletivos - Deputados Sebastião Helvécio e
Arlen Santiago; suplentes - Deputado Marlos Fernandes e Deputada
Vanessa Lucas; pelo Bloco PT-PCdoB: efetiva - Deputada Jô Moraes;
suplente - Deputada Elisa Costa; pelo PMDB: eletivo - Deputado José
Henrique; suplente - Deputado Adalclever Lopes; pelo PFL: eletivo -
Deputado Leonardo Moreira; suplente - Deputado Jayro Lessa.
Designo. As Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei n° 17.100 (ex-
Projeto de Lei n° 1.040/2003, do Deputado Célio Moreira, que dispõe
sobre a inscrição de informações de interesse médico em cédula de
identidade). Pelo BPSP: eletivos - Deputados Arlen Santiago e
Domingos Sávio; suplentes - Deputados Fahim Sawan e João Leite;
pelo Bloco PT-PCdoB: eletivos - Deputado Weliton Prado; suplente
Deputado Biel Rocha; pelo PMDB: efetivo - Deputado Adalclever
Lopes; suplente - Deputado Ivair Nogueira; pelo PP: efetivo -
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Deputado Dimas Fabiano; suplente - Deputado Gil Pereira. Designo.
As Comissões.

Leitura de Comunicações
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Transporte - aprovação, na 10 4 Reunião Ordinária, em 3/10/2006, dos
Projetos de Lei ns 3.347/2006, do Deputado Mauri Torres, e
3.357/2006, da Deputada Elbe Brandão, e dos Requerimentos n2s
6.727/2006, da Comissão de Especial dos Centros de Convenções,
Feiras e Exposições, 6.767/2006, da Deputada Ana Maria Resende,
6.748, 6.798 e 6.849/2006, do Deputado Weliton Prado, 6.821/2006,
do Deputado Doutor Viana, 6.84412006, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, e 6.853/2006, da Deputada Jô Moraes; do Trabalho (2) -
aprovação, na 17 Reunião Ordinária, em 3/19/2006, dos Projetos de
Lei ns 2.857/2005, do Deputado Durval Angelo, 3.211/2006, do
Deputado Antônio Andrade, 3.31012006, do Deputado Doutor
Ronaldo, 3.294/2006, do Deputado André Quintão. e 3.304/2006, do
Deputado Biel Rocha, e dos Requerimentos n 2s 6.79612006, do
Deputado Weliton Prado, 6.80312006, da Deputada Vanessa Lucas,
6.814/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 6.82212006, da
Comissão Especial Contra a Invasão dos Produtos Chineses,
6.842/2006, da Deputada Lúcia Pacífico, e 6.84312006, do Deputado
Gil Pereira; e aprovação, na 18 2 Reunião Ordinária, em 10/10/2006,
dos Projetos de Lei ns 1.562/2004, do Deputado Roberto Carvalho,
2.939/2006, do Deputado Leonídio Bouças, 2.976/2006, do Deputado
Alencar da Silveira Jr., e 3.451, 3.483, 3.484 e 3.503/2006, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de Fiscalização Financeira -
aprovação, na 23 4 Reunião Ordinária, em 4110/2006, do Requerimento
n Q 6.72412006, do Deputado Weliton Prado; de Meio Ambiente (2) -
aprovação, na 24 Reunião Ordinária, em 4110/2006, do Requerimento
n 2 6.859/2006, da Comissão de Política Agropecuária; e aprovação,
na 25 Reunião Ordinária, em 11110/2006, do Requerimento n
6.697/2006, da Comissão Especial sobre Governança Ambiental; de
Turismo - aprovação, na 18? Reunião Ordinária, em 4110/2006, dos
Requerimentos n 2s 6.737 a 6.74612006, do Deputado Dimas Fabiano,
6.781/2006, do Deputado Doutor Viana, 6.787/2006. do Deputado
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Agostinho Patrús, 6.794, 6.800 e 3.801/2006, da Deputada Vanessa
Lucas, e 6.832 e 6.834/2006, c D Deputado Gustavo Corrêa; de
Política Agropecuária - aprovaçã' , na 171 Reunião Ordinária, em
4/10/2006, dos Requerimentos 9 6.81812006, da Comissão de
Direitos Humanos, e 6.84512006, do Deputado Weliton Prado; de
Segurança Pública - aprovação, na 16 2 Reunião Ordinária, em
10/10/2006, dos Requerimentos is 6.754 a 6.756, 6.784, 6.785,
6.790, 6.805, 6.806, 6.809, 6.812 6.850 a 6.852/2006, da Comissão
de Direitos Humanos, e 6.815 e 6.816/2006, do Deputado Djalma
Diniz, 6.820/2006, do Deputado Neliton Prado, e 6.836/2006, da
Deputada Vanessa Lucas; e de S iúde - aprovação, na 20 2 Reunião
Ordinária, em 11/10/2006, do Requerimentos n2s 6.804 e
6.81112006, da Comissão de D reitos Humanos, 6.782/2006. da
Comissão de Meio Ambiente, 6.793/2006, da Deputada Vanessa
Lucas, 6.817/2006, da Comissão de Direitos Humanos, e 6.856/2006,
do Deputado Weliton Prado (Ciente. Publique-se.); e pelo Deputado
Dilzon Meto - indicando o Deputado Dinis Pinheiro para membro
efetivo da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de
Emenda à Constituição n o 7512004, na vaga do Deputado Ermano
Batista. (Ciente. Designo. As Comissões. Cópia às Lideranças.).

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que os Projetos de Lei n2s

3.645/2006, do Governador do Estado, que estima as receitas e fixa
as despesas do Orçamento Fiscal do Estado e de Orçamento de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício
de 2007, e n Q 3.644/2006, do Governador do Estado, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período 2004-2007, conforme determina o art. 32 da Lei n2
15.033, de 20/1/2004, foram publicados, em sua essencialidade, no
"Diário do Legislativo" de quarta-feira, dia 10110/2006, e distribuídos
em avulso às Deputadas e aos Deputados, quinta-feira, dia 11. A
Presidência informa, ainda, que o prazo de 20 dias para apresentação
de emendas aos projetos na Comissão de Fiscalização Financeira
teve início na segunda-feira, dia 16110/2006, e será encerrado no dia
6/11/2006.

rÃ"
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Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Weliton Prado,

solicitando a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n 2 179/2003.
A Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso
XVI do art. 232 do Regimento Interno.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Direitos Humanos,

solicitando seja encaminhado ao Conselho Regional de Medicina
pedido de providência com relação à investigação sobre as mortes de
recém-nascidos, ocorridas na Irmandade da Santa Casa de Poços de
Caldas, conforme documentação anexa. Em votação, o requerimento.
As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Conselho Regional de Medicina do Estado cópia das
notas taquigráficas da reunião desta comissão, realizada em 619/2006,
para debater e analisar denúncias de ocorrência de negligência, com
óbitos, em partos realizados na Irmandade do Hospital da Santa Casa
de Poços de Caldas para conhecimento e providências cabíveis. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento do Deputado Dinis Pinheiro, solicitando que o Projeto
de Lei n9 3.60212006 seja distribuído à Comissão de Administração
Pública.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Júlio.
• Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a

importância do requerimento ora apresentado pelo Deputado Dinis
Pinheiro traz-me uma outra discussão que talvez até não seja
oportuna. Sei que os Srs. Deputados estão em seus gabinetes, e
iremos votar à noite um veto que propus no Projeto de Lei
Complementar n 9 100, que altera a Lei Complementar n 2 33, dei 994.
O momento é oportuno para que os Deputados possam vir à noite
sabendo o que é esse veto.

Eu e o Deputado Sebastião Helvécio participamos de uma discussão
com o Tribunal de Contas, e ontem tivemos outro caso concreto. O

LSA
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Tribunal de Contas continua querendo tomar algumas atitudes
anulando alguns atos, sob a alegação de que a lei é inconstitucional.
Os argumentos apresentados pelo Conselheiros Antônio Carlos
Andrada e Wanderley Ávila, ex-Deputado, até nos deixaram um pouco
em dúvida. Mas, ontem, o caso foi mais grave.

O Presidente da Câmara, parece que o Conselheiro Flávio Régis,
apresentou urna súmula não reconhecendo a aposentadoria dos
funcionários públicos, aqueles da PEC n 2 49, por meio da qual
efetivamos as pessoas que estavam no limbo do serviço público - os
quais não eram nem estatutários nem celetistas -, por uma
organização do próprio governo e com o apoio do Prof. Anastasia, que
foi quem criou a figura da função pública. Apresentamos uma emenda
constitucional, que foi motivo de uma ação no Supremo em que se
questionou a constitucional idade da Emenda n 2 49. O Supremo não
acatou essa ação, determinando que ela fosse arquivada por inépcia
da petição da Procuradoria do Estado, e isso está paralisado. Então, é
uma emenda constitucional em pleno vigor, não reconhecida como
inconstitucional pelo Supremo.

Agora o Tribunal de Contas diz que não pode aceitar que as
pessoas beneficiadas com a Emenda à Constituição n 9 49 usufruam
das vantagens.

Sebastião, nós, que participamos naquele dia, precisamos voltar a
discutir isso. Aliás, a emenda constitucional foi aprovada por
Conselheiros que hoje estão no Tribunal de Contas e está em vigor, O
Supremo não acatou a sua inconstitucionalidade, mas o Tribunal de
Contas está dizendo que não pode efetivar, consolidar os atos
administrativos, porque a Emenda à Constituição n° 49 é
inconstitucional. O Supremo não declarou a sua inconstitucionalidade,
e ela foi aprovada por esta Casa.

Alguns casos levantados naquela reunião têm até um pouco de
lógica, para fluir as coisas no Tribunal de Contas. Mas há também
esses excessos, como a manchete publicada nos jornais: "Tribunal de
Contas determina a expulsão de 20 mil funcionários". De quem é essa
irresponsabilidade: de quem deu a notícia ou de quem a plantou?
Olha a inquietação dessas pessoas por causa de algo que não tem a
mínima lógica!
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O Governador vetou, a pedido do Tribunal de Contas, mas não
estão tendo argumentos legais, porque a Assembléia aprovou uma
emenda, tirando do Tribunal de Contas o poder de declarar a
inconstitucionalidade de leis. Está havendo um conflito: é o Tribunal
de Justiça ou o Tribunal de Contas? Em alguns fatos e atos, até
entendo que tinham boa intenção de ter essa prerrogativa, de não
poder consolidar ou convalidar atos públicos ou administrativos, sob a
alegação de que aquela lei, municipal ou estadual, é inconstitucional.
Com isso, não se dá seqüência ao procedimento, como foi o caso da
função pública.

Sr. Presidente, chamo a atenção dos Deputados para que, na hora
da votação do veto, pelo menos um grupo de Deputados discuta mais
a prerrogativa que queremos dar ao Tribunal de Contas. Entendo
haver um conflito de competência, porque os advogados mais
espertos, aqueles que trabalham principalmente na área do direito
administrativo, hoje não usam mais o Tribunal de Justiça para
embargar qualquer ato administrativo das Prefeituras, usam o Tribunal
de Contas. Como faremos?

Sebastião, tivemos um caso muito claro. O Tribunal não quer acatar
uma emenda à Constituição! Precisamos discutir novamente isso. O
veto chegou aqui no período eleitoral, e deixamos passar. Mas a
notícia foi divulgada por todos os jornais no final de semana. E lógico
que a minha emenda, vetada pelo governo a pedido do Tribunal, cria
um sistema para que o Tribunal não possa declarar inconstitucional
uma lei. Ele pode até suspender os atos, mas, enquanto o Tribunal de
Justiça, que é o órgão competente, não se manifestar, esses atos não
podem ser nulos. Hoje, naquelas brigas, principalmente em licitações
no interior, em brigas de concessões de serviço público, os advogados
estão indo diretamente ao Tribunal de Contas, porque não se dá
seqüência àquele processo licitatõrio, àquele ato administrativo, pois a
lei é inconstitucional. Citam a lei municipal ou qualquer uma, e assim
ela não foi declarada inconstitucional.

Se for dessa forma, podemos fechar o Poder Legislativo, deixar o
Tribunal de Contas fazer a sua legislação, bem como o Tribunal
Superior Eleitoral, que também tem legislado. Infelizmente, o
parlamento tem deixado isso acontecer. Trata-se, portanto, de um

- _
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instrumento para que isso não mais ocorra. Está em nossas mãos.
Temos de derrubar esse veto, hoje. E discutiremos lá na frente,
porque temos de votar, está na faixa constitucional. Faço esse alerta
aos Deputados. Vamos discutir mais uma vez. Não podemos acatar e
aceitar que o Tribunal de Contas declare leis inconstitucionais, uma
emenda inconstitucional! Repetirei isso várias vezes para que as
pessoas entendam. Como faremos?

O que vamos votar para ser constitucional? O Supremo não
considerou inconstitucional a Emenda n 2 49.

Sr. Presidente, faço este alerta e agradeço-lhe a oportunidade. Faço
isso para que, à noite, durante a votação do veto, os Deputados
saibam o que estaremos votando. Queremos limitar as prerrogativas
do Tribunal de Contas? Então, temos de derrubar o veto. Todavia, se
queremos dar mais poder à referida Corte, para que ela possa até
usurpar o que é de competência do Tribunal de Justiça, devemos
manter o veto. Desse modo, daremos mais uma prerrogativa ao
Tribunal.

Deputada Maria Tereza Lara, o mais grave de tudo do que estou
dizendo é que usam uma emenda do Supremo de 1961. Isso é o mais
grave! Já passamos pelo Golpe Militar de 64, pela ditadura militar,
pela rede mocratização e chegamos ao regime democrático. Temos a
Constituição de 1988. No entanto, para garantir esse poder, essa
força do Tribunal de Contas, eles alegam uma resolução do STF de
1961. Esse fato é bom para que os advogados desta Casa alertem os
Deputados. Há algo errado nisso. Se queremos dar muita força ao
Tribunal de Contas para que ele, daqui a alguns dias, passe até a
legislar em nosso nome - é o que vai acontecer -, devemos manter o
veto. Entretanto, se queremos trazer para esta Casa o poder de
legislar, de ter o controle desses órgãos, temos de derrubar o veto do
Governador Estou certo de que isso não interessa ao governo do
Estado, mas aos Conselheiros e a algumas pessoas do Tribunal de
Contas, que não dispuseram de muitos argumentos. Aliás,
apresentaram alguns argumentos que deixaram todo o mundo em
dúvida, ou seja, não convenceram as pessoas de que o Tribunal deve
continuar tendo essas prerrogativas, sob a alegação de que a lei é
inconstitucional. Ademais, a referida Corte não pode declarar leis
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inconstitucionais.
Deixo este alerta aos Deputados presentes e aos que estão em seus

gabinetes a fim de que analisem a lei, para, nesta tarde ou à noite,
fazermos uma discussão mais clara e decidirmos se manteremos ou
derrubaremos o Veto à Proposição de Lei Complementar flQ 100.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Laudelino Augusto.
• Deputado Laudelino Augusto - Deputados e Deputadas, distinta

Mesa, a propósito do questionamento do Deputado Antônio Júlio,
apresentarei a minha contribuição. Aliás, há várias semanas, estou
inscrito para a discussão da derrubada do veto por ele mencionado,
referente ao Tribunal de Contas.

Temos de aprofundar vários itens, entre eles, os critérios para a
escolha de Conselheiros e Conselheiras do Tribunal de Contas. Hoje
ouvimos a leitura da mensagem do Governador, em que solicita à
Assembléia a sabatina e a aprovação ou não do nome de uma
Conselheira. Conforme já disse na tribuna, não tenho nada contra a
referida pessoa, porém questionamos o critério de indicação para o
Tribunal de Contas.

Para contribuir com a reflexão do Deputado Antônio Júlio, vou ler o
artigo "A Farsa dos Tribunais de Contas", de Roberto Romano, bem
conhecido e respeitado no nosso país. Os Tribunais de Contas são
usados para encobrir falcatruas. Nesse caso, passam nessas Cortes
contas que jamais passariam no tribunal comum. Aprovam-se contas
de Prefeituras, câmaras municipais, governos estaduais e federais,
autarquias, etc.

Vou ler alguns trechos para contribuir com o debate e o
encaminhamento. "A farsa dos Tribunais de Contas. A vida política
tem fundamento na fé pública. Sem ela, não faz sentido eleger
ninguém para administrar o bem comum. Se os cidadãos possuíssem
a certeza de que nenhuma individualidade merece confiança, o
Estado desabaria com a vida civil, com o mercado e com as atividades
múltiplas do coletivo.

Enquanto resta apoio nas consciências à associação cívica, as
palavras que designam suas funções devem ser bem definidas. Tal
exigência de um apuro na linguagem é para que seja possível a
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obediências aos poderes. Como aceitar uma lei formulada de modo
ininteligível aos governados? E possível obter adesões do maior
número, se a massa não compreende a linguagem normativa?".

Vou pular um trecho para mostrar realmente o que queremos
comunicar.

"Ouvimos falar, como se fosse algo certo, em Tribunais de Contas
nos Municípios, nos Estados, na Federação. Esse deslize nos termos
conduz a um outro, semântico, o qual resulta no reforço da corrupção
política. Tribunal tem origem no latim 'tribunus', dignidade de quem
fala e julga em nome do povo ou dos soldados. Na República
Romana, disputas violentas deram-se ao redor da 'tribunicia potestas'.
Por volta de 36 a.C., a plebe, para se defender de impostos abusivos
e de outros atentados do Imperador, passou a confiar cada vez mais
nos tribunos, donde o acréscimo da autoridade daqueles últimos,
chegando ao respeito superlativo, a idéia de uma 'tribunicia
sacrosanctitas'.

A majestade dos tribunais, desde o Império Romano, reside na
confiança depositada em sua integridade, prudência e saber. No
Estado moderno, costuma-se encarar os magistrados como seres
excepcionais, tanto no conhecimento das leis quanto em madura
sabedoria humana. O exagero nesse sentido gerou uma casta, com
freqüência insensível às dores e às alegrias dos cidadãos, votada ao
fetiche de parágrafos legais e fugindo ao sentido político de seu
ministério, o de proteger o direito e a justiça da ordem pública". No
caso, seria o ministério de todos os tribunais.

"Mas, se exagero existe, isso não é motivo para que se utilize o
nome da magistratura para acobertar todo o jogo de trocas e
compromissos políticos que imperam entre os Executivos e os
Legislativos. Os títulos de 'tribunais' e de 'juízes' aplicados às
instituições menores, destinadas a auxiliar no ordenamento das
contas oficiais, são um atentado à dignidade das togas. Os 'juízes'
mencionados não raro desconhecem as bases técnicas do Direito,
não assumem a defesa das leis (seu compromisso é com os
Executivos poderosos o bastante para nomeá-los e com as maiorias
ocasionais dos parlamentos). A usurpação do nome de 'tribunais'
serve aos espertos governantes e demagogos na tarefa de absolver,
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diante da opinião pública, contas tortuosas, passíveis de punição em
tribunais verdadeiros".

Aqui ele dá alguns exemplos, que em outra oportunidade poderemos
citar. Por exemplo, em Ribeirão Bonito tivemos um caso que ficou
famoso no Estado, no País e até no exterior. Alguns cidadãos e
cidadãs levantaram a questão de corrupção no governo municipal de
Ribeirão Bonito, São Paulo. Eles conseguiram provar. No entanto, o
Tribunal de Contas de São Paulo já havia aprovado sem ressalvas as
contas.

Isso está acontecendo também em Minas Gerais. Foi preciso que o
jornal "Folha de S. Paulo" publicasse isso, já que os jornais mineiros
não o fizeram nem o fazem, pois estão blindados. As contas do
Governador referentes à saúde foram maquiadas. Isso foi publicado
na "Folha de S. Paulo" do mês de agosto, e posteriormente houve
mais alguns comentários. A conta da saúde deveria ser de 12%. No
entanto, somente 6,4% são de fato destinados à saúde. Verba que
deveria ser destinada à saúde foi, na verdade, destinada ao Corpo de
Bombeiros, à Copasa, ao Ipsemg, à reforma de prédio e de hotel em
Araxá e ao Ima; e, ao final, os Conselheiros do Tribunal de Contas de
Minas Gerais aprovaram, sem ressalvas, as contas do Governador.

Declarar inconstitucionalidade é algo sério. Parece que há uma
súmula do Tribunal Superior que determina que isso é possível, que
essa é uma função do Tribunal de Contas. Todavia estamos
questionando outro item, ou seja, o critério de escolha dos
Conselheiros. Se o corpo técnico do Tribunal é capaz de aprofundar e
dar o seu parecer notoriamente técnico, por que os Conselheiros
devem dar um parecer político? Não conseguimos entender isso.
Devem ser sete os Conselheiros, mas há apenas seis. Está faltando
um, que está sendo indicado agora. Quase todos são ex-Deputados
ou Deputados na ativa, e a própria Assembléia propõe, por meio de
um relatório de comissão especial, que Deputados na ativa não sejam
nem candidatos. O candidato civil, o contador, que conhece de fato a
questão, foi candidato e não pode nem sequer votar, saindo em
desvantagem, pois os dois candidatos Deputados votaram, e o que
não é Deputado não pode votar. Portanto, essas são algumas
excrescências nas quais precisamos nos aprofundar. 0 veto que
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votaremos hoje ou amanhã é uma oportunidade para discutirmos e
aprofundarmos os critérios éticos e, no caso do Tribunal de Contas, os
critérios notoriamente técnicos para a escolha de Conselheiros.

Essa foi a minha contribuição no que se refere à proposta do
Deputado Antônio Júlio. Voltaremos a discutir esse assunto quando
apreciarmos o veto. O povo mineiro precisa saber que o Tribunal de
Contas é notoriamente político e emite pareceres contrários aos
técnicos. Já emitiu pareceres contra, com ressalvas às contas do
Governador de 2004 e 2005. No entanto, vem para cá com aprovação,
sem ressalvas. Devemos aprofundar esse assunto. O povo mineiro
merece consideração, pois está suando para pagar os impostos e
manter esta Casa, o Tribunal de Contas, os demais tribunais e órgãos
que precisam trabalhar bem em defesa do povo. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Questão de Ordem
O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, aqui se falou a

respeito de nova indicação para o Tribunal de Contas. Na ante-sala do
Plenário, também comentamos essa questão. A ex-Prefeita é capaz
de assumir uma vaga no Tribunal de Contas e, com certeza, vai levar-
lhe sangue novo.

Oficializo novo pedido para que as contas da Prefeitura de Itabirito
sejam analisadas com urgência, uma vez que vêm ocorrendo vários
fatos na Prefeitura Municipal. O preço pago pela tonelada do lixo de
Itabirito é mais alto que em Belo Horizonte. Não entendo por que a
Prefeitura de lá paga quase 40% a mais. A Câmara Municipal de
Itabirito deveria fazer essa fiscalização, mas não o faz.

Há nove vereadores, e o Prefeito tem maioria esmagadora. Os
Vereadores colocam parentes na Prefeitura e não fazem o trabalho de
fiscalização que deveriam.

Estou requerendo ao Tribunal de Contas a análise dos fatos não só
da Prefeitura de Itabirito, mas da Câmara Municipal. Houve uma
redução de 15 para 9 no número de Vereadores, e o repasse da
Prefeitura continua sendo o mesmo. Os Vereadores estão viajando
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para todas as partes do mundo, Sr. Presidente! È um absurdo a farra
que está acontecendo na Câmara Municipal de Itabirito. Estou
apresentando requerimento à Comissão de Fiscalização Financeira
desta Casa, para conseguirmos criar uma comissão e verificar, com
os olhos abertos, o que está sendo feito naquela cidade. Fica aqui o
registro do requerimento dirigido ao Tribunal de Contas. Estou
conversando e mostrarei ao Presidente a necessidade de
averiguarmos o que está ocorrendo. Faremos aqui o que a Câmara
não faz, porque há farra com o dinheiro público em Itabirito, a 54
quilômetros dessa cidade.

Sr. Presidente, não poderia deixar de registrar aqui a presença do
ex-Deputado Wilson Pires, que nos presenteia hoje com o livro
"Memórias do Capoeirista Maxixe". Todos sabem que Wilson Pires foi
um grande parlamentar e companheiro. Agora, fiquei sabendo
também que ele foi um grande capoeirista. E discípulo do mestre
Pimba. Com certeza absoluta, esse livro conta as histórias do
companheiro que foi um Deputado brilhante e hoje faz muita falta
nesta Assembléia Legislativa. Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as reuniões
extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 18, às 9 e
às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a
reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição
anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 10? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 4?

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM
3/10/2006

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Célio Moreira, Bilac Pinto, Adalclever Lopes e George Hilton
(substituindo este ao Deputado Dimas Fabiano, por indicação da
Liderança do PP), membros da supracitada Comissão. Havendo



260

número regimental, o Presidente, Deputada Célio Moreira, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado George Hilton, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta. Passa-se à 1 Fase da 22 Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2 Q turno, do Projeto
de Lei & 2.172/2005 (relator: Deputado Célio Moreira). Passa-se à 22
Fase da 22 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um
por sua vez, os Projetos de Lei n 2s 3.347/2006(relator: Deputado
Roberto Carvalho) e 3.35712006 com a Emenda n 9 1, da Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado Célio Moreira), que
receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados os Requerimentos n 9s 6.727, 6.748,
6.767, 6.798, 6.799, 6.821, 6.844, 6,849 e 6.853/2006. Submetidos a
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n 2s 2.926, 3.034 e
3.109/2006. Passa-se à 32 Fase da 2? Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Roberto Ramos, em que solicita seja
realizada audiência pública na cidade de Santa Luzia para discutir
processo de Integração Metroviária dos Serviços de Transporte
Coletivo Rodoviário Metropolitano de Passageiros; Célio Moreira (3),
em que solicita: sejam realizadas audiências públicas no Município de
Santa Luzia, para discutir as condições precárias do transporte
coletivo dessa cidade; Comarca de Paraopeba, para discutir a questão
dos açougues e abatedouros; e sejam encaminhados ofícios ao Detel,
à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política
Urbana e à Telemar, solicitando sejam tomadas providências para que
seja disponibilizado aos Municípios de Caetanópolis e Paraopeba
acesso à internet banda larga ou similar, em substituição ao sistema
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via rádio. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Célio Moreira, Presidente.
ATA DA 20ê REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA
42 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM

11/10/2006
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Adelmo Carneiro Leão, Carlos Pimenta e Doutor Ronaldo, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Adelmo Carneiro Leão, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlos Pimenta,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência comunica o recebimento da seguinte correspondência:
ofício do Sr. Antônio Coquito, Assessor de Comunicação do Conselho
de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais-
Consea-MG, publicado no "Diário do Legislativo" de 27/8/2006; ofícios
da Sra. Marilane Cavalcanti, Chefe da Assessoria Parlamentar do
Ministério da Saúde (2), publicados no "Diário do Legislativo", nos dias
27/8/2006 e 7/10/2006, respectivamente. O Presidente acusa o
recebimento do Projeto de Lei n o 3.528/2006, no 1 1 turno (relator:
Deputado Carlos Pimenta). Passa-se à 1 2 Fase da 22 Parte Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação são aprovados os pareceres pela aprovação, no 2 9 turno, do
Projeto de Lei n 2 2.746/2005 (relator: Deputado Doutor Ronaldo) na
forma do vencido no l o turno ; e pela aprovação, no l o turno, do
Projeto de Lei n 9 3.231/2006 (relator: Deputado Doutor Ronaldo) na
forma do Substitutivo n 9 1. A Presidência redistribui o Projeto de Lei n
3.28112006 ao Deputado Carlos Pimenta. O parecer sobre o Projeto
de Lei n 2 3.281/2006, no l Q turno, deixa de ser apreciado em virtude
de solicitação de prazo regimental pelo respectivo relator. Passa-se à
22 Fase da 22 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
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votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um
por sua vez, os Requerimentos n 2s 6.804, 6.811, 6.782, 6.793, 6.817 e
6.856/2006. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez,
são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei ns
3.059, 3.245, 3.269, 3.308, 3.331, 3.336, 3.369 e 3.379/2006. Passa-
se à 3 Fase da 2 1 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão
e votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos do Deputado Laudelino
Augusto (2) em que solicita seja realizada audiência pública desta
Comissão e da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais na
cidade de Itajubá, para se conhecer e debater o Programa Crescer,
Transformando Expectativa em Garantia de Vida; e em que solicita
realização de ciclo de debates em que sejam conhecidas e avaliadas
as políticas públicas de combate ao câncer no Estado e no País. O
Presidente submete a votação e é aprovada a proposta de emenda do
Deputado Carlos Pimenta em que solicita que se acrescente na lista
de convidados um representante da Unimontes e um da Sociedade
Médica Brasileira de Oncologia. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de outubro de 2006.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Doutor Ronaldo - Carlos

Pimenta.
ATA DA l Q REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
CONTRA A INVASÃO DOS PRODUTOS CHINESES, EM 11/10/2006
As lOhlOmin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Paulo Cesar e Doutor Viana, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Doutor Viana, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a discutir e votar proposições da
Comissão. Passa-se à 34 Fase da 2? Parte (Ordem do Dia),
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compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva (2), solicitando seja
realizada reunião desta Comissão, com diversos convidados, para
debater sobre o tema: Setor Têxtil; e seja realizada audiência pública
para discutir o reflexo das importações chinesas no Circuito das
Malhas; e Paulo Cesar (2), solicitando a realização de audiência
pública desta Comissão, no Município de Nova Serrana, para debater
as conseqüências das importações chinesas para a indústria mineira,
especialmente a dos setores calçadista e de fogos de artifício e as
ações alternativas para o enfrentamento de tais conseqüências; e
solicitando sejam ouvidos em reunião desta Comissão diversos
convidados dos setores de produtos ópticos, brinquedos, refratários e
máquinas pesadas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Doutor Viana - Paulo Cesar - Jayro

Lessa.

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

3.299/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Agostinho Patrús, a proposição em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Organização Pró-
Cidadania - OPC -, com sede no Município de Camanducaia.

O projeto foi publicado no 'Diário do Legislativo" de 19/5/2006 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
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enunciados no art. 1 1 da Lei n 2 12.972, de 1998, modificado pela Lei
n2 15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da entidade determina, no parágrafo único do
art. 5, que as atividades dos seus Diretores e Conselheiros, bem
como as de seus sócios, não serão remuneradas e, no art. 30, que,
caso ela seja dissolvida, o patrimônio remanescente será destinado a
instituição congênere qualificada nos termos da Lei n Q 9.790, de 1999,
que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito
privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil
de Interesse Público, preferencialmente, que tenham o mesmo
objetivo social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n Q 3.299/2006.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Elbe Brandão - Gustavo

Corrêa - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.478/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Doutor Viana, a proposição em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Mãos Unidas do
Bairro Jardim São Judas Tadeu - AMU -, com sede no Município de
Ribeirão das Neves.

O projeto foi publicado no 'Diário do Legislativo" de 6/7/2006 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
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no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1 da Lei n9 12.972, de 1998, alterado pela Lei n2
15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto constitutivo da entidade determina, no
parágrafo único do art. 16, que todos os cargos de sua administração
serão exercidos gratuitamente e, no art. 38, que, no caso de sua
dissolução, os bens remanescentes serão destinados a outra entidade
congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social ou
no Conselho Municipal de Assistência Social de Ribeirão das Neves,
ou a uma entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 3.478/2006.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Elbe

Brandão - Gilberto Abramo - Weliton Prado.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

3.530/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ricardo Duarte, a proposição em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de
Radiodifusão para o Desenvolvimento Artístico e Cultural de
Paraguaçu, com sede nesse Município.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 3/8/2006 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, 'a', do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
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enunciados no art. l Q da Lei ri2 12.972, de 1998, alterado pela Lei n2
15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da entidade determina, pelo art. 29, que os
membros da diretoria não serão remunerados e, pelo art. 27, que, em
caso de sua dissolução, os bens serão doados para uma associação
congênere.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n 9 3.530/2006.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Elbe Brandão - Gustavo

Corrêa - Sebastião Costa.
PARECER PARA O l TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 2.955/2006

Comissão de Saúde
Relatório

O projeto de lei em estudo, da Deputada Ana Maria Resende, dispõe
sobre a realização do exame ocular denominado "teste do reflexo
vermelho" em recém-nascidos nas unidades hospitalares do Estado.

Remetida a proposição à Comissão de Constituição e Justiça para
análise preliminar, esta concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

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

Fundamentação
A proposição em estudo obriga os hospitais da rede pública estadual

de saúde e os conveniados com o Sistema único de Saúde - SUS - a
realizar o Teste do Reflexo Vermelho em recém-nascidos.

O parágrafo único do art. l Q do projeto estabelece ainda que caso o
exame detecte alguma alteração, os pacientes receberão o tratamento
adequado.
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Várias afecções oculares infantis manifestam-se clinicamente nos
primeiros dias de vida e, se não forem diagnosticadas e tratadas a
tempo, podem comprometer a saúde visual da criança, causando até
mesmo dano permanente.

O Teste do Reflexo Vermelho, também conhecido como Teste
Reflexo de Bruckner, é muito importante para detectar alterações
oculares, não só em recém-nascidos mas também em crianças de
qualquer idade. Sua execução é simples e rápida e seu custo é baixo,
o que justifica sua implementação como exame de rotina
complementar ao exame de fundo de olho no atendimento a recém-
nascidos. O Teste do Reflexo Vermelho consiste na colocação do foco
luminoso nos olhos da criança, observando-se o reflexo vermelho nos
dois olhos. Para isso, utiliza-se lanterna ou oftalmoscópio. Caso haja
reflexo diferente entre os olhos ou a presença de reflexo branco -
leucocoria - ou amarelado, a criança deve ser encaminhada ao
médico oftalmologista para exame completo.

A leucocoria detectada pelo Teste de Bruckner é sinal de diversas
patologias oculares, entre elas o retinoblastoma. Apesar da incidência
dessa doença ser rara, de 1 para 20.000 nascidos vivos, é o tumor
intra-ocular mais freqüente na infância e pode ser fatal se não for
tratado precocemente.

O projeto trata, portanto, de ação preventiva adequada e de grande
importância para a saúde pública.

Cumpre-nos apontar a existência da Lei n 2 15.394, de 2004, que
dispõe sobre a obrigatoriedade do exame de fundo de olho em recém-
nascidos no Estado. Segundo a norma citada, tal exame deve ser
realizado em todos os recém-nascidos no Estado, com o fim de
diagnosticar retinoblastoma, catarata e glaucoma congênitos e outras
doenças. O Teste do Reflexo Vermelho associado ao exame de fundo
de olho previsto na norma supracitada são de suma importância para
a proteção da saúde visual dos recém-nascidos no Estado.

Concordamos com a matéria proposta, mas achamos necessária
uma correção no parágrafo único do art. 1 2, com o objetivo de
aperfeiçoar termos técnicos, o que fazemos por meio da Emenda n 2 1.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n
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2.95512006, em 12 turno, com a Emenda n 2 1, que apresentamos a
seguir.

Emenda n 2 1
Dê-se ao parágrafo único do art. 1 2 a seguinte redação:
"Art. 1-
Parágrafo único - Detectada alguma alteração no resultado do 'teste

do reflexo vermelho', o recém-nascido será encaminhado ao
oftalmologista para receber o tratamento adequado, se for o caso.".

Sala das Comissões, 18 de outubro de 2006.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Doutor

Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.871/2005
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.87112005, de autoria do Deputado Antônio
Andrade, que declara de utilidade pública o JN&C-IDM Instituto de
Direito Municipal, com sede no Município de Belo Horizonte, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°2.871/2005
Declara de utilidade pública a entidade JN&C-IDM - Instituto de

Direito Municipal, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a entidade JN&C-IDM -

Instituto de Direito Municipal, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 2 1 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 2006.
Vanessa Lucas, Presidente - Marlos Fernandes, relator - Jô

Moraes - Dilzon Meio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.908/2005

rÁ



269

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.90812005, de autoria do Deputado Roberto

Carvalho, que declara de utilidade pública a Fundação Comunitária,
Educacional, Cultural, Esportiva e Profissional izante de Belo Oriente -
Funcebelo -, com sede nesse Município, foi aprovado em turno único,
na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 d art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°2.908/2005
Declara de utilidade pública a Fundação Comunitária, Educacional,

Cultural, Esportiva e Profissionalizante de Belo Oriente - Funcebelo -,
com sede no Município de Belo Oriente.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l° Fica declarada de utilidade pública a Fundação Comunitária,

Educacional, Cultural, Esportiva e Profissionalizante de Belo Oriente -
Funcebelo -, com sede no Município de Belo Oriente.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 2006.
Vanessa Lucas, Presidente - Marlos Fernandes, relator - Jô

Moraes - Dilzon Meio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

3.145/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.145/2006, de autoria do Deputado Ermano
Batista, que declara de utilidade pública o instituto de Tecnologia
Aplicada - ITA -' com sede no Município de Belo Horizonte, foi
aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 d art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°3.145/2006
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Declara de utilidade pública o Instituto de Tecnologia Aplicada - ITA -
com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarado de utilidade pública o Instituto de Tecnologia

Aplicada - ITA -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 2006.
Vanessa Lucas, Presidente - Manos Fernandes, relator - Jô

Moraes - Dilzon Meio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

3.26412006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.264/2006, de autoria do Governador do
Estado, que dá denominação de Escola Estadual Professora Maria
Eduarda Versiane Maia à Escola Estadual Condado do Norte,
localizada no Município de São João da Ponte, foi aprovado em turno
único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 d art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°3.264/2006
Dá denominação à Escola Estadual Condado do Norte, localizada

no Município de São João da Ponte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ari. 1 ° - Fica denominada Escola Estadual Professora Maria

Eduarda Versiane Maia a Escola Estadual Condado do Norte,
localizada na Rua Principal, s/n°, no Distrito de Condado do Norte, no
Município de São João da Ponte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 2006.
Vanessa Lucas, Presidente - Manos Fernandes, relator - Jô

Moraes - Dilzon Meio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

3.266/2006
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Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.266/2006, de autoria do Governador do

Estado, que dá denominação de Instituto São Rafael à Escola
Estadual São Rafael, localizada no Município de Belo Horizonte, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.266/2006
Dá nova denominação à Escola Estadual São Rafael, localizada no

Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Passa a denominar-se Instituto São Rafael a Escola

Estadual São Rafael, localizada na Avenida Augusto de Lima, n°
2.109, no Município de Belo Horizonte.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 2006.
Vanessa Lucas, Presidente -	Jô Moraes, relatora . Manos

Fernandes - Dilzon Meio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

3.292/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.29212006, de autoria do Governador do
Estado, que dá denominação de Escola Estadual Nossa Senhora do
Carmo a escola estadual localizada no Município de Carmo do
Paranaíba, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.292/2006
Dá denominação a escola estadual localizada no Município de

Carmo do Paranaíba.



272

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 O - Fica denominada Escola Estadual Nossa Senhora do Carmo

a escola estadual localizada na Penitenciária Nossa Senhora do
Carmo, situada na Av. Santa Cruz, n°2.150, no Bairro Santa Cruz, no
Município de Carmo do Paranaíba.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Saia das Comissões, 9 de agosto de 2006.
Vanessa Lucas, Presidente - Jô Moraes, relatora - Dilzon Meio -

Manos Fernandes.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

3.303/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.303/2006, de autoria do Deputado Antônio
Júlio, que declara de utilidade pública o Centro Educacional Estrela da
Manhã, com sede no Município de ltaúna, foi aprovado em turno
único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.303/2006
Declara de utilidade pública o Centro Educacional Estrela da Manhã,

com sede no Município de ltaúna.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarado de utilidade pública o Centro Educacional

Estrela da Manhã, com sede no Município de ltaúna.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 2006.
Vanessa Lucas, Presidente - Jô Moraes, relatora - Dilzon Meio -

Marlos Fernandes.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

3.316/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.31612006, de autoria do Governador do
Estado, que dá denominação de Escola Estadual Dr. Sebastião
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Silvério de Faria a escola estadual localizada no Município de Fatos
de Minas, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.316/2006
Dá denominação a escola estadual localizada no Município de Patos

de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica denominada Escola Estadual Dr. Sebastião Silvério de

Faria a escola estadual localizada no Presídio Sebastião Satiro,
situado na Rua Ipatinga, n° 320, Setor Industrial II, no Município de
Fatos de Minas.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 2006.
Vanessa Lucas, Presidente - Jô Moraes,	relatora - Manos

Fernandes - Dilzon Meio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

3.353/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.353/2006, de autoria do Governador do
Estado, que dá denominação de Escola Estadual Professora Rita
Teixeira de Lacerda à Escola Estadual de Roseiral, Localizada no
Município de Mutum, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 d art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°3.353/2006
Dá denominação à Escola Estadual de Roseiral, localizada no

Município de Mutum.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica denominada Escola Estadual Professora Rita Teixeira
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de Lacerda a Escola Estadual de Roseiral, situada na Rua José
Teixeira Neto, n°112, no Distrito de Roseiral, no Município de Mutum.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 2006.
Vanessa Lucas, Presidente - Jô Moraes, relatora - Dilzon Meio -

Manos Fernandes.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

3.362/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.362/2006, de autoria do Deputado Alberto
Pinto Coelho, que declara de utilidade pública a Qualicoon
Treinamento - Associação de Qualificação Profissional e Educação
Continuada, com sede no Município de Arcos, foi aprovado em turno
único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 d art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°3.362/2006
Declara de utilidade pública a entidade Quahcoon Treinamento -

Associação de Qualificação Profissional e Educação Continuada, com
sede no Município de Arcos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Qualicoon

Treinamento - Associação de Qualificação Profissional e Educação
Continuada, com sede no Município de Arcos.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 2006.
Vanessa Lucas, Presidente - Jô Moraes, relatora - Dilzon Meio -

Manos Fernandes.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 17/10/2006, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Luiz Fernando Faria, notificando o falecimento do Sr.
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José Barbosa Coura, ocorrido em 13/10/2006, nesta Capital. (- Ciente.
Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 20 DE OUTUBRO DE 2006

ATAS
ATA DA 76? REUNIÃO ORDINÁRIA DA 0 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 18110/2006
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1? Parte: 1? Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens ns 676 e 677/2006
(encaminham os Projetos de Lei n9s 3.669 e 3.670/2006,
respectivamente), do Governador do Estado - Questão de ordem - 22
Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de
Lei ns 3.671 a 3.673/2006 - Requerimentos n os 6.885 a 6.891/2006 -
Comunicações: Comunicações das Comissões do Trabalho e de
Assuntos Municipais - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Domingos Sávio, Rogério Correia e João Leite, da Deputada Elisa
Cosia e do Deputado Sargento Rodrigues - 22 Parte (Ordem do Dia):
1? Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência -
Leitura de Comunicações - Questão de ordem - Encerramento -
Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Fábio Avelar -

Antônio Andrade - Elmiro Nascimento - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrús - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana
Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Arlen Santiago -
Biel Rocha - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Cecilia Ferramenta -
Célio Moreira - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio -
Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo -
Doutor Viana - Durval Angelo - Edson Rezende - Elbe Brandão - Elisa
Costa - Fahim Sawan - George Hilton - Gustavo Corrêa - Gustavo
Valadares - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - João Leite - José
Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo
Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro -
Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Manos Fernandes - Miguel
Martini - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau -
Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto
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Ramos - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Vanessa Lucas -
Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 14h10min, a lista

de comparecimento registra a existência de ni mero regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Dei 3 e em nome do
povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com palavra, o Sr.
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1 Parte
1 1 Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado José Henrique, 2- Secretário "ad hoc", procede à

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

- O Deputado Durval Angelo, 1-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

MENSAGEM M 676/2006
Belo Horizonte, 18 de outubro de 2006.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia

Assembléia Legislativa, projeto de lei que estabelece as diretrizes da
política remuneratória dos servidores públicos civis da administração
direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e dos militares do
Estado.

A presente proposta tem por objetivos precípuos estabelecer uma
política remuneratória que assegure, no mínimo, a manutenção do
valor real da remuneração dos servidores, a segurança quanto à
evolução dos servidores na carreira, mecanismos que incentivem a
maior produtividade dos servidores e a compatibilidade da política
remuneratória com o equilíbrio fiscal.

O projeto de lei define a forma de cálculo do limite de recursos a ser
aplicado nos mecanismos da política remuneratória, em cada
exercício, que será obtido por meio da incidência de percentual
correspondente à diferença entre a variação nominal do ICMS
principal e a variação nominal da despesa com pessoal, sobre o valor
da despesa com pessoal dos exercícios tomados como referência.
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A aplicação dos mecanismos da política remuneratória em um
determinado exercício está condicionada à observância, no exercício
imediatamente anterior, de resultado fiscal não negativo e do aumento
ou manutenção no índice do fator de produtividade do Poder
Executivo. Os recursos a serem aplicados nos mecanismos da política
remuneratória não poderão ultrapassar o teto para a despesa total
com pessoal de 95% do limite estabelecido na alínea "c" do inciso II
do art. 20 da Lei Complementar Federal n 2 101, de 4 de maio de 2000.

A cada exercício será estabelecida a distribuição de recursos entre
os seguintes mecanismos da política remuneratória: concessão de
Adicional de Desempenho - ADE -; previsão geral anual dos valores
dos vencimentos básicos dos cargos, funções ou proventos dos
servidores públicos, nos termos do inciso X do art. 37 da Constituição
da República; reajuste e revisão de remuneração de cargos, funções,
gratificações ou proventos de aposentadoria; o reposicionamento na
forma da lei; a progressão e promoção do servidor, quando previstas e
na forma estabelecida na lei de criação da respectiva carreira, e a
aceleração do desenvolvimento do servidor na carreira por meio da
promoção por escolaridade adicional, quando prevista em lei e na
forma estabelecida em regulamento.

Ressalta-se que, atendendo aos anseios históricos dos servidores
públicos estaduais, a presente proposta de lei define o dia 1 2 de maio
de cada exercício como a data base para a concessão do reajuste
geral a que se refere o inciso X do art. 37 da Constituição da
República.

Importa mencionar ainda que o projeto de lei institui o Grupo
Consultivo sobre Política Remuneratória - GCPR -, composto por oito
representantes dos servidores públicos estaduais, com a finalidade de
opinar sobre a aplicação da política remuneratória, sobretudo no que
toca à distribuição de recursos entre os mecanismos acima
delineados.

Pelo exposto, verifica-se que a proposta em discussão denota o
reconhecimento do Estado a respeito da relevante participação dos
servidores no aprimoramento da máquina estatal. Proporciona, ainda,
a densificação do princípio democrático no âmbito da Administração
Pública, uma vez que define critérios e condições claras para o
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incremento da remuneração dos servidores, permitindo ampla
visibilidade e participação em uma seara tradicionalmente marcada
pela incerteza.

A par da renovação da confiança dos servidores na capacidade do
Poder Público de atender às suas necessidades, a população em
geral será beneficiada pelo oferecimento de padrões inequívocos de
responsabilidade na gestão de recursos públicos. Trata-se da
construção efetiva de condutas administrativas pautadas pela
transparência nos gastos públicos, simbolizada, acima de tudo, na
determinação de que o Estado, consciente da necessidade de
valorização de sua dimensão humana (os servidores), possa fazê-lo
de forma coerente com as noções de democracia, responsabilidade
fiscal, eficiência e moralidade.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter à
consideração dos seus nobres pares o presente projeto de lei.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N 2 3.669/2006
Estabelece as diretrizes da política remuneratória dos servidores

públicos civis da administração direta, autárquica e fundacional do
Poder Executivo e dos militares do Estado.

Art. 1 ° - As diretrizes da política remuneratória dos servidores
públicos civis da administração direta, autárquica e fundacional do
Poder Executivo e dos militares do Estado regem-se por esta lei.

Art. 2 - A política remuneratória tem os seguintes objetivos:
- estabelecer um sistema remuneratório que possibilite a

manutenção do valor real da remuneração e do seu poder aquisitivo;
II - oferecer segurança aos servidores quanto ao desenvolvimento

nas respectivas carreiras, com o fortalecimento e aprimoramento do
sistema do mérito;

III - privilegiar políticas de pessoal que incentivem o treinamento
intensivo e o aperfeiçoamento do servidor, visando a sua
profissionalização e maior produtividade para garantir a eficácia e a
continuidade da ação governamental; e

IV - assegurar a compatibilidade entre sistema remuneratório e o
equilíbrio fiscal do Estado.
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Art. 3 - Para fins do disposto nesta lei, considera-se:
- exercícios de referência, os dois exercícios imediatamente

anteriores àquele em que ocorrerá a aplicação dos mecanismos da
política remuneratória e que servirão de parâmetro para a aferição dos
valores de ICMS Principal e de despesas com pessoal a serem
utilizados no cálculo de que trata o art. 49;

II - ICMS Principal, o valor de Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, ou seja,
o ICMS arrecadado em cada exercício, excluídas as multas, os juros
de mora e a dívida ativa;

III - variação nominal do ICMS Principal, a variação percentual entre
os valores de ICMS Principal arrecadados no primeiro e segundo
exercícios de referência;

IV - despesa com pessoal, as despesas com a folha de pagamentos
dos servidores públicos civis e militares do Estado, compreendendo os
da ativa e inativos da administração direta, autárquica e fundacional
do Poder Executivo, incluindo-se a gratificação natalina;

V - variação nominal da despesa com pessoal, a variação percentual
entre os valores de despesa com pessoal apurados no primeiro e
segundo exercícios de referência; e

VI - resultado fiscal, o resultado do balanço do Orçamento Fiscal,
referente ao Poder Executivo, observado o disposto no art. 102 da Lei
n9 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 40 - O limite de recursos a ser aplicado nos mecanismos da
política remuneratória, em cada exercício, será obtido por meio da
incidência de percentual sobre a despesa com pessoal do exercício de
referência imediatamente anterior àquele em que ocorrerá a aplicação
dos mecanismos da política remuneratória.

§ 1 2 O percentual de que trata o "caput" corresponderá à diferença
entre a variação nominal do ICMS Principal e a variação nominal da
despesa com pessoal, deduzido seu crescimento vegetativo,
observado o disposto no parágrafo único do art. 12.

§ 2 - Para a definição do limite de recursos, de que trata o "caput",
serão considerados os gastos previstos em cada exercício com a
abertura de novas vagas para provimento de cargos efetivos, por meio
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de concurso público, e com a criação de cargos de provimento em
comissão e funções gratificadas.

Ar!. 5 0 - São condições para aplicação dos mecanismos da política
remuneratôria em um determinado exercício:

- resultado fiscal positivo no exercício anterior ao em que se dará a
aplicação dos mecanismos da política remuneratória;

II - aumento ou manutenção no índice do fator de produtividade do
Poder Executivo no exercício anterior ao em que se dará a aplicação
dos mecanismos da política remuneratória.

§ 1 Q - O fator de produtividade do Poder Executivo será medido pela
razão entre o valor das despesas de capital e o valor da soma das
despesas de capital com as de outros custeios.

§ 2 - Para a medição do fator de produtividade, serão consideradas
apenas as despesas empenhadas com recursos ordinários no âmbito
do Poder Executivo.

Art. 6 - A aplicação dos mecanismos da política remuneratória não
poderá exceder o teto, para a despesa total com pessoal do Poder
Executivo, de 95% do limite percentual estabelecido na alínea "c" do
inciso II do art. 20 da Lei Complementar n 2 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 7°- A implementação da política remuneratória será suspensa:
- na hipótese de variação nominal do ICMS Principal negativa; ou

II - quando a variação nominal do ICMS Principal for menor ou igual
à variação nominal da despesa com pessoal;

III - quando a despesa total com pessoal do Estado exceder a 57,5%
da Receita Corrente Líquida.

§ 1 - Na hipótese do inciso 1, os mecanismos da política
remuneratória somente voltarão a ser aplicados:

- quando constatada arrecadação de ICMS Principal superior ao
valor arrecadado no exercício anterior àquele em que tenha ocorrido a
primeira variação nominal do ICMS Principal negativa; e

II - a partir do exercício subseqüente àquele que apresentar a
recuperação na arrecadação de ICMS Principal, na forma
estabelecida no inciso Ido § l.

§ 2 - Para fins do disposto no art. 4 e no § 1 deste artigo, utilizar-
se-ão como exercícios de referência, respectivamente:

- o exercício anterior àquele em que tenha ocorrido a primeira
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variação nominal do ICMS Principal negativa;
II - o exercício que apresentar a recuperação na arrecadação de

ICMS Principal, na forma estabelecida no inciso 1 do § 19.
AI. 8 0 - A mudança na política macroeconômica, bem como

alterações legais que tenham impacto negativo, direto ou indireto,
sobre o recolhimento de ICMS Principal implicará na suspensão da
política remuneratória de que trata esta lei.

Art. 92 - O Poder Executivo definirá, a cada exercício, a distribuição
de recursos entre os seguintes mecanismos da política remuneratôria:

- aplicáveis aos servidores ocupantes de cargo de provimento
efetivo, cargo de provimento em comissão e função pública:

a) revisão geral anual dos valores da remuneração dos servidores
públicos e dos militares do Estado, nos termos do inciso X do art. 37
da Constituição da República; e

b) reajuste de vencimento básico de cargos, dos valores das
funções, dos valores das gratificações ou dos valores dos proventos
de aposentadoria e de reforma:

II - aplicável aos servidores ocupantes de cargo de provimento
efetivo e função pública, na forma da concessão de Adicional de
Desempenho - ADE -, nos termos da Lei n°14.693, de 30 de julho de
2003;

III - aplicáveis aos servidores ocupantes de cargos de provimento
efetivo:

a) o reposicionamento na forma da lei;
b) a progressão e promoção do servidor, quando previstas e na

forma estabelecida na lei de criação da respectiva carreira; e
c) a aceleração do desenvolvimento do servidor na carreira por meio

da promoção por escolaridade adicional, quando prevista em lei e na
forma estabelecida em regulamento.

Parágrafo único - Fica fixada a data de 1 9 de maio de cada exercício
para a aplicação do disposto na alínea "a" do inciso 1.

Art. 10 - Fica instituído o Grupo Consultivo sobre Política
Remuneratória - GCPR -, com a finalidade de opinar sobre a aplicação
do disposto nesta lei.

§ 1 - O GCPA não integrará a estrutura administrativa do Estado e
suas decisões terão caráter consultivo.
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§ 2 - O GCPR será composto por oito representantes dos
servidores públicos civis e dos militares do Estado escolhidos entre
representantes das associações de classes e entidades sindicais,
legalmente instituídas há pelo menos dois anos e que possuam no
mínimo três mil associados.

§ 32 - Os integrantes do GCPR serão responsáveis pela elaboração
das regras de funcionamento do Grupo, a serem baixadas em
regimento interno.

§ 42 - A lista nominal dos representantes de que trata o § 2 2 deverá
ser apresentada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
até 1 2 de fevereiro de cada exercício.

§ 52 - A inobservância do prazo de que trata o § 42 ou a omissão do
GCPR, quando demandado, não impedirá a aplicação da política
remuneratória prevista nesta lei.

Art. 11 - Para fins de aplicação desta lei, no exercício de 2007, serão
deduzidas da variação nominal da despesa com pessoal as seguintes
despesas, ocorridas no exercício de 2006:

- decorrentes da aplicação das tabelas de vencimento básico de
que tratam as seguintes leis:

a) Lei n2 15.784, de 27 de outubro de 2005;
b) Lei n2 15.785, de 27 de outubro de 2005;
c) Lei n 2 15.786, de 27 de outubro de 2005;
d) Lei n 9 15.961, de 30 de dezembro de 2005;
e) Lei n 2 16.190, de 22 de junho de 2006; e
f) Lei Complementar n 2 92, de 23 de junho de 2006;
li - decorrentes das promoções por escolaridade adicional

concedidas no exercício de 2006; e
III - decorrentes da atualização do valor do ponto-Gepi e da cota-

Gepi, de que trata a Lei n 2 6.762, de 23 de dezembro de 1975.
Parágrafo único - A verificação da observância do limite do teto de

que trata o art. 62 deverá considerar as despesas a que se referem os
incisos 1, II e III do "caput".

AI. 12 - Os parâmetros de aplicação da política remuneratória serão
revistos, por meio de lei, a cada período de cinco anos, avaliando-se,
em especial, a necessidade de:

- alteração do valor correspondente ao crescimento vegetativo da
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despesa com pessoal de que trata o parágrafo único deste artigo;
II - adequação do teto de que trata o art. 62; e
III - definição de novos parâmetros que proporcionem a avaliação e

o ajuste do desempenho da política remuneratória.
Parágrafo único - Nos cinco anos seguintes à publicação desta lei,

será considerado o valor máximo do crescimento vegetativo de 1,75%
incidente sobre a despesa com pessoal do exercício de referência
imediatamente anterior àquele em que ocorrerá a aplicação dos
mecanismos da política remuneratória.

Art. 13 - Esta lei entra em vigor em 1 Q de janeiro de 2007."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração

Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM N 9 677/2006

Belo Horizonte, 18 de outubro de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

Egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que autoriza a abertura
de crédito suplementar no valor de R$17.400.000,00 (dezessete
milhões e quatrocentos mil reais) em favor do Ministério Público
Estadual.

A providência ora adotada tem a justificá-la o fato de não conter a
Lei Orçamentária Anual - Lei n 15.970, de 12 de janeiro de 2006 -
dispositivo que autorize o Poder Executivo a abrir crédito suplementar
ao orçamento do Ministério Público Estadual, medida só viável
mediante proposta legislativa, o que ora se observa.

O crédito suplementar destina-se a cobrir despesas com Pessoal e
Encargos Sociais e Outras Despesas Correntes, e utilizará recursos
provenientes de anulação de dotações orçamentárias do Ministério
Público, no valor de R$17.400.000,00 (dezessete milhões e
quatrocentos mil reais).

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter
a esta augusta Casa a aprovação da proposta.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.
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PROJETO DE LEI N 9 3.670/2006
Autoriza a abertura de crédito suplementar de R$17.400.000,00 ao

Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Ministério Público Estadual.
Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito

suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Ministério
Público Estadual, no valor de R$17.400.000,00 (dezessete milhões e
quatrocentos mil reais), para atender a:

- despesas com Pessoal e Encargos Sociais, no valor de
R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais);

II - Outras Despesas Correntes, no valor de R$2.400.000,00 (dois
milhões e quatrocentos mil reais).

Art. 2 - Para atender ao disposto no art. 1 Q serão utilizados recursos
provenientes de anulação de dotações orçamentárias do Ministério
Público, no valor de R$17.400.000,00 (dezessete milhões e
quatrocentos mil reais).

Art. 39 - A implementação desta lei observará o disposto no art. 169
da Constituição da República e as normas pertinentes da Lei
Complementar Federal n9 101, de 4 de maio de 2000.

AI. 49 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 204 do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

Questão de Ordem
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, é apenas uma

simples questão de ordem. Gostaria de saber por que o nosso painel
eletrônico não está em funcionamento.

• Sr. Presidente - Nossos técnicos já estão verificando.
2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

• Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes
proposições:

PROJETO DE LEI N 9 3.671/2006
Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança

Pública de Nova Serrana - Consep -, com sede nesse Município.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário

de Segurança Pública de Nova Serrana - Consep -, com sede nesse
Município.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de outubro de 2006.
Paulo Cesar
Justificação: O Conselho Comunitário de Segurança Pública de

Nova Serrana, associação de direitos privados, sem fins lucrativos,
tem por finalidade colaborar nas atividades de manutenção da ordem
pública no âmbito municipal, principalmente em caráter preventivo, em
colaboração com a Polícia Militar e o órgão de segurança local,
objetivando prestar maior eficácia nas ações de defesa da
comunidade nova-serranense.

O Conselho está em pleno e regular funcionamento há mais de dois
anos, cumprindo suas finalidades estatutárias. Por isso, consideramos
de extrema importância a concessão do título declaratório de utilidade
pública estadual, que permitirá à entidade firmar parcerias com os
órgãos estaduais, visando à melhoria e à ampliação do seu trabalho.

Contamos, portanto, com o apoio dos nobres pares à aprovação
deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N2 3.672/2006
Declara de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Rural

Cruz Alta - Aderca.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 12 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de

Desenvolvimento Rural Cruz Alta - Aderca -, com sede na Rodovia
Fernão Dias, saída 857, Bairro Cruz Alta, no Município de Pouso
Alegre.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de outubro de 2006.
Doutor Viana
Justificação: A Associação de Desenvolvimento Rural Cruz Alta -
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Aderca -, de Pouso Alegre, fundada em 12/5/84, é sociedade civil,
sem fins lucrativos.

Essa entidade tem por finalidades, entre outras, participar em
trabalhos comunitárias; trabalhar pelo desenvolvimento da
agropecuária e pela melhoria do bem-estar social da população;
prestigiar, estimular e auxiliar iniciativas que tragam benefícios à
comunidade; promover intercâmbio entre a comunidade rural e a
urbana; proteger a saúde da família, da gestante, da criança e do
idoso.

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

PROJETO DE LEI N Q 3.673/2006
Declara de utilidade pública o Serviço Assistencial Quita Guimarães

Tolentino - Projeto Prosseguir -,do Município de Cláudio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Serviço Assistencial

Quita Guimarães Tolentino - Projeto Prosseguir -, com sede no
Município de Cláudio.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de outubro de 2006.
Neider Moreira
Justificação: A entidade em epígrafe atende a todos os requisitos da

Lei n2 15.430, de 2005. O Serviço Assistencial Quita Guimarães
Tolentino - Projeto Prosseguir - tem como objetivos e finalidades
estatutárias abrigar, alimentar e educar crianças e adolescentes, ainda
oferecendo educação religiosa, cursos profissionalizantes,
promovendo a integração nos âmbitos cultural e esportivo.

Em face do exposto, apresento o projeto de lei para apreciação dos
meus nobres pares.

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

REQUERIMENTOS
N9 6.885/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja

formulado apelo ao Ministério Público com vistas a que se tomem
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providências com relação à prisão do Sr. Mário Valadares e que se
envie ao referido órgão cópia das notas taquigráficas da reunião que
menciona.

N2 6.886/2006, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulada manifestação de aplauso à Sra. Soraya Mello Ferreira
Pinto, Delegada de Polícia, em razão de sua atuação no caso que
envolvia o Sr. Luís Carlos Ribeiro.

N2 6.88712006, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulada manifestação de aplauso ao Sr. Cézar Duarte Matoso,
Delegado de Polícia, em razão de sua atuação no caso que envolvia o
Sr. Luís Carlos Ribeiro. (- Distribuídos à Comissão de Segurança
Pública.)

N2 6.888/2006, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulada manifestação de aplauso ao Sr. Gilvan Alves Franco,
Procurador de Justiça de Combate aos Crimes de Agentes Políticos
Municipais, por sua atuação em defesa da Casa do Conde.

N 1 6.88912006, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulada manifestação de aplauso aos Procuradores da
República no Estado por sua atuação em defesa do acervo do Museu
Ferroviário de Belo Horizonte. (- Distribuídos à Comissão de Cultura.)

N2 6.890/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Corregedor da Polícia Militar com vistas a que se
tomem providências com relação à denúncia apresentada à Comissão
pelo Sr. Luís Carlos Ribeiro. (- A Comissão de Segurança Pública.)

N 6.891/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada à Corregedoria da União cópia das notas taquigráficas
da reunião dessa Comissão em 13/9/2006.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

do Trabalho e de Assuntos Municipais.
Oradores Inscritos

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.
• Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Deputadas,

Deputados, cidadãos que nos acompanham neste Plenário e pela TV
Assembléia, retorno a esta tribuna após o pleito ocorrido em todo o
País. Tivemos a felicidade de sair vitoriosos e a alegria de ver o
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Governador Aécio Neves reeleito com a votação mais expressiva da
história do povo mineiro. Tivemos a alegria de ver o segundo turno
aprovado pelo povo brasileiro, levando o nosso candidato Geraldo
Alckmin a disputar a eleição com o candidato Lula, que concorre à
reeleição. Esse espetáculo democrático, naturalmente um cenário de
diversos embates, teve seus pontos altos e alguns momentos tristes;
porém, ganhou a democracia brasileira, certamente.

Neste primeiro momento de uso da tribuna, dirijo-me ao povo
mineiro para agradecer. Nós, que assumimos a tarefa de exercer a
atividade pública, temos absoluta consciência de que devemos fazê-lo
como missão de vida. Se alcançamos um resultado positivo, temos
plena convicção de que isso se originou de um trabalho de equipe.
Temos consciência de que o exercício da política no processo
democrático é uma ação coletiva e nunca a de um indivíduo. Portanto,
a vitória também não pertence a um indivíduo; a vitória é, acima de
tudo, do processo democrático, oportunidade do povo de expressar o
seu sentimento. Naturalmente, os resultados que aclamam este ou
aquele como vitorioso pertencem a um conjunto de torças da
sociedade.

E claro que, em primeiro lugar, agradeço a Deus. Como cristão,
católico e homem de fé, tenho consciência de que, para exercer uma
atividade dessa natureza, nunca podemos prescindir das orações, da
fé em Deus e das bênçãos que sempre emanam do nosso Pai, a fim
de que possamos combater o bom combate, ser firmes nas nossas
posições, propositivos e, de tato, termos verdadeiras e puras
intenções; e, acima de tudo, pô-las em prática, materializá-las sob a
forma de benefícios para a nossa coletividade e toda a comunidade.

Esse trabalho, com certeza abençoado por Deus, foi e deverá
continuar sendo sempre a fonte do sucesso de todo e qualquer ser
humano. Não tenho dúvida de que foram principalmente as bênçãos
de Deus que nos possibilitaram conseguir um resultado tão positivo,
ou seja, chegar próximo à marca de 100 mil votos, numa candidatura
a uma primeira reeleição como Deputado Estadual - tempos difíceis,
em que a opinião pública se debruçou não só sobre os pretendentes
aos cargos, mas também sobre o dilema de avaliar aqueles que a
representam da forma adequada e aqueles que entendia que, por
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alguma razão, não deveriam representá-la.
Portanto, chegar a essa marca é um motivo de alegria muito grande

para mim.
Neste momento, agradeço a cada companheiro da equipe de

trabalho esse êxito. Essa vitória não se deu apenas na campanha
eleitoral. Ninguém alcança a vitória num processo eleitoral, de
candidato a presidente de bairro, a Vereador, a Prefeito, a Deputado,
a Governador, a Presidente da República, apenas em razão de uma
campanha. Felizmente, isso está mudando no Brasil. Acredito que já
houve tempo em que era assim. Essa campanha já foi, no meu
entendimento, o prenúncio de um processo democrático com mais
reflexão. Não quero dizer, com isso, que o resultado apenas reflete a
competência e o mérito das pessoas; trata-se de um trabalho de
grupo.

Vemos com tristeza que alguns grandes e valorosos companheiros,
pessoas pelas quais temos o maior respeito, não lograram êxito. E um
conjunto de fatores que leva a esse tipo de resultado.

Insisto em dizer que uma eleição como essa nos dá a esperança de
um país mais amadurecido, em que o processo de reflexão, de
participação do eleitor, de análise histórica começa a prevalecer sobre
o que antes ocorria, que eram os "shows' e os brindes, embora
tenhamos muito que avançar.

E justamente por isso que compartilho esse resultado com a equipe
de trabalho e a ela agradeço. Refiro-me àqueles com quem tivemos
um dever e por quem procuramos cumpri-lo ao longo dos já quase
quatro anos. Até posso dizer quatro anos porque, no dia seguinte à
eleição passada, já estávamos em campo trabalhando, assim como
fizemos desta vez. Na segunda-feira, estava eu agradecendo ao povo
de Divinópolis, de Oliveira, aos cidadãos da minha terra natal,
Santiago. Naturalmente, vou fazê-lo até o final deste ano, alcançando
as mais de 400 cidades onde fui votado, mas, de modo especial,
agradeço à região central de Belo Horizonte, ao Centro-Oeste mineiro
e ao Campo das Vertentes. Tive, para minha honra, o privilégio de
figurar como o Deputado de cidades como São João dei-Rei, Dores do
lndaiá e Luz. Temos a honra de figurar como Deputado mais votado
dos eleitos em mais de 30 cidades. Isso não será jamais objeto de
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ufanismo ou de orgulho de natureza pessoal, mas sim de gratidão e
de responsabilidade enormes.

Agradeço, em razão disso, aos que trabalharam conosco no
gabinete, fora dele, nas comissões, bem como aos voluntários, aos
Prefeitos, aos Vereadores, às lideranças e ao cidadão que nos
acompanhou pela TV Assembléia e pelas comissões na nossa luta
para viabilizar recursos para os Municípios. Da mesma forma,
agradecemos aos nossos "adversários", entre aspas, aos nossos
oponentes, com quem debatemos aqui, mas por quem temos um
respeito muito grande.

Para que tenha tempo de compartilhar esse discurso com os meus
colegas em aparte, quero, acima de tudo, registrar o enorme
sentimento de que a política feita com seriedade, com dignidade, de
forma combativa, mas, ao mesmo tempo, respeitosa e ética tem lugar
e cada dia mais vem sendo valorizada. Não quero, com isso, de
maneira alguma, traçar paralelo entre quem ganhou e quem perdeu a
eleição, limitando-me a esse principio. Insisto em dizer que pessoas
valorosas, éticas e responsáveis, às vezes, não logram êxito num
pleito eleitoral, mas vejo com entusiasmo que, cada dia mais, valores
como os citados são substanciais e componentes fundamentais para o
resultado. Portanto, nada mais justo do que compartilhar esse
resultado com cada cidadão que nos deu a oportunidade de continuar
representando Minas Gerais aqui na Assembléia.

O Deputado João Leite (em aparte) - Serei breve na minha
manifestação, mas não poderia deixar de fazê-la. Quero parabenizar o
Deputado Domingos Sávio e sua equipe por essa brilhante vitória.
Creio que ela demonstra, sem dúvida, a vitória de um pensamento, já
que V. Exa. representa - e muito bem -, como Líder desta Casa, o
governo Aécio Neves, que teve uma aprovação praticamente
majoritária no nosso Estado. Reconhecido foi esse governo para o
qual V. Exa. tanto contribuiu na Assembléia Legislativa. Deputado
Domingos Sávio, a vitória de V. Exa. traduz o seu trabalho nesta
Assembléia.

Creio também que ninguém suporta mais cartas anônimas, listas
forjadas, dossiês para acabar com a imagem das pessoas, destruindo-
as para se ter uma vitória dessa maneira. E possível construir de outra
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forma, como esse governo e V. Exa. construíram, liderando na
Assembléia Legislativa, presidindo a Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária com brilhantismo.

Minhas palavras são de reconhecimento pelo trabalho de V. Exa.,
parabenizando-o por essa votação expressiva e constatando também
que o povo mineiro teve por V. Exa. o reconhecimento do seu
trabalho. Parabéns!

O Deputado Domingos Sávio - Eu é que agradeço, nobre Deputado
João Leite. Esteja certo de que compartilho desse sentimento. Porém
nem vou aprofundar-me nessa reflexão de que o povo já não suporta
mais isso, pelo menos para as pessoas sérias e éticas. Felizmente,
cresce o número de cidadãos conscientes, que repudiam a prática da
calúnia, das listas e dossiês forjados, das tentativas inescrupulosas de
denunciar de forma criminosa, sem fundamentos, manchando o nome
de pessoas para, depois, tentar de alguma forma ganhar ou tirar
proveito daquilo. As eleições já começaram a ilustrar isso, mas
acredito que é melhor deixarmos cair no esquecimento aqueles que
praticam isso e querem insistir por esse caminho.

O Deputado Leonardo Quintão (em aparte) - Nobre Deputado
Domingos Sávio, venho aqui, felizmente, para parabenizá-lo. Tive a
oportunidade de tê-lo como colega na Comissão de Administração
Pública nos dois primeiros anos. Pude ver a maneira democrática com
que V. Exa., como Presidente, conduziu aquela Comissão, sempre
participativo, sempre na defesa das causas corretas, sempre
defendendo o Governador Aécio Neves, que também defendo, e pude
ainda ver que os pleitos de sua base política, Divinópolis, foram bem
atendidos por meio do seu trabalho no Plenário e com o governo do
Estado. Isso demonstra sua grande liderança regional. Vejo também
que, como V. Exa. mesmo disse, o seu trabalho foi reconhecido, o que
não aconteceu, infelizmente, com muitos colegas aqui, que
trabalharam muito - e sou testemunha disso -, mas não obtiveram o
reconhecimento do eleitor pelo seu trabalho. Só quando formos para o
céu, poderemos saber dessas grandes dificuldades. Parabéns! V.
Exa. é um grande Deputado. Quero dizer que, como o Governador
Aécio Neves, V. Exa. fez um brilhante trabalho aqui. Vejo também
que, no âmbito federal, o Presidente Lula tem desenvolvido um grande
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trabalho. Há algumas dificuldades, como V. Exa. muito bem disse,
mas tenho certeza de que o eleitor, em nível federal, saberá dar o
verdadeiro valor ao trabalho desenvolvido pelo Presidente Lula, que é
muito maior do que partidos no âmbito federal.

O Deputado Domingos Sávio - Agradeço ao Deputado Leonardo
Quintão. Compartilho seus sentimentos em relação aos diversas
companheiros valorosos que não lograram êxito, e que nem por isso
deixarão de merecer de todos nós o respeito e a admiração.
Compartilho do sentimento de que o Governador Aécio Neves fez um
grande trabalho e que, com certeza, continuará fazendo. Permito-me
apenas registrar o meu sentimento de que o Brasil precisa e merece
muito mais, portanto, naturalmente, dentro de um processo
democrático, haveremos de aprofundar esse debate para que
tenhamos o que possa ser melhor para o nosso país.

O Deputado Doutor Viana (em aparte) - Nobre colega Domingos
Sávio, em meu nome e em nome do nosso partida, o PFL, queremos
parabenizá-lo por esse retorno vitorioso, que, temos certeza,
engrandecerá por mais quatro anos a nossa Assembléia. Formulamos
os votas de muito sucesso e êxito nesse mandato. Que V. Exa.
continue a nas brindar com sua inteligência rara e seu trabalho
eficiente. Sou seu vizinho de gabinete e gostaria de parabenizar
também sua competente equipe e a você mais uma vez por esse
grande reconhecimento do povo de Minas Gerais, que o faz retornar
brilhantemente para mais um mandato de quatro anos. Parabéns.

O Deputado Domingos Sávio - Muita obrigada. Caminhando para a
conclusão, nobre Presidente, gostaria de registrar que, além do
sentimento de gratidão por todo o povo mineiro que compartilhou
conosco dessa luta, meu agradecimento também aos meus pares
desta Casa, tanto àqueles com cujas idéias compactuamos, com
quem temos uma afinidade maior, que são nossos colegas na base de
apoio ao Governador Aécio Neves, como também àqueles com os
quais divergimos em algumas idéias, com quem combatemos de
forma clara e enfática no Plenário, mas sem perder jamais o respeito e
a admiração por cada um de vocês, colegas Deputados e Deputadas,
com o entendimento de que são valorosos representantes do povo
mineiro. E nesse intuito que quero registrar que trago comigo uma
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disposição redobrada para trabalhar, retribuindo essa votação
magnífica que tivemos. Para isso vamos, mais uma vez, contar com
os valorosos servidores desta Casa, com a compreensão e o
companheirismo dos colegas Deputados de todos os partidos. Creio
eu que, num segundo mandato, pela experiência que adquirimos e
pela afinidade natural que fomos construindo, será mais fácil. Como o
próprio Aécio costuma dizer, que as idéias briguem, que as idéias
debatam, mas que os homens e mulheres, como bons cristãos,
convivam de forma harmoniosa, respeitando-se e ajudando-se. E com
esse sentimento que quero terminar minhas palavras, agradecendo e
me comprometendo com o povo mineiro a manter a firmeza ética, a
compostura, a decência, o trato com todas as questões públicas, o
empenho permanente em defesa daquelas cidades, daquelas regiões,
daqueles cidadãos que confiaram em mim, em busca do entendimento
e da harmonia, através do respeito na convivência com a diversidade
ideológica que temos dentro de uma Casa Legislativa. Muito obrigado
aos servidores desta Casa e à imprensa de modo geral, pela sua
postura firme e madura, que muito tem contribuído para o avanço da
democracia em nosso país. Muito obrigado a todos.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.
• Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Deputado Rêmolo

Aloise, Deputados e Deputadas. Quero também, inicialmente, fazer
um agradecimento especial ao povo mineiro particularmente, pelos
mais de 62 mil votos que recebi nesta eleição como candidato a
Deputado Federal. Não foi o suficiente para, como titular, exercer o
mandato de Deputado Federal, mas, sem sombra de dúvida, uma
votação que me deixa orgulhoso pelo trabalho que venho
desenvolvendo no Parlamento, há 10 anos como Vereador de Belo
Horizonte e há 8 anos como Deputado Estadual nesta Casa, com a
convicção de que busquei exercer esses mandatos com toda
dignidade e respeito que merece qualquer mandato parlamentar, em
especial o mandato que vem de compromissos éticos e políticos com
o povo do nosso querido Estado de Minas Gerais.

Então, em primeira mão, quero fazer um agradecimento especial a
esses eleitores na certeza de que outros companheiros de nossa
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chapa - PT-PMDB-PCdoB - certamente estarão honrando esses votos
na Câmara Federal com mandatos que conquistaram a partir da
expressiva votação que nossa coligação teve nessas eleições.

Sr. Presidente, faço isso porque, após as eleições, é a primeira vez
que peço a palavra da tribuna para discutir temas de nossos
interesses. Em particular, nossa bancada, nosso Bloco PT-PCdoB,
tem demonstrado uma preocupação muito grande com um tema que
hoje se expressa por meio de um projeto de lei do Governador do
Estado: as privatizações, ou as possibilidades delas no interior do
País e particularmente em Minas Gerais.

O Governador do Estado enviou à Assembléia Legislativa, há mais
tempo, um projeto criando empresas subsidiárias da Copasa, o que
levantou uma série de preocupações não só entre os membros de
nosso Bloco, mas também entre os trabalhadores da Copasa,
relativamente às intenções e às conseqüências de se criarem essas
várias subsidiárias.

Ora, se a Copasa é uma empresa vitoriosa, que se tem mostrado
importante para a construção de redes de esgoto e saneamento,
mesmo que ainda não sejam suficientes para Minas Gerais, por que
fazer a modificação e se criarem três subsidiárias dessa empresa -
uma para os recursos hidrominerais, outra para o projeto Jaíba e outra
para as áreas e regiões do Vale do Jequitinhonha, do Mucuri, São
Mateus e Norte de Minas? As respostas nunca foram completas em
relação a isso, o que nos levou a fazer um alerta a todo o povo de
Minas Gerais a respeito do risco de isso implicar um processo futuro
de privatização da Copasa.

A Deputada Jô Moraes, outro dia, leu uma nota do jornal "Hoje em
Dia", em que o repórter chamava a atenção para uma hipótese que
considerava não remota de que essas subsidiárias, essas
modificações na Copasa, poderiam levar a esse processo de
privatização.

Esses são temas que já levantávamos aqui, pois preocupamo-nos
em manter a Copasa corno estatal, não apenas nós, do Bloco RI-
PCdoB, mas também a maioria do povo mineiro e brasileiro. A própria
campanha presidencial tem levantado esse debate sobre a questão
das privatizações, e aqueles que no passado privatizaram muitas
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empresas do País, hoje, juram de pé junto, embora seja duvidoso, que
não privatizarão mais. Portanto é verdade que esse tema tem
merecido uma preocupação muito grande de todos nós.

Felizmente, o governo apresentou hoje um substitutivo, com um art.
6, que não constava do projeto original e que diz que
obrigatoriamente será aplicado o disposto nos § 15, 16 e 17 do art.
14 da Constituição do Estado às empresas subsidiárias da Copasa-
MG. Em outras palavras, o governo está sugerindo que as três
empresas subsidiárias terão de se enquadrar ao disposto no art. 14,
nos § 15, 16 e 17.

Felizmente, fui o relator desse artigo da Constituição Estadual à
época do governo Itamar Franco e, a partir de uma proposta dele,
instituí algumas modificações que terminaram no formato desse art.
14: para haver qualquer processo de privatização de empresas
públicas mineiras, em especial a Copasa e a Cemig, há de se ter 3/5
de aprovação pela Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Isso evidentemente dificulta, e muito, o processo de privatização,
porque não é fácil adquirir, especialmente nos dias de hoje, em que o
neoliberalismo se encontra acuado em um processo para fazer
maioria de 315 em uma Casa Legislativa para privatizar empresas da
importância da Copasa ou da Cemig. Mas ainda, Deputada Elisa
Costa, instituímos um outro artigo: mesmo havendo os 3/5, as
empresas só serão confirmadas privatizadas se, por referendo
popular, a maioria do povo de Minas Gerais disser que elas podem ser
privatizadas.

Portanto, o governo agora reconhece a nossa preocupação e
incluirá o art. 6, aplicando às empresas subsidiárias o que já se
dispunha no artigo da Constituição em relação às empresas
públicas -, e chamávamos atenção para isso. O que significa que as
subsidiárias se encontram também na defesa, a Constituição lhes
garante não haver um processo de privatização que leve a
arrependimento futuro e que o patrimônio público não seja dilapidado
e entregue, geralmente a preço de banana, a empresas privadas,
estas, quase sempre, de composição e caráter internacional. E
evidente que esse dispositivo agora inserido nos tranqüiliza quanto à
possibilidade de maior discussão, mas ainda suscita dúvidas.
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A Deputada Elisa Costa tem-se manifestado a respeito da
necessidade de que se façam - e isso foi discutido com o Presidente e
com a Mesa da Assembléia Legislativa - audiências públicas,
especialmente nas regiões das águas minerais, do Projeto Jaíba e do
norte do Jequitinhonha e do Mucuri, para esclarecer o que se
pretende construir a partir dessas subsidiárias, e que, evidentemente,
tenha-se a garantia de que esse processo não levará à privatização
de uma empresa tão importante quanto a Copasa.

Por isso, já no governo passado, por meio desta Assembléia
Legislativa - na ocasião, Deputada Jâ Moraes, unanimemente nesta
Casa -, aprovamos o que foi enviado pelo Governador Itamar Franco,
com modificações que sugeri como relator. As opiniões da Casa foram
explicadas ao povo de Minas Gerais. Esse dispositivo nos tranqüiliza
um pouco mais, embora, repito, o processo de discussão nessas
regiões deva ser feito.

Dúvidas ainda persistem: se a empresa funciona bem, por que
dividi-ia em subsidiárias? Ainda não estamos seguros. Se o motivo
não é a privatização, melhor que não seja; aliás, ninguém mais se
responsabiliza por esse projeto no Brasil, parece que isso não
aconteceu. E, felizmente, parece que não irá acontecer, pelo resultado
que o segundo turno já aponta, pelo menos nas pesquisas, e espero
que continue assim até o final do processo eleitoral.

Se não é isso, quais são os argumentos? Por que e como
funcionarão essas subsidiárias? Isso não está esclarecido. E é
exatamente esse o questionamento do Bloco PT-PCdoB. Vamos
aprofundar o debate em torno desse projeto de lei do governo do
Estado, que recebemos com surpresa, mas, ao mesmo tempo, com
certo alívio. O art. 62 reconhece que as subsidiárias também entram
na proteção que a Constituição dá à própria Cemig e à Copasa. Mas é
também um atestado do governo de que esse risco poderia ocorrer,
como questionávamos. Tanto que o próprio governo inclui uma
emenda que já havíamos anunciado que faríamos. Aliás, o Deputado
Laudelino Augusto já havia apontado a necessidade desse artigo, e o
governo reconhece que, de fato, estávamos a descoberto no projeto
original, quanto à possibilidade de privatização das empresas
subsidiárias.
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Parabenizo a Deputada Jô Moraes, que também mencionou esse
assunto nesta Casa.

A Deputada Jã Moraes (em aparte) - Deputado Rogério Correia,
considero fundamental a sua intervenção para alertar esta Casa e
toda a sociedade mineira para os problemas que podemos enfrentar
em uma empresa que é absolutamente vitoriosa.

Tenho muito receio quando tratamos de uma empresa estatal que é
um dos baluartes do processo de investimento em Minas Gerais. Ai de
nós se ela tivesse sido submetida ao processo de privatização dos
governos tucanos anteriores!

Na história desta Casa, está a contribuição dada por V. Exa. como
relator para a alteração da Constituição, criando um mínimo de
garantias para que as privatizações não se repitam, como ocorreu à
exaustão. Entretanto, precisamos estar atentos também a outra
questão fundamental: como se dividem em subsidiárias empresas que
realizam a mesma atividade? Aguas minerais é uma coisa, Jaíba é
outra, mas separar a Copasa do Jequitinhonha da Copasa da região
metropolitana? Separar a "copasinha" pobre da "copasona" rica? Isso
fere profundamente o instrumento do subsídio cruzado, grande arma
de democratização, de universalização dos serviços públicos neste
país. Essa é uma construção histórica. Não podemos concordar, em
hipótese alguma, com algo que romperá com sua estrutura básica.

Cumprimento V. Exa. e considero o momento muito oportuno.
Durante o debate eleitoral, o País conscientizou-se de que há dois
projetos, sendo que um deles tira o Estado de sua função de prestar
bons serviços.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputada Jô Moraes. A
Constituição Federal também precisa de uma salvaguarda desse tipo
para as nossas empresas. O Uruguai se safou da venda de muitas de
suas estatais porque, em sua Constituição, obriga-se a realização de
referendo popular para se fazer qualquer processo de privatização de
empresas estratégicas.

Quando a onda neoliberal chegou ao Uruguai, o governo submeteu
a primeira empresa estatal ao plebiscito, e a privatização foi derrotada
pela população. Ou seja, o processo não ocorreu graças ao artigo
constitucional. Assim, o Uruguai levou vantagem e evitou diversas
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privatizações.
A Argentina, por sua vez, não teve a mesma sorte. Quase tudo é

privatizado em nosso país "hermano", vizinho, inclusive praias. Para
se ter acesso ao mar, é necessário pagar a propriedades privadas.
Isso sem falar na previdência e em outras instituições, frutos de
privatizações de anos e anos de neoliberalismo.

No Brasil, ficamos no meio. Não tivemos o azar do povo argentino,
mas também não havia a salvaguarda da Constituição uruguaia. Com
isso, muitas empresas importantes foram vendidas ou entregues ao
capital financeiro internacional, ao FMI. Aqui, o processo não foi tão
violento porque tivemos resistência popular, dos partidos de esquerda,
da CUT, dos sindicatos e de outras instituições, que impediram o
avanço do processo nos moldes argentinos. A própria vitória do
Presidente Lula paralisou o processo privatizante em curso.

O correto é colocarmos essa salvaguarda na Constituição para que
o desejo popular prevaleça, para que o referendo seja uma obrigação
legal. Em Minas Gerais, o projeto inicial do Governador Itamar Franco
era de que o quórum para autorizar a alteração da estrutura societária,
portanto, o processo privatizante, fosse de 213.

Por unanimidade, eu, como relator, e a Assembléia, como um todo,
passamos o quórum para 3/5, dificultando mais esse processo. E
mantivemos a previsão de que, mesmo com a vontade de três quintos
desta Casa, seria submetido a um referendo popular, o que
praticamente impede, ou dificulta muito, o processo de privatização.
Esse deve ser um exemplo para a própria Constituição Federal e a
construção disso no Congresso Nacional recém-eleito. Essa é uma
salvaguarda importante a ser criada.

Corroboro as outras preocupações da Deputada Jô Moraes, que
serão debatidas em audiências públicas já combinadas com o
Presidente desta Casa, para maiores esclarecimentos acerca do
projeto de lei.

Agradeço aos Deputados e às Deputadas e desejo que este debate
continue a ser democrático para que, ao final, prevaleça a vontade
maior do povo mineiro. Obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.
• Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
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Deputadas, público presente e telespectadores da TV Assembléia.
Aproveito o tempo que tenho hoje na tribuna da Assembléia
Legislativa para, novamente, agradecer ao povo de Minas Gerais sua
generosidade ao me dar mais um mandato na Assembléia Legislativa.
Agradeço todos os votos e as manifestações de carinho enquanto
percorríamos o Estado na luta pelos votos. Reitero nossa disposição
de trabalhar na Assembléia Legislativa pelo povo de Minas Gerais,
apresentando a legislação e contribuindo para o desenvolvimento do
nosso Estado. Agradeço especialmente ao povo de Belo Horizonte,
que pela terceira vez me faz o Deputado Estadual mais votado.
Agradeço a toda a nossa Região Metropolitana de Belo Horizonte a
votação expressiva. Sempre me dão uma responsabilidade muito
grande para representá-los na Assembléia Legislativa, especialmente
neste momento tão delicado da vida do nosso país.

Quero falar também da minha satisfação em ver o governo Aécio
Neves receber nas urnas o reconhecimento maciço e majoritário do
povo de Minas Gerais. Tenho a alegria de haver colaborado com esse
governo, não apenas como Secretário de Desenvolvimento Social e
Esportes, mas também na Assembléia Legislativa, acreditando na
seriedade do governo Aécio Neves. Seriedade, compromisso e
competência reconhecidos também pela população de Minas Gerais.
Sem dúvida, esse foi um governo importante, que lança bases muito
firmes para nosso Estado, organizando suas contas e fazendo um
planejamento a longo prazo. Tenho a alegria de haver contribuído com
meu trabalho sério para esse governo.

Ressalto o espírito de transparência que sempre reinou nesse
governo.

Já no início, todas as Secretarias e órgãos receberam auditores
escolhidos pela Auditoria-Geral do Estado de Minas Gerais, e instituiu-
se um processo permanente de elaboração de relatórios, o que deu a
todos os Secretários e Presidentes de órgãos e autarquias muita
tranqüilidade para gerir essas instituições. A grande novidade é que,
dessa forma, o Governador ou o Secretário tem a oportunidade de
não ser surpreendido por algum ato ilícito. Em outras palavras, o
acompanhamento do processo permite que haja transparência nesse
governo, já reconhecido pela população.

1. S A
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No tempo que me resta, gostaria de tratar de outro assunto, que
atualmente tem tomado conta das discussões por onde tenho andado:
a privatização da administração pública. Em Belo Horizonte, vemos o
domínio de um partido, o PT, na administração pública. Explico-me: o
Prefeito, o administrador, deveria trabalhar em prol da população da
cidade, respeitando o que pertence ao povo de Belo Horizonte, mas
vemos essa Prefeitura ser privatizada e entregue a um partido político.
Por isso há esse grande número de Secretarias: 63. Quando o PSDB
deixou a Prefeitura de Belo Horizonte, ao final de 1992, havia aqui 12
Secretarias; hoje, temos 63.

Ontem mesmo vimos o absurdo de a Prefeitura de Belo Horizonte
liberar os carnês de estacionamento rotativo com um aumento de
20% - encoberto por uma tarja adesiva -, para fazer face ao gasto
astronômico que tem a Prefeitura para acolher todos os militantes do
partido, privatizando o que é público. E lamentável o que está
acontecendo.

O caso do aumento de 20% no estacionamento rotativo não termina
aqui, pois ainda precisamos esclarecer algumas questões. Quando
compramos um desses carnês, vemos impressa, ao final, uma
prestação de contas, o que é interessante. Mas essa prestação de
contas da Prefeitura de Belo Horizonte está entre aspas, porque não
traz o que é recolhido com as multas, que é algo impressionante. A
população de Belo Horizonte tem externado seu descontentamento
com isso - e o Deputado Sargento Rodrigues tem sido o porta-voz
desse descontentamento. Com a ajuda de minha assessoria e do
Beto, nosso advogado, estamos fazendo um levantamento e já temos
em mão um calhamaço de multas contra as quais a população
recorreu - em quase 100% delas, não são concedidos os direitos à
população. Ou seja, as pessoas recorrem, mas a multa permanece. E
impressionante.

Outra coisa que me impressiona nessa história é que não foi feita
licitação para a distribuição dos carnês de estacionamento rotativo em
Belo Horizonte, e a empresa que os distribui é de Vitória, no Espírito
Santo. Vejam o absurdo disso. Já vamos para o quinto termo aditivo
nesse contrato, feito sem licitação, pela Prefeitura, para a distribuição
de carnês de cobrança de faixa-azul em Belo Horizonte. Para um
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cidadão ou cidadã desta cidade, Deputado Sargento Rodrigues,
trabalhar durante um mês, por 8 horas diárias, vai pagar praticamente
R$250,00 para estacionar na rua, que é pública. Isso é a privatização
do que é público. Esse é o partido da privatização do que é público e
que tomou conta de Belo Horizonte. E sabem qual é a especialidade
da empresa que escalaram para distribuir os carnês de
estacionamento rotativo em Belo Horizonte? Ela é uma construtora de
edificações.

Com muito prazer, concedo aparte ao Deputado Sargento
Rodrigues. Reconheço a sua luta contra as multas que têm penalizado
o cidadão e a cidadã de Belo Horizonte.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Quero cumprimentar
V. Exa. pelo pronunciamento, chamando à responsabilidade o Prefeito
que está hoje à frente da cidade de Belo Horizonte. Segundo
informações e de acordo com o que ouvimos hoje no programa
"Chamada Geral", da Rádio Itatiaia, após V. Exa. trazer essa séria
denúncia dos carnês com aumento exorbitante, prêmio que o belo-
horizontino está recebendo da Prefeitura, o Prefeito disse ao jornalista
Eduardo Costa que isso simplesmente passou batido, que a
BHTRANS votou o aumento por conta própria e que ele ficou vendido.
O que nos assusta muito.

O Deputado João Leite - Desculpe-me, Deputado Sargento
Rodrigues. Ele também não sabia. O Presidente Lula não sabe, o
Prefeito Pimentel também não.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - O que nos assusta
muito com referência às denúncias que V. Exa. tem trazido aqui, que
são sérias, é a indústria de multas. Não sou contra. Fui policial de
trânsito e multei os infratores, mas foi instalada uma indústria pela
chamada BHTRANS. Até em veículos descaracterizados, Deputado
João Leite, utilizando agentes sem uniforme, a Prefeitura, através da
BHTRANS, tem perseguido mães que transportam um filho ou dois e
que, às vezes, dão carona para o filho de uma vizinha. Isso não pode
acontecer. A Prefeitura tem colocado pessoas para persegui-Ias. Um
cidadão conhecido como Odilon, gerente dessa BHTRANS, estava
perseguindo-as, em trajes civis, com veículo descaracterizado, em
tempo de ocorrer um acidente grave! Famílias estão sendo
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perseguidas por essas pessoas, tamanha é a voracidade da Prefeitura
em multar.

V. Exa. também trouxe uma denúncia séria. Ontem, conversávamos
com o Vereador Délio Malheiros a respeito da proposta do projeto de
lei encaminhado à Câmara Municipal visando à redução do
pagamento dos precatórios de 30 salários mínimos para 3. Segundo
palavras do Vereador Délio Malheiros, está sendo instituído o calote
oficial pela Prefeitura de Belo Horizonte.

Portanto V. Exa. recebe os meus cumprimentos por estar como
guardião dos interesses do belo- horizontino. do cidadão que vive em
Belo Horizonte. Mas faço um questionamento: Onde está o Ministério
Público? O que o Ministério Público está fazendo? Será que está
dormindo em berço esplêndido, que não acompanha, não denuncia e
não investiga essas maracutaias e essas aberrações jurídicas feitas
pela Prefeitura de Belo Horizonte?

Parabéns! V. Exa. pode contar com o nosso apoio para denunciar,
investigar e cumprir o nosso papel, o de estar atento, denunciando os
abusos em Belo Horizonte ou em qualquer cidade do nosso Estado.

O Deputado João Leite - Obrigado, Deputado Sargento Rodrigues.
V. Exa. contribuiu, e muito, para o nosso discurso desta tarde.
Concederei aparte ao Deputado Domingos Sávio, mas antes devo
dizer que vem aí o IPTU. O processo de privatização de Belo
Horizonte e do Brasil depende de muito dinheiro. Então, que o belo-
horizontino se prepare. E estaremos aqui, nesta tribuna, contra esse
desmando do PT, que quer privatizar Belo Horizonte e o Brasil.

Deputado Domingos Sávio, o Presidente do Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais, Robson Itamar, precisou voltar ao seu
trabalho porque a Prefeitura cancelou a sua licença para representar
os trabalhadores da Prefeitura no Sindicato. Eu mesmo possuo dois
assessores que são funcionários da Prefeitura e que perderam seus
cargos porque trabalham comigo e me apóiam. Como Secretário de
Estado, coloquei à disposição vários servidores para a Prefeitura de
Belo Horizonte. A perseguição do PT, a privatização da administração
pública fazem com que isso aconteça.

E agora temos também o serviço secreto.
A BHTRANS faz um serviço secreto, perseguindo as pessoas. Trata-
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se de uma verdadeira privatização do que é público.
O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado João Leite,

inicialmente gostaria de cumprimentá-lo não apenas pelo seu
pronunciamento, como sempre combativo, preocupado com o povo
mineiro, defendendo, de maneira corajosa, o interesse público,
especialmente o do povo de Belo Horizonte, mas quero dizer também
da minha alegria de ver a sua reeleição, com fantástica votação. Mais
uma vez, foi mostrado que V. Exa. ainda tem muito serviço a prestar
ao povo mineiro, que, de maneira clara, disse não abrir mão de uma
liderança como V. Exa.

Como muitos mineiros, primeiramente tive a alegria de admirá-lo
como atleta, embora em times opostos, dificultando o meu Cruzeiro
em suas conquistas. Mas a minha admiração cresceu pelo ser
humano, pelo líder, pelo pai de família e, acima de tudo, pelo homem
público ético, responsável, que conheci não apenas nesta Casa, mas
gerindo e administrando com competência a Secretaria de
Desenvolvimento Social e Esportes, comprometido com as causas
sociais, uma marca do seu trabalho. Agora, tenho a grata satisfação
de ver o que não é muito comum. As vezes a pessoa que assume um
cargo executivo perde um pouco a familiaridade com o Parlamento, o
combate, a participação no Plenário e nas comissões. Mas V. Exa.
não; ao contrário, com o seu jeito humilde e a sua simplicidade, nunca
foi de pedestais. Nesta Casa, é um dos Deputados mais atuantes.
Dou esse testemunho por questão de justiça.

Portanto, com muita alegria, vi a sua reeleição e, para minha maior
felicidade, no meu partido, o PSDB. Ao lado do Governador Aécio
Neves, poderemos dar seguimento ao nosso trabalho para que Minas
Gerais continue no caminho certo, desenvolvendo-se.

Mas devemos estar atentos aos desmandos, aos abusos- Por isso
quero unir-me a V. Exa. no combate à indústria da multa. Infelizmente
• multa é necessária como instrumento disciplinar, até para melhorar
• segurança no trânsito, mas não a indústria da multa, a perseguição,
os radares escondidos, extorquindo e transformando a multa em uma
fonte de receita e, ainda pior, fazendo com isso o empreguismo dos
companheiros, o inchaço da máquina, a privatização do que é público,
transformando-o em propriedade de um partido, como V. Exa. disse,
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ou seja, fazendo a partidarização da gestão pública. Isso precisa ser
combatido e denunciado. O que é público não pode ser partidarizado.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado João Leite,
parabéns! Conte sempre com a nossa posição de companheiro, aliado
sincero e combativo por causas justas como essa: o "não" à indústria
da multa.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, gostaria ainda de dizer que
também estamos fazendo o levantamento do preço do reboque em
Belo Horizonte e do custo da pernoite dos veículos. A população de
Belo Horizonte está pagando mais de R$200,00 para cuidar dessa
máquina criada em Belo Horizonte e que está sendo implantada em
todo o País.

No governo do PSDB, o Brasil teve 23 ministérios e, hoje, tem 34,
para abrigar todo esse partido. E a privatização daquilo que pertence
ao povo brasileiro. Mas estaremos sempre aqui, defendendo a
população de Belo Horizonte contra isso, denunciando.

Termino, dizendo que não sei se é isso que está levando a
população brasileira a apoiar o Presidente Lula, já que ele não sabe
das coisas. O mesmo acontece com o Prefeito de Belo Horizonte.
Sem ele saber, deram um aumento de 20%. O aumento do IPTU virá,
mas nós nos posicionaremos contra. Novamente, ele dirá que de nada
sabe.

Obrigado pela tolerância. Agradeço à Deputada Elisa Costa, pois
utilizamos um pouco do seu tempo. Obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elisa Costa.
A Deputada Elisa Costa - Cumprimento o Presidente em exercício,

Deputado Rémolo Aloise, demais Deputados presentes e toda a
Minas Gerais.

Eu havia preparado um pronunciamento, até porque o País está em
debate. Todavia, o assunto abordado, pela segunda vez, pelo
Deputado que me antecedeu merece uma reflexão. Refiro-me ao
rotativo, à questão da Prefeitura.

Sou de Governador Valadares, cujo Prefeito é do PSDB. Lá também
há rotativo, denominado Faixa Azul, zona azul. Em outros Municípios
também é assim. Os recursos captados da população nos
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estacionamentos são destinados a projetos sociais.
Quanto à Prefeitura de Belo Horizonte, de acordo com a informação

que obtive, houve realmente um reajuste, aprovado pelo Conselho da
BHTRANS, porém o Prefeito Pimentel vetou-o. Provavelmente, o
Deputado Rogério Correia conhece os detalhes dessa informação e
poderá informar-nos. Talvez o Deputado João Leite não esteja bem
informado, já que tomamos conhecimento de que esse reajuste não
foi aprovado pelo Prefeito Pimentel. Ou seja, houve o veto.

Na verdade, o reajuste foi autorizado pelo Conselho da BHTRANS.
Vale dizer que, há mais de três anos, não há reajuste. Tendo em vista
a sensibilidade e o bom-senso da administração, este ano não haverá
aumento. Portanto é importante resgatar a verdade desse fato, a fim
de que a população fique bem informada.

Concedo aparte ao Deputado Rogério Correia, para aprofundar e
esclarecer o assunto.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputada [lisa Costa, no
processo democrático, a crítica será sempre bem-vinda. Se não
houvesse o parlamento, isso não seria possível. Portanto as críticas
da Oposição fazem parte da democracia, mas é necessário medir o
conteúdo delas.

O Faixa Azul não é uma idéia nova nem ocorre só em Belo
Horizonte. Qualquer Capital do País possui um processo de cobrança
do rotativo. Aliás, esse processo acontece não só nas Capitais, mas
também nas grandes cidades. São Paulo, por exemplo, tem seu
rotativo, promove seus reajustes. Nesse caso, também é gerido pelo
órgão municipal, embora a Prefeitura, pela segunda vez consecutiva,
seja administrada pelo PSDB. Isso não significa privatização, mas
ordenamento do espaço público, a fim de que seja utilizado conforme
o ordenamento do Estado. Caso contrário, teríamos a anarquia,
ninguém cobraria de ninguém, cada um estacionaria onde quisesse.
Esse, porém, não é o pressuposto essencial do bom funcionamento
da cidade. Por isso criou-se a idéia do rotativo. Se o preço é absurdo,
cabe fiscalização. Não estamos na Câmara Municipal, tampouco
estamos realizando um debate acerca da Prefeitura de Belo
Horizonte. Logo, não tenho aqui os argumentos necessários para isso,
embora entenda que o debate sobre esse assunto poderá ser feito.
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Não se pode confundir essa questão com a privatização da Petrobras,
do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, enfim, com privatizações
que ocorreram ou poderão ocorrer. Esse é outro assunto, uma
questão não tem nada a ver com a outra.

Na democracia, o processo de crítica, repito, é sempre bem-vindo. O
que não é bem-vindo, às vezes, é o tom agressivo de ódio e a mágoa
que parece existir em alguns setores do PSDB em relação ao PT. E
algo doentio que chega ao ódio e à mágoa. O fato é tão grave que
uma militante do PT teve o dedo arrancado no Rio de Janeiro por uma
militante do PSDB. Isso está relacionado ao tom agressivo que se
procura dar à campanha, em especial a do Alckmin, em que o ódio ao
PT parece ser incentivado.

Parece que se trata de um ódio um pouco incentivado contra o P1,
ódio que é também contra o povo brasileiro, contra o Lula. E um
preconceito. Isso não faz parte do processo democrático. Essa
situação me preocupa. Quero parabenizar a Deputada pela atitude
que teve de colocar o assunto em pauta, numa abordagem do seu
conteúdo e não do preconceito, às vezes de classe e até de raça, o
que não é o caso presente. O Senador Bornhausen, de origem alemã,
chegou a dizer que a raça do P1 deveria ter sido excluída do País há
20 anos.

Deputada Elisa Costa, não podemos admitir o incentivo ao ódio, isso
não contribui com o espaço de convivência democrática. Prefiro fazer
o debate baseado nos argumentos que estão sendo colocados. No
caso do rotativo, o Prefeito não pôde determinar o aumento, não por
causa da eleição do Lula, teria sido impedido.

Em relação à tabela do IPTU, Belo Horizonte tem tido reajuste
condizente com a inflação. Outro dia vi na Folha de S. Paulo" uma
crítica desse jornal, de que o IPTU teria crescido em níveis superiores
ao processo inflacionário. As cidades têm sentido dificuldades, e, às
vezes, a carga tributária aumenta, independentemente do desejo do
próprio governo. Essa situação tem acontecido de maneira geral, e
não no caso específico de uma cidade, nada que leve a insulto contra
um partido acusando-se este de querer fazer dentro de uma cidade ou
de um país aquilo que julga melhor. Muito obrigado.

A Deputada Elisa Costa - Obrigada, Deputado Rogério. Quero

- -
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rapidamente introduzir o tema que me trouxe aqui: discutir o Brasil.
Todo momento é próprio para se discutir o Brasil, mas este momento
em especial, de uma eleição presidencial, é muito oportuno.

Quero falar pelo menos sobre duas concepções importantes sobre o
Estado brasileiro. Há visões distintas e opostas no debate que o País
realiza. Uma delas relaciona-se ao papel do Estado brasileiro, de que
podemos ter um Estado mínimo, enxuto e de ajuste fiscal. Temos
também outro Estado que chamamos o Estado do bem social, onde
se coloca uma agenda social para o País, o Estado da justiça social.
Esses dois Estados se confrontam nesse debate.

Quando falamos que é preciso haver privatizações e cortes porque o
Estado brasileiro gasta muito e das soluções que poderão advir desse
projeto, já conhecemos práticas passadas e não estamos fazendo
suposições. O futuro pode ser diferente. Esperamos que realmente
seja para o bem de todos os brasileiros, para o bem da soberania e da
cidadania brasileira. Precisamos de um Estado brasileiro do tamanho
das necessidades do povo brasileiro.

Isso significa um Estado em que haja proteção social, um Estado
que reduza as atividades sociais e consiga distribuir renda para
possibilitar que milhões de brasileiros se integrem nas linhas dos
direitos sociais básicos. Esse é o tamanho do Estado que desejamos.
Para que o Estado possa cumprir com essa tarefa fundamental, é
muito importante oferecer políticas públicas, proteção social,
programas sociais como o Bolsa-Família, considerado hoje o maior
programa de transferência de renda do mundo, para que possamos
construir a garantia dos direitos à maioria da nossa população.

Essa concepção de Estado está em discussão na sociedade. O
Estado mínimo, que é proposto pela onda neoliberal defendida pelo
PSDB, é o Estado em que de fato há cortes das políticas sociais, em
que se privilegia o aspecto econômico em detrimento do social,
principalmente privatiza-se e se vende o patrimônio público para
contribuir, no entendimento de alguns, com o pagamento das dividas,
seja a interna, seja a própria dívida externa.

Temos uma avaliação do processo de privatização por que passou o
País. São mais de 68 empresas privatizadas ao longo dos últimos
anos. E vejam que faço pane de uma família de ferroviários.
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Quando o meu pai residia no Espírito Santo, a Companhia Vale do
Rio Doce passou por dentro de uma pequena propriedade.
Acompanho a Vale do Rio Doce desde aquela época, ou seja, desde
menina, de liabira a Vitória. Sempre acompanhamos o crescimento da
Vale do Rio Doce, principalmente as perspectivas em relação a um
processo de desenvolvimento. Queríamos uma Vale mais
comprometida com as questões sociais, com o processo de
desenvolvimento do País e de Minas Gerais, mas assistimos a uma
Vale que demitiu um conjunto de trabalhadores. Havia 16 mil
trabalhadores ferroviários, e o número foi enxuto para 4 mil.
Posteriormente, foi privatizada por R$3.200.000.000, um patrimônio
praticamente entregue ao capital internacional e algumas empresas.
Portanto foi uma das privatizações mais danosas ao povo brasileiro de
que temos notícia.

Além de outras privatizações, como no setor elétrico e no setor
ferroviário, questiona-se a validade das telecomunicações. Questiona-
se se foi acertado ou não privatizar as "teles", o setor de telefonia.
Podemos afirmar que houve universalização. Quanto à tarifa e
principalmente o fato de fazer chegar o serviço de telefonia aos
recantos deste Estado e do País deve-se à iniciativa privada, que visa
a lucro e não pensa nas pequenas comunidades. Não pensa em
integrar um processo de desenvolvimento e de comunicação.

O Brasil tem de pensar no seu futuro a partir da sua realidade, da
sua vocação, da sua habilidade e não pode vender o que temos de
fundamental, construído com o próprio patrimônio público e com os
próprios recursos do Estado brasileiro. Esse é um debate fundamental
que a eleição presidencial traz, mas principalmente porque a maioria
dos resultados foram prejudiciais ao povo brasileiro e ao patrimônio
construído.

O que eu defendo, o que o PT defende, o que a candidatura Lula
defende é o Estado da justiça social. E preciso contribuir com políticas
públicas que, de fato, promovam o desenvolvimento nacional e
regional, políticas que incluam milhões de brasileiros num processo de
cidadania. Portanto investir no social não é gastar, pelo contrário, é
investimento, principalmente no Ministério do Desenvolvimento Social,
que passou de 4 a 6 bilhões para 21 bilhões, um compromisso na
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área social dos mais importantes do País.
Quando se privatizou, dizia-se que as empresas estatais davam

prejuízo, pois não eram bem geridas, e que a iniciativa privada é que
sabia realizar a gestão das empresas. A Petrobras é auto-suficiente
em petróleo, e o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e os correios
apresentaram altos lucros nos últimos anos. Isso revela que, quando
se faz uma boa gestão, é possível ter empresas cidadãs,
comprometidas com o desenvolvimento nacional, que podem dar
lucro, além de continuar sendo patrimônio do povo brasileiro.

E importante discutir o futuro do Brasil do ponto de vista da
internacionalização. Está em jogo outra visão de país em relação às
questões internacionais e principalmente à nossa política externa. De
fato, o Presidente Lula está contribuindo para que haja no Brasil uma
inserção soberana e independente, uma relação de solidariedade e de
integração da América Latina. E preciso respeitar os países
emergentes e abrir os caminhos para outros países, como Africa,
China, países árabes e da América Latina, respeitando-se a nossa
condição de América Latina, a vocação e a independência de cada
país e fortalecendo-se o Mercosul.

Essa é uma diferença fundamental no debate da nossa agenda
política internacional. A forma como o governo Lula tem garantido uma
agenda de soberania diante dos povos, principalmente com
solidariedade internacional... Essa nossa política externa, baseada no
entendimento, no diálogo, na solidariedade e no respeito mútuo às
nações emergentes da América Latina e também do mundo, deve,
sim, prevalecer num processo de democracia e de respeito aos
direitos humanos internacionais. Então, para mim, é uma diferença
fundamental a forma como nos relacionamos nessa fase em que o
Brasil atravessa hoje, com o segundo turno das eleições.

Nesse relacionamento de fortalecer o Mercosul, nessa relação sul-
sul, posicionamo-nos frontalmente contra a discussão da Alca, da
forma como estava implementada, especialmente pelo governo
Fernando Henrique Cardoso, governo do PSDB, que colocava o Brasil
submisso principalmente aos Estados Unidos. Hoje, queremos discutir
de fato uma relação igualitária entre todos os países, e que o Brasil
também tenha sua relação de independência e autonomia.
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Esses são pontos fundamentais da agenda do nosso país que
queremos debater nesse momento em que discutimos a soberania e
principalmente a independência do Brasil.

Deixo aqui o registro dessas duas discussões que considero
fundamentais. Deputado Rogério, é esse o debate que temos de fazer
no nosso país, ou seja, sem mágoa, sem agressividade. O povo
brasileiro quer saber como o Pais pode ser mais justo, distribuir mais
renda, lutar contra as desigualdades sociais, melhorar sua educação,
avançar para ter mais cidadania e participação popular. E esse o
debate apresentado hoje para o povo brasileiro, que quer saber quem
melhor representa esse projeto político. Muito obrigada.

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

Srs. Deputados, fico muito à vontade para ocupar a tribuna novamente
e abordar esse assunto em que, aliás, aparteei o Deputado João
Leite. Até porque, Deputado Rogério Correia, comparecemos na
reunião da Executiva Nacional do PDT, no dia 16 próximo passado, e
esse partido posicionou-se com independência e neutralidade. Não
manifestamos apoio, e a nenhum membro do PDT foi dado o direito
de utilizar a marca, o "slogan" ou a bandeira do partido para apoiar o
candidato do PSDB ou o do PT. Portanto fico muito à vontade para
iniciar aqui o meu pronunciamento, Sr. Presidente. Fico mais à
vontade ainda, porque estamos acompanhando, sim, algumas
questões que envolvem o Município de Belo Horizonte. Até porque,
sou munícipe desta cidade há cerca de 37 anos. Sendo assim, cabe a
este Deputado preocupar-se também com os assuntos que dizem
respeito a ela. Passei minha infância e juventude em Belo Horizonte,
onde tive inclusive a oportunidade de ser policial de trânsito. Naquela
época, Deputado João Leite, não havia a indústria da BHTRANS
implantada aqui. Quando ainda competia à Policia Militar a execução
do policiamento de trânsito urbano, não existia a voracidade em
arrecadar. Infelizmente, é isso o que se vê. A multa deve ser aplicada,
sim, mas não da forma como está sendo feita pela BHTRANS, que,
infeliz ou felizmente, tem à frente o Sr. Fernando Pimentel, como
Prefeito. Essa é uma realidade.

m
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Realizamos audiência pública nesta Casa e ouvimos vários
condutores de veículos. Contamos com a presença do Sr. Odilon, a
quem perguntei se a BHTRANS tinha criado a KGB - polícia secreta -
aqui. Sem uniformes, com veículos completamente descaracterizados,
perseguiam mulheres e abordava-as até na porta das residências.
Vejam a que ponto a situação chegou!

Isso foi dito por várias pessoas que foram até à Comissão. Esta é
minha grande indignação: um agente público, não satisfeito com a sua
atuação, passa dos limites da razoabilidade, da publicidade, da
transparência, que norteiam a administração pública, seja a municipal,
seja a estadual, seja a federal.

Portanto, a indústria da multa foi implantada em Belo Horizonte pela
BHTRANS. Conforme dito pela Deputada que me antecedeu, o
conselho da BHTRANS aprovou o aumento de 20% no
estacionamento rotativo de Belo Horizonte. O Prefeito disse que não
sabia. Ao tomar conhecimento, vetou o aumento. Por isso, Deputado
João Leite, havia aquela tarja que, no momento oportuno, ontem, V.
Exa. tão bem denunciou da tribuna da Assembléia. Isso é que deve
ser posto. Mais uma vez, o Prefeito não sabia.

O Deputado João Leite (em aparte) - Deputado Sargento Rodrigues,
está aqui a convocação e o endereço onde ocorreu a reunião -
reunião ordinária do conselho de administração a ser realizada em
26/6/2006, às 15 horas, no gabinete do governo, situado na Avenida
Afonso Pena, n 2 1.212, 2 2 andar. Aqui está a pauta: reajuste do
estacionamento rotativo. Este é um documento da Prefeitura de Belo
Horizonte.

O Deputado Sargento Rodrigues - Mais uma vez, é a voracidade na
arrecadação. A indústria da multa foi instalada aqui pela BHTRANS,
porque não ouvimos essas queixas em outros Municípios que vêm
administrando essa questão do trânsito. A Lei n 2 9.503 - Código de
Trânsito Brasileiro - trouxe um fato novo: delegou aos Municípios essa
competência para fiscalizar o transporte público municipal, da forma
como é apresentada pela BHTRANS.

Os próprios Deputados têm presenciado constantemente a maneira
como é feita a abordagem, a incompreensão do agente da BHTRANS
e o desrespeito. Deputado João Leite, no dia em que realizamos a
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audiência pública, um cidadão de uma cidade vizinha de Governador
Valadares deixou a sua ambulância ali enquanto aguardava uma
pessoa ser liberada na Santa Casa de Belo Horizonte, região de
Santa Efigênia. Num passe de mágica, a BHTRANS também a
rebocou. O cidadão não tinha como retornar com o paciente para a
sua cidade, tamanha a voracidade, a incompreensão e o desrespeito
dos agentes da BHTRANS. No comando e na chefia da Prefeitura, ou
seja, na administração desta cidade está o Prefeito Fernando
Pimentel.

Portanto, gostaríamos que o Prefeito tivesse mais atenção com o
Município, tosse mais participativo nas ações da BHTRANS e não
delegasse poderes a ponto de ficar completamente "vendido". Será
que estava "vendido"? Conforme disse V. Exa., se esse aumento
abusivo foi discutido no gabinete do Secretário de Governo,
certamente o Prefeito tinha total ciência dele.

Em qualquer parte do País, o código de postura existirá. Certamente
o espaço público precisa ser ordenado para que as pessoas vivam em
comum acordo e em sintonia com a legislação municipal, estadual e
federal. Não podemos admitir que se instale aqui uma cobrança
abusiva, ora do rotativo, ora de multas e de radares. Por exemplo, o
Deputado Alencar da Silveira Jr., do meu partido, PDT, trouxe uma
denúncia sobre o abuso da cobrança da diária do depósito e do
deslocamento do reboque, simplesmente uma pequena taxa de
R$150,00. Essas coisas precisam ser postas em pratos limpos. Por
isso fiz aquela menção. Parece que o Ministério Público aqui em Belo
Horizonte está dormindo em berço esplêndido. Porém, Sr. Presidente,
para enviar mensagem solicitando gratificação de 15% como subsídio
aos Promotores e Procuradores, não está dormindo.

O Ministério também tem dormido há muito tempo, relativamente a
outras denúncias que temos levado a ele e que não estão sendo
tratadas com a devida seriedade e com investigação exaustiva.
Referimo-nos a alguns membros desse órgão. Então, faço essa crítica
até mesmo para que o Ministério Público esteja atento a essas
questões e as acompanhe.

V. Exa., Deputado João Leite, trouxe informação de que uma
empresa vem realizando termos aditivos seis vezes, não sendo
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realizada, dessa forma, a devida legislação, que garante a
transparência, a impessoalidade e a razoabilidade no trato com a
coisa pública. Então, Deputado, parabéns. Continue fazendo as
denúncias, independentemente do partido a que pertença, pois
também é munícipe de Belo Horizonte, vive nesta cidade e participa
das atividades que aqui são realizadas. Portanto, tem todo o direito e,
acima de tudo, o dever constitucional, pelo tato de ter feito um
juramento diante das Constituições Federal e Estadual de brigar e
lutar pela moralidade da coisa pública. E com esse propósito que
fazemos este encaminhamento.

Fico muito à vontade para falar isso por ter a honra de pertencer,
hoje, à agremiação do PDT. Estou numa situação muito tranqüila para
dizer que, infelizmente, instalou-se a indústria das multas na Capital e
que o Prefeito não está acompanhando o aumento abusivo e extorsivo
delas.

O Prefeito, Deputado João Leite, está dormindo quando envia à
Câmara Municipal um projeto que reduz o pagamento de precatórios.
Conversei ontem com o Vereador Délio Malheiros sobre essa questão.
Os companheiros nossos do PT precisam sacudir o Prefeito Fernando
Pimentel para acordar, porque reduzir o pagamento de 30 para 3
salários mínimos é instituir o calote público para qualquer cidadão. Se
uma árvore destruir o carro de alguém ou se houver alguma demanda
judicial contra a Prefeitura, se passar de R$1.050,00, Deputado João
Leite, a Prefeitura dirá que, se quiser fazer um acordo, pagará
R$ -1.050,00; caso passe desse valor, que se acione o advogado e se
lute na Justiça por muitos e muitos anos. Quando a Justiça
determinar, ela pagará o teto de R$1.050,00. Ou seja, é a instituição
do calote público municipal, por meio da mensagem do projeto de lei
que o Prefeito enviou à Câmara e que, certamente, prejudicará
milhares de pessoas aqui na Capital, principalmente os trabalhadores
municipais. Qualquer demanda judicial que um cidadão de Belo
Horizonte tiver contra a Prefeitura esbarrará nesse valor, a partir do
momento em que esse projeto de lei for aprovado.

Tudo isso nos deixa muito chateados. Gostaria muito que o Prefeito
mandasse uma mensagem retirando esse projeto da Câmara
Municipal para que fatos tão absurdos não acontecessem.
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A lei federal estipula em 30 salários mínimos. A Prefeitura, por sua
vez, inovou de forma abusiva o calote público municipal. E isso que o
Prefeito Fernando Pimentel está fazendo ao enviar o projeto de lei que
estipula que o valor máximo de pagamento de precatório seja de três
salários. Qualquer cidadão que demandar judicialmente contra a
Prefeitura, repito, pode ter certeza de que tomará o calote.

Assim, Deputado João Leite, vemos mais essa dose amarga de
remédio que o Prefeito está dando aos belo-horizontinos. Por isso
cumprimento V. Exa. pela denúncia. Não pertenço ao seu partido e
nem ao do Prefeito, mas, como cidadão, como Deputado e servidor
público deste Município, tenho o dever de ocupar esta tribuna e
denunciar os abusos que estão sendo cometidos pela Prefeitura
Municipal, por seus agentes políticos e por seus servidores públicos.

Era esse o meu pronunciamento. Concordo com V. Exa., Deputado
João Leite, em gênero, número e grau. Está de parabéns por estar
atento, vigilante e denunciando os abusos que vêm sendo cometidos
pela Prefeitura de Belo Horizonte. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
2 1 Parte (Ordem do Dia)

1? Fase
Abertura de Inscrições

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

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

termos da Decisão Normativa da Presidência n 9 9, o Requerimento n9
6.891/2006, da Comissão de Direitos Humanos. Publique-se para os
fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões do
Trabalho - aprovação, na 19 2 Reunião Ordinária, em 17/10/2006, dos
Requerimentos n 9s 6.874 a 6.878/2006, da Comissão de Direitos
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Humanos; e de Assuntos Municipais - rejeição, na 7 2 Reunião
Ordinária, em 11/10/2006, do Requerimento n 2 6.604/2006, da
Comissão de Direitos Humanos, e aprovação, na referida reunião, dos
Requerimentos n 2s 6.677 e 6.67812006, do Deputado Bilac Finto,
6.67912006, do Deputado Doutor Viana, 6.683/2006, do Deputado
Bilac Pinto, 6.685/2006, do Deputado José Henrique, 6.707/2006, da
Comissão de Direitos Humanos, 6.720 e 6.721/2006, da Deputada
Ana Maria Resende, 6.733/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
6.792/2006, da Deputada Vanessa Lucas, 6.823 a 6.82512006, do
Deputado Doutor Ronaldo, 6.827/2006, da Deputada Vanessa Lucas,
6.838 a 6.841/2006, do Deputado Weliton Prado, e 6.846 e
6.847/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva. (Ciente. Publique-se.).

Questão de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, não havendo quórum

para continuar a reunião, gostaria de solicitar o encerramento dos
trabalhos.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião especial de
amanhã, dia 19, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e
para a reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na
edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA EM 19110/2006

Presidência do Deputado Rogério Correia
Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Rogério Correia - Antônio Andrade - Alencar da

Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Chico Rafael -
Dalmo Ribeiro Silva - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Angelo -
Edson Rezende - Fahim Sawan - Gilberto Abramo - Irani Barbosa - Jô
Moraes - João Leite - Laudelino Augusto - Maria Olívia - Maria Tereza

- -
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Lara - Paulo Piau - Sebastião Helvécio - Vanessa Lucas.
Falta de Quórum

O Sr. Presidente (Deputado Rogério Correia) - As 14h15min, a lista
de comparecimento não registra a existência de número regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca
as Deputadas e os Deputados para a reunião especial de logo mais,
às 20 horas, nos termos do edital de convocação.

ATA DA 7? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 4 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 11/10/2006
As 9h44min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana

Maria Resende e os Deputados Edson Rezende e Sebastião Helvécio,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Edson Rezende, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sebastião
Helvécio, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofício do Sr. Wilson Jardim Oliveira, Presidente da
Câmara Municipal de Santa Luzia, solicitando que esta Comissão
averigúe a possibilidade de interceder junto à Copasa-MG para que
seja reduzido o valor da taxa de esgoto cobrada no Município de
Santa Luzia; e de correspondência publicada no "Diário do
Legislativo", na data mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs.
Paulo Antônio Soares, Presidente da Câmara Municipal de Caldas
(6/7/2006); lido Luis Sauer, Diretor de Gás e Energia da Petrobras
(219/2006); Celso Cota Neto, Prefeito de Mariana e Presidente da
Associação Mineira dos Municípios (7/9/2006); Jupiaci Ramalho,
Secretário Executivo da Associação dos Municípios da Microrregião
do Leste de Minas - Assoleste (15/9/2006); José Maria Repolês e
Wiiber José de Souza, Prefeitos Municipais de Dom Silvério e Bela
Vista de Minas (16/9/2006); e Marcos Bicalho Santos, Prefeito
Municipal de Bom Jesus do Amparo (21/9/2006). Passa-se à 2? Fase
da 2? Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação
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de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a
votação, é rejeitado o Requerimento n 9 6.604/2006. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos &s
6.677 a 6.679, 6.683, 6.685 e 6.707/2006. Anunciada a votação do
Requerimento flQ 6.708/2006, é aprovado requerimento do Deputado
Sebastião Helvécio, solicitando o adiamento de votação do referido
requerimento. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Requerimentos n 9s 6.720, 6.721, 6.733, 6.792, 6.823 a
6.825, 6.827, 6.838 a 6.841 e 6.846 e 6.847/2006. Submetido a
discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do
Projeto de Lei n 2 2.873/2005. Passa-se à 3 1 Fase da 2 Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Leonardo Quintão,
solicitando que seja realizada audiência pública desta Comissão para
debater sobre o Projeto de Lei Complementar n 2 87/2006, que altera a
organização e a divisão judiciárias; Antônio Júlio, solicitando seja
realizada audiência pública desta Comissão no Município de Corinto
para discutir a implantação de políticas públicas para o
desenvolvimento do setor de exploração de cristal de rocha naquele
Município; Ana Maria Resende, solicitando a realização de reunião
conjunta desta Comissão e da Comissão de Constituição e Justiça
para discutir os fatos ocorridos no Legislativo do Município de Montes
Claros e suas conseqüências no exercício da democracia; e Arlen
Santiago, solicitando seja realizada audiência pública desta Comissão
para discutir o Programa Leite pela Vida. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de outubro de 2006.
Leonardo Quintão, Presidente - Sebastião Helvécio - Ana Maria

Resende.
ATA DA 262 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 49 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15
LEGISLATURA, EM 20/9/2006

Às 9h10min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Durval
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Ângelo, membro da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Durval Angelo, declara aberta a
reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por
aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se
destina a debater, em audiência pública, o andamento das
investigações em curso na 6? Delegacia Seccional de Contagem, que
visam a apurar responsabilidades dos sócios da Administradora
Exacta em possíveis irregularidades denunciadas por moradores dos
Condomínios Residenciais do Programa de Arrendamento
Residencial - PAR - em Contagem e comunica o recebimento do ofício
da Vereadora Gláucia Costa Boaretto, Presidente da Comissão de
Direitos Humanos da Câmara Municipal de Poços de Caldas,
encaminhando para adoção de providências, cópia de documentos
referentes às denúncias sobre óbitos de recém-nascidos, ocorridos na
Irmandade do Hospital da Santa Casa de Poços de Caldas. A
Presidência interrompe a 14 Parte da reunião para ouvir os Srs. Airlem
Froes, arrendatário; Walter Nunes de Freitas, Delegado de Polícia da
62 Seccional da Comarca de Contagem; Júlio César Tavares dos Reis,
Gerente Regional de Negócios da Superintendência Regional do
Centro de Minas da Caixa Econômica Federal; Vereador Kawlpter
Prates; e Sandra Maria Cezar de Almeida Mello Faria, assessora
jurídica, da Câmara Municipal de Contagem, representando o
Vereador Pastor Silva, os quais são convidados a tomar assento à
mesa. O Deputado Durval Angelo, na condição de autor do
requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os
trabalhos ordinários da reunião. Registra-se a presença dos
Deputados Doutor Ronaldo e João Leite (substituindo os Deputados
Paulo Cesar e Roberto Ramos, por indicação da Liderança do BPSP).
Passa-se à 32 Fase da 2? Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos do
Deputado Durval Angelo (11), em que solicita sejam enviados ofícios à
Superintendência da Polícia Federal em Minas Gerais, pedindo
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abertura de procedimento investigatório para apurar possível
responsabilidade e conivência da Gilie-BH - Gerência de Alienação de
Bens-MG da Caixa Econômica Federal em irregularidades da
Administradora Exacta, denunciada pelos arrendatários do Programa
de Arrendamento Residencial - PAR, moradores de residenciais
situados em Contagem, na administração de condomínios e sejam
anexadas cópias das notas taquigráficas desta reunião e da outra
realizada em 28/3/2006, além do relatório de visita desta Comissão
aos Residenciais PAR em Contagem, do dia 9/5/2006; à
Superintendência da CEF, solicitando que as comissões de
fiscalização a serem instituídas e com inscrição de 26/9 a 17/10/2006,
com a finalidade de fiscalizar a administração dos condomínios do
PAR, possam ser compostas por associações dos arrendatários nos
condomínios onde estiverem legalmente constituídas; seja
encaminhada cópia das notas taquigráficas desta reunião ao
Delegado de Polícia da 6? Seccional da Comarca de Contagem, para
instruir o Inquérito nQ 164/06, e apurar responsabilidade por parte da
Administradora Exacta na Administração dos condomínios do
Programa PAR de Contagem; seja realizada reunião desta comissão
para, em audiência pública, obter esclarecimentos sobre a situação de
cerca de 132 famílias que residem na área do Parque Estadual dos
Sete Salões, localizado na Região de Aimorés; seja enviado ofício ao
Procurador-Geral de Justiça do Estado, convocando os Promotores de
Justiça Gilmar de Assis, Mirella Gianetti Maiorana e Evaristo Soares
Morena, para participarem de audiência desta Comissão, com a
finalidade de obter esclarecimentos sobre possíveis violações aos
direitos humanos devidas à não-regularização de serviços de
saneamento básico e de energia elétrica no Bairro Praia, entre outros,
no Município de Contagem; seja realizada visita desta Comissão à
Presidência da Copasa-MG, acompanhada de dois representantes
das áreas situadas em parcelamentos irregulares, que se encontram
sem serviços de saneamento por força do Termo de Ajustamento de
Conduta- TAC, firmado em 91812002, entre a Copasa-MG e o
Ministério Público do Estado, para debater essa situação; seja
realizada visita à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado, com a
participação de representantes do CAO-MA, dos Promotores de
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Justiça da Comarca de Contagem, da Secretaria de Desenvolvimento
Urbano do Município, da Procuradoria do Município de Contagem, do
Distrito da Copasa-MG em Contagem, e de dois representantes das
áreas situadas nos parcelamentos irregulares mencionados; seja
encaminhada, para adoção de providências, cópia das notas
taquigráficas desta reunião ao Procurador-Geral de Justiça do Estado,
ao Coordenador do CAO-MA do Ministério Público do Estado, à
Presidência da Copasa-MG e à Prefeita Municipal de Contagem; seja
enviado ofício à Prefeitura Municipal de Contagem solicitando que se
iniciem estudos, com vistas à elaboração de um programa para
regularização de parcelamentos irregulares no Município, a fim de se
garantir acesso à infra-estrutura sanitária a uma parcela significativa
de sua população; seja realizada audiência pública, com os
convidados que menciona, para receber o relator da entidade de
defesa dos direitos humanos - Fian; e que a Comissão participe da
visita a Felisburgo, no dia 16/10/2006, ocasião em que será elaborado
um relatório sobre o massacre de trabalhadores rurais ocorrido nesse
Município. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de outubro de 2006.
Durval Angelo, Presidente - Roberto Ramos - Paulo Cesar.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9

2.530/2005
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Durval Angelo, a proposição em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública o Instituto Cultural Via Lucis,
com sede no Município de Brasópolis.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 12/8/2005 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os ais. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.
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Fundamentação
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no

Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1 9 da Lei ng 12.972, de 1998, modificado pela Lei n 9 15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da entidade determina, nos arts. 12, § 2, e
21, § 3, respectivamente, que os cargos da Diretoria e do Conselho
Fiscal não serão remunerados; e, no art. 25, que, caso seja ela
dissolvida, seu patrimônio remanescente será doado a instituição
filantrópica congênere.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n Q 2.530/2005.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Weliton Prado, relator - Elbe

Brandão - Gustavo Corrêa - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

2.881/2005
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição sob comento, do Deputado Laudelino Augusto, tem por

objetivo seja declarada de utilidade pública a Associação de
Moradores dos Bairros da Nova Cidade - AMN -, com sede no
Município de Santa Rita do Sapucaí.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 15/12/2005 e, a
seguir, encaminhado a esta Comissão a fim de ser examinado
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estatuem os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Infere-se da documentação apensa aos autos do processo que a

referida Associação atende aos preceitos estatuídos pela Lei n2
12.972, de 1998, modificada pela Lei n 2 15.430, de 2005, para a
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declaração de utilidade pública.
Com efeito, ela é dotada de personalidade jurídica, encontra-se em

regular funcionamento no Estado há mais de um ano, e os membros
de sua diretoria, composta por pessoas de reconhecida idoneidade,
não são remunerados pelo exercício de suas funções.

E oportuno ressaltar, ainda, que os arts. 15 e 34, parágrafo único, de
seu estatuto prevêem, respectivamente, que as atividades dos
Diretores, Conselheiros e benfeitores, bem como as de seus sócios,
não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de
qualquer vantagem ou benefício; e que, na hipótese de sua
dissolução, o patrimônio remanescente reverterá em favor de
instituição congênere com personalidade jurídica, registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social, ou de entidade pública.

Conclusão
Em	face	do	aduzido,	concluímos	pela	juridicídade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n g 2.881/2005.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Weliton Prado, relator - Elbe

Brandão - Gustavo Corrêa - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE [El N

2.907/2005
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Piau, o Projeto de Lei n o 2.907/2005

visa declarar de utilidade pública a Associação Aquática tiberabense -
Asaub -, com sede no Município de Uberaba.

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

Fundamentação
A Associação Aquática Uberabense, fundada em 1999, possui como

objetivos promover, incentivar e orientar o desenvolvimento do esporte
aquático, sob a forma amadorística, por meio de cursos teóricos e
aulas práticas.

Para alcançar suas metas, organiza campeonatos e competições;
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oferece consultoria, assistência técnica e informações sobre
equipamentos utilizados em esportes aquáticos; celebra convênios
com órgãos públicos e empresas privadas para ampliar seu trabalho e
desenvolvê-lo com maior eficácia.

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

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

2.907/2005, em turno único.
Sala das Comissões, 18 de outubro de 2006.
Ana Maria Resende, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9
3.097/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Interassociação dos
Amigos dos Bairros de Itabira, com sede nesse Município.

Publicada no 'Diário do Legislativo" de 30/3/2006, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações em

funcionamento no Estado podem ser declaradas de utilidade pública
estão enunciados no art. 1 2 da Lei n 9 12.972, de 1998, modificado pela
Lei n 2 15.430, de 2005.

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

Ressalte-se, ainda, que o art. 30 do seu estatuto determina que as
atividades dos Diretores, Conselheiros e filiadas serão inteiramente
gratuitas; e o ari. 34, que, no caso de sua dissolução, os bens
patrimoniais remanescentes serão destinados a outra instituição
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congênere, com personalidade jurídica, registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei & 3.097/2006, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Weliton

Prado - Sebastião Costa - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

3.190/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., a proposição em tela

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos
Moradores do Bairro de Santo Antônio da Barra, com sede no
Município de Pedro Leopoldo.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 18/4/2006 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. l da Lei n 2 12.972, de 1998, modificado pela Lei
n 9 15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da entidade determina no art. 27 que as
atividades dos seus Diretores e Conselheiros, bem como as de seus
sócios, não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de
qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e no art. 29
que, caso ela seja dissolvida, seu patrimônio remanescente será
destinado a instituição congênere com personalidade jurídica.
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Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n 9 3.190/2006.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Weliton

Prado - Sebastião Costa - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.275/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Neider Moreira, a proposição em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública o Clube de Mães Saúd Mitre,
com sede no Município de Cláudio.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 11/5/2006 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, 'a', do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1 2 da Lei n2 12.972, de 1998, modificado pela Lei
n2 15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 19, que, caso
ela seja dissolvida, o patrimônio remanescente será destinado a
instituição congênere com personalidade jurídica e registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social e, no art. 38, que as
atividades dos seus Diretores e Conselheiros, bem como as de seus
sócios, não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de
qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem, sob qualquer
forma ou pretexto.
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Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n g 3.275/2006.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gustavo

Corrêa - Elbe Brandão - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

3.319/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Elbe Brandão, o Projeto de Lei n2

3.31912006 tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais de Diamantina, com sede nesse
Município.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 29/5/2006 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1 2 da Lei n2 12.972, de 1998, modificado pela Lei
nQ 15.430, de 2005.

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

Ademais, o estatuto da entidade determina, no § 2 9 do art. 14, que o
exercício das funções de membros dos órgãos diretivos não será
remunerado, sendo-lhes vedada a distribuição de lucros, bonificações
ou quaisquer outras vantagens ou benefícios; e, no parágrafo único do
art. 44, que, caso ela seja dissolvida, o patrimônio reverterá em
benefício de instituições congêneres, registradas no Conselho
Nacional de Assistência Social, ou de entidade pública.

Embora não haja óbice à tramitação da matéria, apresentamos a
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seguir a Emenda n 9 1 com o objetivo de incluir o Município sede no
art. 12 da proposição.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 3.319/2006 com a Emenda n 9 1,
apresentada a seguir.

Emenda n2 1
Dê-se ao art. 12 a seguinte redação:
"Art. 12 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais - Apae de Diamantina, com sede nesse
Município.".

Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gustavo Corrêa - Elbe

Brandão - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.343/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado George Hilton, a proposição em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Rural de
Atendimento Infanto-Juvenil de Comercinho, com sede no Município
de Comercinho.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 1/6/2006 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, "a, do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1 2 da Lei n9 12.972, de 1998, alterado pela Lei n2
15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica;
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idóneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.
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Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 37, que ela
não remunera os seus Diretores, Conselheiros, sócios, instituidores,
benfeitores ou equivalentes; e, no art. 42, que, em caso de sua
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituição
congênere devidamente registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social ou a uma entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n 9 3.343/2006.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Weliton

Prado - Sebastião Costa - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI M

3.344/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado George Hilton, a proposição em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário e
Associação dos Moradores de Comercinho, com sede nesse
Município.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 1/6/2006 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1 9 da Lei n2 12.972, de 1998, modificado pela Lei
n 2 15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da entidade dispõe no art. 28, devidamente
alterado, que ela não remunera seus Diretores, Conselheiros e
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associados; e no art. 32 que, caso seja ela dissolvida, seu patrimônio
remanescente será destinado a outra instituição congênere, com
personalidade jurídica e registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei & 3.34412006.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Gilberto

Abramo - Elbe Brandão - Weliton Prado.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

3.376/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Elisa Costa, o projeto de lei em epígrafe

objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Moradores de
Agua Limpa - Amal -, com sede no Município de Simonésia.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 8/6/2006, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucional idade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em causa, constituída e em funcionamento há mais de

um ano, tem personalidade jurídica, sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício dos
seus cargos.

Além disso, o art. 30 de seu estatuto determina que as atividades
dos Diretores e Conselheiros, bem como as dos sócios, não serão
remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação,
bonificação ou vantagem, e o art. 34 dispõe que, em caso de
dissolução, os bens remanescentes serão destinados a instituição
congênere, juridicamente constituída, registrada no Conselho Nacional
de Assistência Social, ou a entidade pública.

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. l da Lei n
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade
pública, alterada pela Lei n o 15.430, de 2005.
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Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade

e legalidade do Projeto de Lei n 9 3.376/2006.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Weliton Prado, relator - Gustavo

Corrêa - Elbe Brandão - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9

3.386/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Djalma Diniz, o projeto de lei em epígrafe

objetiva declarar de utilidade pública a Creche Lar da Criança de
Inhapim, com sede no Município de Inhapim.

Publicada no 'Diário do Legislativo" de 9/6/2006, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucional idade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em causa, constituída e em funcionamento há mais de

um ano, tem personalidade jurídica, sua diretoria é composta por
pessoas idôneas e que não percebem remuneração pelo exercício
dos seus cargos.

Além disso, o parágrafo único do art. 25 de seu estatuto determina
que a entidade não distribui lucros ou dividendos, não concede
remuneração, vantagens ou benefícios de qualquer espécie a
dirigentes, Conselheiros, associados ou instituidores, e o parágrafo
único do art. 40 dispõe que, em caso de dissolução, pagos todos os
compromissos, os bens remanescentes serão destinados, em partes
iguais, para o Hospital São Sebastião de Inhapim e para a Sociedade
São Vicente de Paulo. Não havendo essas instituições, os bens serão
destinados a outra instituição congênere, juridicamente constituída,
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 1 2 da Lei n
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade
pública, alterada pela Lei n2 15.430, de 2005.
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Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n9 3.386/2006.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gustavo

Corrêa - Gilberto Abramo - Elbe Brandão.
PARECER PARA TURNO ÜNICO DO PROJETO DE LEI N9

3.394/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, o projeto em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Educacional,
Cultural e Filantrópica dos Servidores do Ministério da Fazenda em
Minas Gerais - Ectaz -, com sede no Município de Belo Horizonte.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 10/6/2006 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. l da Lei & 12.972, de 1998, alterado pela Lei n9
15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da Associação determina, pelo art. 49, § 39,
que é vedada a percepção de remuneração pelo exercício dos cargos
de direção ou do Conselho Fiscal, sob qualquer título ou forma; e, pelo
art. 15, que, em caso de dissolução, o patrimônio será destinado a
outra entidade de princípios e objetivos similares.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n 9 3.394/2006.
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Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Weliton Prado, relator - Gilberto

Abramo - Elbe Brandão - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9

3.401/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Doutor Ronaldo, a proposição em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública o Instituto Educacional e
Afins Agape - IEAA -, com sede no Município de Sete Lagoas.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 17/6/2006 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. l Q da Lei nQ 12S72, de 1998, modificado pela Lei
n2 15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 27, que as
atividades dos seus Diretores, Conselheiros, benfeitores, instituidores
ou equivalentes, bem como as de seus sócios, não serão
remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer lucro,
gratificação, bonificação ou vantagem; e, no art. 31, que, caso ela seja
dissolvida, o patrimônio remanescente será destinado a instituição
congênere com personalidade jurídica e registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 3.401/2006.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gustavo Corrêa - Elbe
Brandão - Sebastião Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.403/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado George Hilton, o Projeto de Lei n9
3.403/2006 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
Associação Beneficente da Creche e Asilo São Lucas - ABENCASL -,
com sede no Município de Medina.

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo", em 17/6/2006, vem a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos para que as entidades em funcionamento no Estado

sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. l da
Lei n2 12.972, de 1998, modificado pela Lei n 2 15.430, de 2005.

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

Ressalte-se, ainda, que o art. 28 de seu estatuto prevê a não-
remuneração de seus Diretores e Conselheiros, e o art. 32 determina
que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a instituição congênere, com personalidade jurídica,
devidamente registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 3.403/2006.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Elbe Brandão - Gustavo

Corrêa - Sebastião Costa.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9
3.405/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Fernando Faria, a proposição em tela
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária do Bairro Joaquim Gabriel de Souza - ACBJGS -, com
sede no Município de Barroso.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 17/6/2006 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. l da Lei n2 12.972, de 1998, modificado pela Lei
n Q 15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 28, que as
atividades dos seus Diretores, Conselheiros, benfeitores ou
equivalentes, bem como as de seus sócios, não serão remuneradas,
sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer lucro, gratificação,
bonificação ou vantagem; e, no art. 32, que, caso ela seja dissolvida, o
patrimônio remanescente será destinado a instituição congênere com
personalidade jurídica e registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n2 3.405/2006.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Gustavo Corrêa - Elbe Brandão.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.416/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, a projeto de lei em tela tem
por objetivo declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário de
Segurança de Araçuaí - Conseg -, com sede nesse Município.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 22/6/2006 e
distribuída a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1 2 da Lei ng 12.972, de 1998, alterado pela Lei n
15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 16, que os
cargos exercidos no Conselho não serão remunerados; e, no ai. 52,
que, em caso de extinção, o patrimônio será destinado a entidade
congênere, sem fins lucrativos, legalmente constituída.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 3.416/2006.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Weliton Prado, relator - Gilberto

Abramo - Elbe Brandão - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.420/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Edson Rezende, a proposição em tela tem
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por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Irmandade de
Nossa Senhora da Boa Morte - AINSBM -, com sede no Município de
Barbacena.

O projeto foi publicado no 'Diário do Legislativo" de 22/6/2006 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. l 0 da Lei n9 12.972, de 1998, alterado pela Lei n2
15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da Associação determina, pelo parágrafo
único do art. 10, que o exercício das funções dos membros do
Conselho Administrativo, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva
não pode ser remunerado a qualquer título; pelo art. 35, que, em caso
de sua dissolução, os bens remanescentes serão destinados a
entidade congênere, estabelecida e domiciliada na cidade de
Barbacena, pertencente à Arquidiocese de Mariana e registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n 9 3.420/2006.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Weliton Prado, relator - Gilberto

Abramo - Gustavo Corrêa - Elbe Brandão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

3.422/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Luiz Fernando Faria, o projeto de lei em
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epígrafe tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária do Povoado do Caetés - Aspaete -, com sede no
Município de Barroso.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 22/6/2006, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações em

funcionamento no Estado podem ser declaradas de utilidade pública
estão enunciados no art. 1 2 da Lei n2 12.972, de 1998, modificado pela
Lei ng 15.430, de 2005.

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

Ressalte-se, ainda, que o art. 28 do seu estatuto prevê a não-
remuneração das atividades dos Diretores e Conselheiros, bem como
as dos associados, benfeitores ou equivalentes, e o art. 32 determina
que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a outra instituição congênere, com personalidade jurídica,
que esteja registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou
a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 3.422/2006.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

3.423/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Luiz Fernando Faria, a proposição em tela

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
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Comunitária do Bairro Nossa Senhora do Rosário - ACBR -, com sede
no Município de Barroso.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 22/6/2006 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. l da Lei n2 12.972, de 1998, alterado pela Lei n
15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da Associação determina, pelo art. 28, que
as atividades dos Diretores, Conselheiros, associados e benfeitores
serão inteiramente gratuitas; e, pelo art. 32, que, em caso de sua
dissolução, os bens remanescentes serão destinados a instituição
congênere, com personalidade jurídica, registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 3.423/2006.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gustavo Corrêa - Elbe

Brandão - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9

3.426/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Cesar, a proposição em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Beneficente Dr.
Altamiro Saraiva - Abas -, com sede no Município de Viçosa.

0 projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 22/6/2006 e
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distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1 9 da Lei n 2 12.972, de 1998, alterado pela Lei n2
15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da Associação determina, pelo art. 28, que
as atividades dos Diretores, Conselheiros e sécios serão inteiramente
gratuitas; e, pelo art. 35, que, em caso de sua dissolução, os bens
remanescentes serão destinados a entidade congênere, juridicamente
constituída, que esteja registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n g 3.426/2006.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Gustavo

Corrêa - Sebastião Costa - Elbe Brandão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9

3.44212006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Célio Moreira, a proposição em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Núcleo de Atendimento a
Toxicômanos - NAT's -, com sede no Município de Nova Lima.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 23/6/2006 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.
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Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1 2 da Lei n2 12.972, de 1998, alterado pela Lei n2
15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto do Núcleo determina, pelo art. 12, que, em
caso de sua dissolução, o patrimônio reverterá a entidade congênere
ou de assistência social, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social; e, pelo art. 26, que os membros da assembléia
geral, da diretoria e da comissão fiscal não percebem, pelo exercício
das funções, remuneração de nenhuma espécie.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n g 3.442/2006.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Weliton

Prado - Elbe Brandão - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9

3.443/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Célio Moreira, a proposição em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Esportiva Casa
Grande, com sede no Município de Contagem.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 23/6/2006 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
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enunciados no art. 1 2 da Lei n 12.972, de 1998, modificado pela Lei
n 2 15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da entidade determina no parágrafo único do
ai. 66 que, caso eia seja dissolvida, o patrimônio remanescente será
destinado a instituição congênere, legalmente constituída e declarada
de utilidade pública estadual; e, no § 1 2 do ai. 77, que os Diretores,
sócios, Conselheiros, instituidores, benfeitores ou equivalentes não
serão remunerados, sendo-lhes vedado o recebimento de vantagens
ou benefícios a qualquer título.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n g 3.443/2006.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Elbe

Brandão - Sebastião Costa - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.453/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Domingos Sávio, a proposição em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública o Lar Esperança e Vida
Mateus Loureiro Ticle - Larevida -, com sede no Município de Lavras.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 30/6/2006 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os ais. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. l Q da Lei n2 12.972, de 1998, modificado pela Lei
n O 15.430, de 2005.
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Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 37, que seus
Diretores e Conselheiros não serão remunerados, sendo-lhes vedado
o recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou
vantagem; e, no art. 40, que, caso ela seja dissolvida, seu patrimônio
remanescente será destinado a instituição congênere com registro no
Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n 9 3.453/2006.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Elbe Brandão - Gustavo

Corrêa - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

3.464/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Laudelino Augusto, o projeto de lei em tela

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de
Mulheres Margarida Alves - Amma -, com sede no Município de
.ltajubá.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 1Q/7/2006 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1 2 da Lei n 2 12.972, de 1998, alterado pela Lei n2
15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 42, que é
gratuito o exercício dos cargos da diretoria e do conselho fiscal e, no
art. 44, que, em caso de sua dissolução, o acervo social será
destinado a uma instituição cadastrada no Conselho Nacional de
Assistência Social, ou seja, a uma entidade de fins não econômicos.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n g 3.464/2006.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Weliton Prado, relator - Gustavo

Corrêa - Elbe Brandão - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.469/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Governador do Estado fez remeter a esta Casa, por via da

Mensagem n2 62812006, o projeto de lei em epígrafe, que tem por
objetivo dar a denominação de Escola Estadual Professora Haydée de
Souza Abreu à Escola Estadual de Ensino Médio, localizada no Bairro
Recanto Verde, no Município de Timóteo.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 6/7/2006 e, a
seguir, encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucional idade e legalidade, nos termos do art. 102, III, "a", c/c o
art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
No que tange à competência normativa, as matérias que só podem

ser reguladas pela União estão relacionadas no art. 22 da
Constituição da República. As que são reguladas pelo Município, por
sua vez, estão previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de
editar normas sobre assuntos de interesse local e suplementar a
legislação federal e estadual, para atender às suas peculiaridades.
Quanto ao Estado membro, a regra básica está consagrada no § l Q do
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art. 25. É a chamada competência residual, que lhe faculta tratar das
matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do
Município.

A luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União ou
do Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado membro.

No plano infraconstitucional, a Lei Estadual n Q 13.408, de 1999,
estabelece as condições para se dar nome aos próprios do Estado.
Segundo suas normas, é competência do Legislativo dispor sobre a
matéria e a escolha deve recair em nome de pessoa que seja falecida
e se tenha destacado por notórias qualidades e relevantes serviços
prestados à coletividade.

Quanto à iniciativa para a deflagração do processo legislativo, a
Carta mineira não a inseriu no domínio reservado aos titulares dos
Poderes Legislativo e Judiciário, do Tribunal de Contas ou do
Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto pelo
Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização da
Administração Pública.

Estando o projeto em harmonia com o ordenamento vigente, inexiste
óbice à sua tramitação.

Conclusão
Em	vista	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n 2 3.46912006.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

3.485/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Domingos Sávio, a proposição em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Proteção
aos Condenados - Apac - Piumhi, com sede no Município de Piumhi.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 7/7/2006 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
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quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública, estão
enunciados no art. 1 2 da Lei n 2 12.972, de 1998, modificado pela Lei
n D 15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 47, que, caso
ela seja dissolvida, seu patrimônio remanescente será destinado a
instituição congênere, juridicamente constituída e registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública e, no
art. 48, que os Diretores, Conselheiros, sócios, instituidores,
benfeitores ou equivalentes não serão remunerados, sendo-lhes
vedado o recebimento de vantagens ou benefícios a qualquer título.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 3.485/2006.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Gilberto

Abramo - Gustavo Corrêa - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

3.487/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Marlos Fernandes, a proposição em tela

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos
Catadores de Material Reciclável dos Verdes de Araguari -
Ascamarva -, com sede nesse Município.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 7/7/2006 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
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determinam os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.
Fundamentação

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no ai. V da Lei n 9 12.972, de 1998, modificado pela Lei
n2 15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da entidade determina no art. 40 que, caso
ela seja dissolvida, seu patrimônio remanescente será destinado a
instituição congênere e sem fins lucrativos, a critério da assembléia
geral, e no ai. 44 que as atividades dos seus dirigentes não serão
remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, vantagens
ou bonificações.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 3.48712006.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Elbe

Brandão - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9

3.491/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Roberto Ramos, o projeto de lei em tela tem

por finalidade declarar de utilidade pública o Instituto de Idosos Lar
Sagrado, com sede no Município de Nanuque.

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo", em 13/7/2006, vem a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o ai.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em causa, constituída e em funcionamento há mais de
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um ano, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício dos
seus cargos.

Além disso, o art. 31 da última alteração do seu estatuto prevê a
não-remuneração de seus Diretores, Conselheiros e sócios, sendo-
lhes vedado o recebimento de qualquer lucro, gratificação ou
vantagem, e o art. 35 determina que, no caso de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado a instituição congênere, com
personalidade jurídica, sede e atividades preponderantes no Estado
de Minas Gerais, devidamente legalizada e registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social.

Portanto, o Instituto atende à exigência consubstanciada no art. l
da Lei n2 12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de
utilidade pública, alterada pela Lei n 2 15.430, de 2005.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n 9 3.49112006.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão. relatora - Gilberto

Abramo - Gustavo Corrêa - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9

3.497/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Durval Angelo, a proposição em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Sociedade Inteligência e
Coração, com sede no Município de Belo Horizonte.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 14/7/2006 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1 2 da Lei n 2 12.972, de 1998, modificado pela Lei
n 9 15.430, de 2005.
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Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 23, que seus
Diretores não serão remunerados pelo exercício específico de suas
funções e, no parágrafo único do ar!. 31, que, caso ela seja dissolvida,
seu patrimônio remanescente será destinado, preferencialmente, à
Sociedade Agostiniana Missionária de Assistência e Educação ou a
instituição congênere com registro no Conselho Nacional de
Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n Q 3.497/2006.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Weliton Prado, relator - Gustavo

Corrêa - Gilberto Abramo - Elbe Brandão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.500/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Vanessa Lucas, a proposição em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário de
Segurança Pública - Consep -, com sede no Município de Contagem.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 14/7/2006 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. l da Lei n2 12.972, de 1998, modificado pela Lei
n2 15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da entidade determina no art. 13 que os seus
dirigentes não serão remunerados; e no art. 47 que, caso ela seja
dissolvida, seu patrimônio remanescente será destinado a outro
Conselho Comunitário de Segurança Pública legalmente constituído.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n 9 3.500/2006.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gustavo Corrêa - Elbe

Brandão - Sebastião Costa-
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9

3.501/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em tela tem

por finalidade declarar de utilidade pública a entidade Obras Sociais
da Comunidade Santa Efigênia, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo", em 15/7/2006, vem
agora a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos
referentes à juridicidade, constitucional idade e legalidade, conforme
dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida entidade, constituída e em funcionamento há mais de um

ano, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício de
seus cargos.

Além disso, o art. 9 1 de seu estatuto prevê a não-remuneração de
seus Diretores e Conselheiros, e o art. 20 determina que, no caso de
sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
instituição congênere, devidamente registrada no Conselho Nacional
de Assistência Social.

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 1 Q da Lei n
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12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade
pública, alterada pela Lei n 2 15.430, de 2005.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n 9 3.50112006.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Weliton Prado, relator - Gustavo

Corrêa - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.502/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado André Quintão, a proposição em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Vila Frederico Ozanam,
com sede no Município de Guaxupé.

O projeto foi publicado no 'Diário do Legislativo" de 1517/2006 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102,111, "a", do Regimento Interno,

Fundamentação
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no

Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
12 da Lei n 2 12.972, de 1998, modificado pela Lei n 9 15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 31, incisos IV
e V, respectivamente, que não percebem seus Diretores,
Conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes
remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por
qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou
atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos
constitutivos; e que, caso seja ela dissolvida, o patrimônio
remanescente	será	destinado	a	entidade	congênere,
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preferencialmente vinculada à Sociedade de São Vicente de Paulo,
dotada de personalidade jurídica, que tenha sede e desenvolva a
maior parte de suas atividades no Estado, preferencialmente no
Município de Guaxupé, e seja registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 3.502/2006.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Wekton Prado, relator - Gustavo

Corrêa - Gilberto Abramo - Elbe Brandão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

3.504/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Dilzon Meio, a proposição em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Esporte Clube Vila Rica, com
sede no Município de Três Pontas.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 15/7/2006 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os anis. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. l Q da Lei n2 12.972, de 1998, modificado pela Lei
n 2 15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 66, § 1, que,
caso eia seja dissolvida, o patrimônio remanescente será destinado a
instituição congênere, juridicamente constituída; e, no art. 76, que os
Diretores e Conselheiros, bem como os sócios ou instituidores, não
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serão remunerados, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro,
dividendo, vantagem ou benefício.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 3.504/2006.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Gustavo

Corrêa - Sebastião Costa - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.505/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Dilzon Meio, o projeto de lei em tela tem por

finalidade declarar de utilidade pública o Ancianato Antônio Frederito
Ozanam, com sede no Município de Três Corações.

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo", em 15/7/2006, vem a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, 'a", do Regimento interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as entidades em funcionamento no Estado

podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. l
da Lei n 9 12.972, de 1998, modificado pela Lei n 15.430, de 2005.

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

Ressalte-se, ainda, que o inciso IV do art. 31 do seu estatuto prevê a
não-remuneração de seus Diretores e Conselheiros, e o inciso V do
mesmo artigo determina que, no caso de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a instituição congênere,
preferencialmente do Município de origem e vinculada à Sociedade de
São Vicente de Paulo, devidamente registrada no Conselho Nacional
de Assistência Social.
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Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 3.505/2006.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Elbe Brandão - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.508/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Piau, a proposição em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Fundação de Apoio à
Tecnologia Cafeeira - Fundação Procafé, com sede no Município de
Varginha.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 15/7/2006 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 12 da Lei n2 12.972, de 1998, alterado pela Lei n2
15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 35, que os
cargos dos órgãos de administração não são remunerados e, no art.
37, § 2, que, decidida a sua extinção, o patrimônio, após satisfeitas
as obrigações assumidas, será incorporado ao de outra fundação
congênere.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 3.508/2006.

rÃ'!



355

Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gustavo Corrêa -

Sebastião Costa - Elbe Brandão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.509/2006
Comissão de Constituição e Justiça

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

epígrafe tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação
Projeto Videiras, com sede no Município de Ipatinga.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 20/7/2006, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucional idade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações em

funcionamento no Estado podem ser declaradas de utilidade pública
estão enunciados no art. 1 9 da Lei n 2 12.972, de 1998, modificado pela
Lei n g 15.430, de 2005.

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

Ressalte-se, ainda, que o art. 36 de seu estatuto determina que, no
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
outra entidade congênere, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social, e o art. 37 prevê a não-remuneração dos Diretores,
Conselheiros, sócios, instituidores, benfeitores ou equivalentes.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n g 3.509/2006.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Gustavo

Corrêa - Elbe Brandão - Sebastião Costa.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.512/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, a proposição em
tela tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação das
Damas Beneficentes Cláudio das Neves de Uberlândia, com sede
nesse Município.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 20/7/2006 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1 9 da Lei n2 12.972, de 1998, modificado pela Lei
n2 15.430, de 2005.

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

Note-se que a alteração feita em 20/11/2003 no estatuto da entidade
determina, no art. 72, a não-remuneração, a qualquer título, das suas
associadas, dirigentes ou doadores, e o art. 17, § 2, prevê que, caso
seja ela dissolvida, o patrimônio remanescente será destinado a
instituição congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência
Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 3.512/2006.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Elbe

Brandão - Weliton Prado - Gilberto Abramo.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI M
3.513/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, a proposição em tela tem por
objetivo declarar de utilidade pública o Consórcio dos Municípios do
Lago de Três Marias - Comlago -, com sede no Município de Três
Marias.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 2017/2006 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1 2 da Lei n 2 12.972, de 1998, alterado pela Lei n2
15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 29, que, em
caso de sua extinção, os bens e recursos deverão reverter em favor
de instituições filantrópicas ou congêneres situadas nos Municípios
membros do Consórcio e, no art. 32, que é vedada a remuneração
dos cargos de direção, bem como a distribuição de lucros,
bonificações, vantagens ou dividendos entre os ocupantes de tais
cargos.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei ng 3.513/2006.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gustavo Corrêa -

Sebastião Costa - Elbe Brandão.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.514/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Vanessa Lucas, o projeto de lei em tela tem
por finalidade declarar de utilidade pública a Associação Vidas -
Mulher - AVM -, com sede no Município de Contagem.

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo", em 20/7/2006, vem
agora a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos
referentes à juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme
dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida entidade, constituída e em funcionamento há mais de um

ano, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício de
seus cargos.

Além disso, o art. 28 de seu estatuto prevê a não-remuneração de
seus Diretores, Conselheiros e associados, sendo-lhes vedado o
recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem;
e o art. 32 determina que, no caso de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a instituição congênere, com
personalidade jurídica, devidamente registrada no Conselho Nacional
de Assistência Social, ou a entidade pública.

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 1 9 da Lei n9
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade
pública, alterada pela Lei n 2 15.430, de 2005.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n 1 3.514/2006.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Gustavo

Corrêa - Sebastião Costa - Elbe Brandão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.521/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Dimas Fabiano, a proposição em tela tem
por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos
Profissionais de Segurança Pública do Sul de Minas, com sede no
Município de Varginha.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 3/8/2006 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. l Q da Lei & 12.972, de 1998, modificado pela Lei
n 9 15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 76, que as
atividades dos Diretores e Conselheiros não serão remuneradas,
sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, dividendo, vantagem ou
benefício; e, no art. 78, que, caso ela seja dissolvida, o patrimônio
remanescente será destinado a instituição congênere cadastrada no
Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n 9 3.52112006.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gustavo Corrêa -

Sebastião Costa - Elbe Brandão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

3.527/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Miguei Martini, a proposição em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo,
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com sede no Município de Campestre.
O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 31812006 e

distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1 o da Lei nQ 12.972, de 1998, modificado pela Lei
n 2 15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da entidade determina no art. 14, parágrafo
único, que os seus Diretores e Conselheiros não serão remunerados e
no parágrafo único do art. 30 que, caso ela seja dissolvida, seu
patrimônio remanescente será destinado a instituição congênere
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade
pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 3.527/2006.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Gilberto

Abramo - Gustavo Corrêa - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.533/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, o projeto de lei em tela

tem por finalidade declarar de utilidade pública a Creche Helena Dipe
da Silva, com sede no Município de Muzambinho.

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo", em 31812006, vem a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
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juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as entidades em funcionamento no Estado

podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1
da Lei n 2 12.972, de 1998, modificado pela Lei n2 15.430, de 2005.

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

Ressalte-se, ainda, que o art. 11 do seu estatuto prevê a não-
remuneração de seus Diretores e Conselheiros, e o art. 21 determina
que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a instituição congênere, devidamente registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 3.53312006.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Elbe Brandão - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.543/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Laudelino Augusto, o projeto de lei em tela

tem por finalidade declarar de utilidade pública o Grupo SOS Aids
Itajubá, com sede nesse Município.

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo", em 418/2006, vem a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucional idade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as entidades em funcionamento no Estado

podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciadas no art. l
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da Lei n9 12.972. de 1998, modificado pela Lei n 2 15.430, de 2005.
Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o

atendimento às exigências ali mencionadas, quais sejam a entidade
foi constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade
jurídica própria e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que
nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 45 do seu estatuto determina que, no
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
instituição congênere, e o art. 48 prevê a não-remuneração de seus
dirigentes.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 3.543/2006.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Elbe Brandão - Gustavo

Corrêa - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

3.547/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., a proposição em tela

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Sociedade Protetora
dos Animais de Divinópolis - Spad -, com sede nesse Município.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 4/8/2006 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1 1 da Lei n2 12.972, de 1998, alterado pela Lei n
15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
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idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.
Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 28, que os

membros da Diretoria, do Conselho Fiscal e os Assessores e
Coordenadores de departamentos eventualmente criados não serão
remunerados; e, pelo art. 38, que, em caso de sua dissolução, o
resíduo patrimonial será destinado a entidade congênere sediada no
Estado de Minas Gerais ou a qualquer associação ambientalista, com
fim não econômico, sediada em Divinópolis.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n 3.547/2006.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Weliton

Prado - Gilberto Abramo - Elbe Brandão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.550/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Biel Rocha, o projeto de lei em tela tem por

finalidade declarar de utilidade pública a Banda Marcial Machado
Alves - Bammalves -, com sede no Município de Passa-Vinte.

Publicada a matéria no 'Diário do Legislativo", em 418/2006, vem a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucional idade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as entidades em funcionamento no Estado

podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1
da Lei n2 12.972, de 1998, modificado pela Lei n9 15.430, de 2005.

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

Ressalte-se, ainda, que o art. 43 do seu estatuto prevê a não-
remuneração de seus Diretores e Conselheiros e o art. 44, parágrafo
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único, determina que, no caso de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a instituição congênere, devidamente
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 3.550/2006.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Gilberto

Abramo - Gustavo Corrêa - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

3.558/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Biel Rocha, a proposição em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Minas Audiovisual -
Amav -, com sede no Município de Juiz de Fora.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 5/8/2006 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1 9 da Lei n° 12.972, de 1998, modificado pela Lei
n2 15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da entidade determina no art. 80 , § 20 , que os
seus Diretores e Conselheiros não serão remunerados e no art. 31
que, caso ela seja dissolvida, seu patrimônio remanescente será
destinado a instituição congênere, a critério da assembléia geral.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e
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legalidade do Projeto de Lei n Q 3.558/2006.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Elbe

Brandão - Sebastião Costa - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9

3.563/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Luiz Fernando Faria, o projeto de lei em tela

tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária do Povoado da Boa Vista, com sede no Município de
Barroso.

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo", em 1118/2006, vem
agora a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos
referentes à juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme
dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos para que as entidades em funcionamento no Estado

sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. l Q da
Lei n 2 12.972, de 1998, modificado pela Lei n2 15.430, de 2005.

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

Ressalte-se, ainda, que o art. 28 de seu estatuto prevê a não-
remuneração de seus Diretores e Conselheiros; e o art. 32 determina
que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a instituição congênere, com personalidade jurídica,
devidamente registrada no Conselho Nacional de Assistência Social,
ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n Q 3.56312006.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Weliton Prado, relator - Gustavo
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Corrêa - Elbe Brandão - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 2.972/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre o pagamento de indenização aos familiares das
vítimas da chacina de Felisburgo.

Foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Direitos
Humanos e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber
parecer. A Comissão de Constituição e Justiça perdeu o prazo
regimental para emitir seu parecer sobre os aspectos de juridicidade,
constitucional idade e legalidade. A seguir, a Comissão de Direitos
Humanos opinou pela aprovação da matéria.

Vem agora o projeto a esta Comissão para que seja emitido parecer,
nos termos regimentais.

Fundamentação
O projeto de lei em análise estabelece que o Estado pagará

indenização no valor de R$200.000,00 a cada uma das famílias das
cinco vítimas da chacina de Felisburgo.

A indenização será paga se requerida pelo cônjuge, sucessor legal
ou procurador legalmente constituído para esse fim, no prazo máximo
de 180 dias contados de data fixada na regulamentação da lei.

A chacina de Felisburgo ocorreu no dia 20/11/2004, quando um
bando de 18 pistoleiros armados e comandados pelo fazendeiro
Adriano Chaf 1k Luedy e por Calixto Luedy Filho invadiu o
acampamento Terra Prometida, do Movimento dos Trabalhadores
Rurais sem Terra - MST -, assassinando Iraguiar Ferreira da Silva,
Miguel José dos Santos, Joaquim José dos Santos, Juvenal Jorge da
Silva e Francisco Ferreira do Nascimento. Outros 12 trabalhadores
rurais sem terra foram feridos a bata, e os demais foram deixados na
beira da estrada, sem comida e sem acomodações, pois tiveram suas
barracas queimadas.

Os trabalhadores rurais sem terra, acampados no local desde
26/5/2000, em área reconhecida como devoluta pelo Estado, eram
constantemente ameaçados de morte diretamente ou por mando do
fazendeiro Adriano Chafik Luedy. Tais ameaças ensejaram a busca de

rs



367

proteção do Estado por parte dos trabalhadores rurais sem terra, tanto
por meio de representação criminal oferecida contra os mandantes na
Delegacia de Polícia do Município de Felisburgo como pela
apresentação de queixa ao Ministério Público do Estado ou, ainda, à
Comissão de Direitos Humanos desta Casa.

O projeto em apreço visa a reparar os danos causados aos
familiares das vítimas dessa atrocidade, que ocorreu em razão da
omissão do Estado, obrigando-o a pagar indenização às famílias.

Entretanto, não há base jurídica que respalde tal proposição. De
fato, toda indenização se sustenta numa relação de causalidade
segundo a qual a responsabilidade por um dano lesivo é imputada
àquele que lhe deu causa. No caso em exame, não existe tal nexo de
causalidade que nos autorize imputar ao Estado a responsabilidade
pelo dano às vítimas da chacina de Felisburgo, configurando, assim,
um despropósito exigir-lhe a reparação patrimonial das famílias das
vítimas.

Ademais, a via legislativa não se configura como a mais idônea para
cuidar de reparação de ordem patrimonial, de modo que um pedido de
indenização deve ser formulado ao Judiciário, instância
constitucionalmente incumbida de atender a tais demandas. A lei não
pode ser utilizada como instrumento de indenização de danos
decorrentes de fatos particulares, os quais devem ser solucionados
pelo Judiciário, tanto no que concerne aos seus aspectos cíveis como
aos criminais. A lei cumpre cuidar de questões genéricas, abstratas e
impessoais, e não, prover situações específicas, concretas, já
consumadas.

Portanto, é o Judiciário o órgão institucionalmente encarregado
desse mister, encontrando-se, para tanto, devidamente aparelhado,
inclusive para proceder à correta fixação do montante indenizatório a
ser eventualmente pago.

Cumpre informar, por fim, que o processo referente à chacina de
Felisburgo encontra-se em curso no Tribunal de Justiça de Minas
Gerais.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei n2

2.972/2006.
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Saia das Comissões, 18 de outubro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Dilzon Meio, relator - Elisa Costa -

João Leite.
PARECER PARA O 1 °TURNO DO PROJETO DE LEI N°3.054/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em epígrafe
visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de São Miguel
do Anta os imóveis que especifica.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 16/3/2006 e
encaminhada a esta Comissão a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estabelecem os arts. 102, III, "a", e 188 do Regimento
Interno.

Em 4/4/2006, esta relatoria baixou a matéria em diligência à
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a fim de que esta se
manifestasse sobre a pretendida alienação, o que foi feito por
intermédio da Nota Técnica n 9 146/2006.

Fundamentação
Trata a proposição de obter autorização legislativa para que o Poder

Executivo possa transferir, ao Município de São Miguel do Anta, a
propriedade de dois imóveis com área de 2.330m 2 e 195m2, situados
na Avenida Ovídio Ferraz, naquele Município, doados ao Estado sem
cláusula de destinação.

Observe-se que a alienação de bens públicos submete-se ao
disposto no art. 18 da Constituição do Estado e no art. 17 da Lei
Federal n° 8.666, de 1993, que institui normas gerais para as
licitações e contratos da administração pública. Ambos estabelecem
que a celebração do respectivo contrato deve ser precedida de
autorização legislativa, condicionada esta à existência de interesse
público devidamente justificado. Essa exigência encontra-se atendida
no parágrafo único do art. 1 2 do projeto, que destina os imóveis à
implantação de praça de esportes municipal.

Cabe ressaltar que a Secretaria de Planejamento e Gestão, por
meio da Nota Técnica n9 14612006, declara-se favorável à doação,
tendo em vista que a Secretaria de Educação, árgão ao qual os bens
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estão vinculados, já havia solicitado sua desvinculação.
A Secretaria de Desenvolvimento Social e Esportes manifesta-se no

mesmo sentido, solicitando seja dada nova redação ao parágrafo
único do art. 12, com a finalidade de deixar claro que, uma vez que já
existe a edificação da praça de esportes, os imóveis destinam-se ao
desenvolvimento de atividades esportivas, no âmbito da política do
desporto e lazer do Município. Para tanto, apresentamos a Emenda n2
1 na parte conclusiva deste parecer.

Com relação às garantias que envolvem a operação, o art. 2 9 da
proposição prevê que, decorrido o prazo de cinco anos, contados da
lavratura das escrituras públicas de doação, sem que tenha sido dada
aos imóveis a destinação prevista no art. 12, eles reverterão ao
patrimônio do Estado.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n°3.054/2006 com
a Emenda n2 1, apresentada a seguir.

Emenda n2 1
Dê-se ao parágrafo único do art. 1 0 a seguinte redação:
"Art.1 2 -( ...)
Parágrafo único - Os imóveis a que se referem os incisos 1 e II deste

artigo destinam-se ao desenvolvimento de atividades esportivas para
a comunidade, no âmbito da política do desporto e lazer do
Município.".

Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Gilberto

Abramo - Weliton Prado.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-

3.337/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°3.337/2006, de autoria do Deputado Biel Rocha,
que declara de utilidade pública a Associação Agrícola do Monte
Alegre - Aama -, com sede no Município de Matias Barbosa, foi
aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
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do § 1 0 d art. 268 do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação

final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N°3.337/2006

Declara de utilidade pública a Associação Agrícola do Monte
Alegre - Aama -, com sede no Município de Matias Barbosa.

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

Monte Alegre - Aama -, com sede no Município de Matias Barbosa.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Maria Olívia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.342/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n o 3.34212006, de autoria do Deputado George

Hilton, que declara de utilidade pública a Escola Família Agrícola de
Comercinho - Aefacom -, com sede no Município de Comercinho, foi
aprovado em turno único, com a Emenda n°1.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.342/2006
Declara de utilidade pública a Associação Escola Família Agrícola

de Comercinho - Aefacom -, com sede no Município de Comercinho.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Escola

Família Agrícola de Comercinho - Aefacom -, com sede no Município
de Comercinho.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Maria Olivia.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 21 DE OUTUBRO DE 2006

ATAS
ATA DA 46 2 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4 SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 9 LEGISLATURA, EM 17/10/2006
Presidência do Deputado Mauri Torres

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - 2 Parte
(Ordem do Dia): 2 Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Requerimento do Deputado Dilzon Meio; aprovação - Discussão, em
turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n Q 17.204; designação
de relator; emissão de parecer pelo relator; discurso do Deputado
Wehton Prado; encerramento da discussão; votação secreta;
manutenção - Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição
de Lei n Q 17.076; designação de relator; emissão de parecer pelo
relator; encerramento da discussão; votação secreta; rejeição -
Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras
do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Antônio Andrade -

Luiz Fernando Faria - Elmiro Nascimento - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrús - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana
Maria Resende - André Quintão - Arlen Santiago - Biel Rocha - Carlos
Gomes - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Dalmo
Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Edson Rezende -
Elbe Brandão - Elisa Costa - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto
Abramo - Gustavo Valadares - Jayro Lessa - Jésus Lima - Jô Moraes -
João Bittar - João Leite - José Henrique - Laudelino Augusto -
Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Luiz Humberto Carneiro -
Maria OUvia - Maria Tereza Lara - Manos Fernandes - Miguel Martini -
Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira -
Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Sargento
Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanessa Lucas -
Weliton Prado - Zé Maia.
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Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 20h13min, a lista de

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

1?Parte
Ata

- O Deputado Elmiro Nascimento, 32-Secretário nas funções de
Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é
aprovada sem restrições.

2? Parte (Ordem do Dia)
2?Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2 1 Parte da reunião, em sua 2? Fase, com a
discussão e votação da matéria constante na pauta, uma vez que não
há matéria a ser apreciada na 11 Fase.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Dilzon

Meio, solicitando a inversão da pauta da presente reunião, de modo
que os Vetos Totais às Proposições de Lei n 9s 17.204 e 17.076 sejam
apreciados em primeiro lugar, nessa ordem. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n°
17.204, que institui a política estadual de descentralização da emissão
de carteira de identidade. Esgotado o prazo constitucional sem
emissão de parecer, a Presidência, nos termos do § 2 Q do art. 145 do
Regimento Interno, designa como relator da matéria o Deputado
Dilzon Meio. Com a palavra, o Deputado Dilzon Meio, para emitir seu
parecer.

O Deputado Dilzon Meio - Sr. Presidente, meu parecer é o seguinte:
PARECER SOBRE O VETO TOTAL A PROPOSIÇÃO DE LEI N

17.204
Relatório

0 Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe é conferida
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no art. 90, VIII, c/c o art. 70, II, da Constituição do Estado, opôs veto
total à proposição de lei em epígrafe, que institui a política estadual de
descentralização da emissão de carteira de identidade.

As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem n9
653/2006, publicada no 'Diário do Legislativo" de 24/8/2006.

Incluído o veto na ordem do dia para apreciação, nos termos do art.
145, c/c o art. 222, do Regimento Interno, o Presidente designou este
relator para, em 24 horas, emitir parecer sobre a matéria.

Fundamentação
O Governador do Estado, ouvida a Secretaria de Defesa Social,

vetou integralmente a Proposição de Lei n 2 17.204, que institui a
política estadual de descentralização da emissão de carteira de
identidade.

Nas razões do veto apresentadas, consta que haveria um ônus
excessivo e desnecessário para o Tesouro Estadual na criação de
mecanismos de controle do procedimento de emissão da cédula de
identidade. Além disso, para a realização do objeto previsto na
proposição, seria necessária a contratação de profissionais de
datiloscopia.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 22, XXV, que é
competência privativa da União dispor sobre registros públicos, o que
inclui os documentos de identidade de que ora tratamos. Em vista
dessa competência constitucional, a emissão desses documentos é
tratada pela Lei Federal n 9 7.116, de 1983, que lhes assegura
validade nacional, regula sua expedição e dá outras providências.
Conforme o disposto no art. l dessa lei, a carteira de identidade
emitida por órgãos de identificação dos Estados, do Distrito Federal e
dos Territórios tem fé pública e validade em todo o território nacional.

A cédula de identidade é o instrumento que possibilita aos cidadãos
a inscrição em concursos públicos, a obtenção do título de eleitor e da
carteira de trabalho, a matrícula escolar, além de outros atos. Faz-se
necessário, portanto, facilitar o acesso da população a esse
documento.

Ressalte-se que Minas Gerais já conta com um sistema
descentralizado para emissão da carteira de identidade. Na Capital,
esse serviço é prestado em vários locais, como o Posto de
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Identificação instalado na Câmara Municipal e o Posto de Serviço
Integrado Urbano - Psiu. A fim de viabilizar o atendimento à
população, foi instalado o Psiu também em alguns Municípios no
interior do Estado, entre os quais Araçuaí, Juiz de Fora, Montes
Claros, Divinópolis e Uberlândia.

Assim, consideramos procedentes as razões do veto oposto pelo
Governador, visto que a medida prevista pela proposição mostra-se
desnecessária e acarretaria um ônus excessivo para o Estado.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela manutenção do Veto Total à

Proposição de Lei n 9 17.204/2006.
O Sr. Presidente - Em discussão, o veto. Com  a palavra, para

discutir, o Deputado Weliton Prado.
O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, discordo totalmente do

parecer do relator e da atitude do Governador, que, em minha
avaliação, desrespeita o Deputado autor da matéria, assim como os
demais Deputados, a assessoria técnica e a Consultoria desta Casa,
que propôs uma redação para o projeto, elaborada de comum acordo
com as secretarias de Estado envolvidas. O projeto foi aprovado em
12 turno após muita luta; foram consultadas as secretarias, houve
notas técnicas favoráveis, e foi feito um acordo.

O projeto foi aprovado em 22 turno, recebeu parecer favorável em
todas as comissões pelas quais tramitou, foi aprovado no Plenário por
unanimidade, fruto de acordo entre os Deputados e a base aliada.
Todavia, infelizmente, deparamos com o veto. Precisamos deixar claro
que se trata de uma medida que poderá beneficiar 7 milhões de
estudantes em todo o Estado de Minas Gerais. Por tudo isso, não
posso concordar, de maneira nenhuma, com o veto ao projeto
Identidade na Escola. Portanto, peço a todos os Deputados que nos
ajudem a derrubá-lo. O governo faz duas alegações: uma, que a lei
implicaria a criação de mecanismos para o controle de procedimento e
contratação de pessoal.

O jornal "O Tempo" trouxe uma entrevista com o Delegado Adjunto
do Instituto de Identificação de Minas Gerais, Davi Rezende Pereira,
que afirmou que o governo já tinha intenção de adotar essa medida.
Faço questão de ler toda a reportagem. Por quê? Porque talvez o
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objetivo seja que eu não tique com a autoria do projeto. Está aqui a
alegação do Delegado Davi Rezende Pereira. Isso nos leva a pensar
em quê? No tato de que conseguimos o ICMS zero para o arroz e o
feijão, nossa luta de meses e meses, e o governo apresentou o
projeto e ficou com a autoria. Não me importo de ser o pai da criança.
A nossa luta valeu a pena para diminuirmos o ICMS do arroz e do
feijão. Será que ele pensa em fazer o mesmo com esse projeto? Quer
adotá-lo sem deixar-me ser o autor. Mas, para mim, não há o menor
problema. Basta que o projeto seja colocado em prática e que
milhares e milhares de estudantes deixem de sofrer. Apenas quem
fica durante horas na fila para conseguir carteira de identidade - seja
idoso, seja pai pegando senha para filho - conhece a dificuldade em
todo o Estado. Há várias regiões que nem mesmo possuem posto de
identificação, para as pessoas obterem a carteira de identidade.
Uberlândia é um exemplo muito claro. Caso se descentralize a
confecção da carteira para os estudantes, será facilitada a sua
obtenção pelo restante da população, que representaria uma parcela
menor a ser atendida.
O Governador alegou, nas razões do veto, que a lei seria

desnecessária. Ora, com certeza, as pessoas que vetaram nunca
tiveram que enfrentar uma tua de horas e horas a fim de retirar senha
para fazer a carteira de identidade. Em Uberlândia, por exemplo, onde
esse problema é vivenciado cotidianamente, em alguns períodos os
estudantes chegam ao posto do Psiu às 3 ou 4 horas da manhã e
aguardam até as 9 ou 10 horas para serem atendidos. Muitas vezes,
são obrigados a voltar para casa porque não conseguiram senha. E
uma situação lastimável e desumana, que ocorre em períodos
próximos a vestibulares ou matrículas escolares, nos finais de ano e
em outros períodos. Se os estudantes pudessem tirar a carteira de
identidade nas escolas, nada disso aconteceria. Por isso a medida do
governo é necessária, já que acabará com as tilas, ampliará o acesso
à identificação, para que os estudantes usufruam de vários direitos,
além de garantir ainda mais a presença do Estado nas escolas
públicas. Facilitar a confecção da carteira de identidade dos
estudantes é dever do Estado para garantir cidadania aos jovens.
Mais uma vez, peço o apoio de todos os Deputados para derrubarmos
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o veto do governo do Estado.
Está aqui a palavra do Delegado Adjunto Davi Rezende Pereira.

Havia intenção do governo de adotar medida semelhante. Como falta
pouco para virar lei, o Instituto vai adequar-se para a oferta do serviço.

Segundo o Delegado, assim que houver sanção, o Instituto irá
preparar-se para se adequar e começar a confeccionar as carteiras.
Será necessária a compra de materiais para a produção
descentralizada e o treinamento de pessoal. No mês de junho deste
ano foram confeccionados 67 mil documentos, independentemente da
faixa etária, e, em maio, 91 mil documentos.

Para finalizar, Sr. Presidente, gostaria de mostrar reportagem
veiculada no "Diário da Tarde" sobre carteira de identidade nas
escolas, que, inclusive, apresenta um dado que julguei muito
importante trazer à reflexão de todos os ilustres colegas. (- Lê:)
"Durante conferência em Washington, representantes do Banco
Interamericano de Desenvolvimento - BID - comprovaram que a falta
de documentos compromete o desenvolvimento dos países latino-
americanos". Então, essa medida é totalmente necessária e fácil de
ser viabilizada. Existem notas técnicas de várias secretarias; o
Delegado responsável pelo setor de confecção de carteiras de
identidade no Estado é a favor e disse que irá adequar-se à medida.

Portanto, gostaria de encaminhar e solicitar a todos os Deputados
que votem pela derrubada do veto. Caso isso não ocorra, podem ter a
certeza de que não desistiremos da idéia. Continuaremos nos
mobilizando, apresentaremos outro projeto com esse fim. Enquanto o
governo não adotá-la, continuaremos brigando para que ela seja
realidade no nosso Estado.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo
processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso X, c/c os
arts. 222 e 255, do Regimento Interno. As Deputadas e os Deputados
que desejarem manter o veto registrarão "sim" e os que desejarem
rejeitá-lo registrarão "não". A fim de procederá votação pelo processo
eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que
ainda não registraram sua presença no painel, que o façam neste
momento. A Presidência dará início ao processo e, para tanto, solicita
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aos Deputados que ocupem seus lugares. Em votação, o veto.
- Registram seus votos as Deputadas e os Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende -

André Quintão - Antônio Andrade - Arlen Santiago - Biel Rocha -
Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva -
Dilzon Meio - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana -
Edson Rezende - Elbe Brandão - Elisa Costa - Elmiro Nascimento -
Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Jô
Moraes - João Bittar - João Leite - José Henrique - Laudelino
Augusto - Leonardo Quintão - Luiz Fernando Faria - Luiz Humberto
Carneiro - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Manos Fernandes -
Mauni Torres - Miguel Martini - Padre João - Paulo Cesar - Rêmolo
Aloise - Roberto Carvalho - Rogério Correia - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 30 Deputados. Votaram "não" 15
Deputados, totalizando 45 votos. Está, portanto, mantido, em turno
único, o Veto Total à Proposição de Lei n 2 17.204. Oficie-se ao
Governador do Estado.

Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n
17.076, que institui o Dia da Conscientização sobre a Carga Tributária.
A Comissão Especial perdeu prazo para emitir parecer. A Presidência,
nos termos do § 2 Q do art. 145 do Regimento Interno, designa como
relator da matéria o Deputado Dilzon Meio. Com a palavra, o
Deputado Dilzon Meio para emitir seu parecer.

O Deputado Dilzon Meio - Sr. Presidente, meu parecer é o seguinte:
PARECER SOBRE O VETO TOTAL A PROPOSIÇÃO DE LEI N

17.076
Relatório

O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art.
90, VIII, c/c o art. 70, li, da Constituição Estadual, opôs veto total à
Proposição de Lei n 9 17.076, que institui o Dia de Conscientização
sobre a Carga Tributária.

As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem
620/20 06.

Expirado o prazo regimental para a emissão de parecer por
Comissão Especial, nos termos do art. 141, c/c o art. 145, § 2, do
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Regimento Interno, compete-nos examinar o veto e sobre ele emitir
parecer em Plenário.

Fundamentação
A Proposição de Lei nQ 17.076 institui o Dia de Conscientização

sobre a Carga Tributária, com o objetivo de informar a população
sobre a incidência de tributos federais, estaduais e municipais no seu
cotidiano. A data seria estabelecida, anualmente, em razão do número
de dias de trabalho necessários ao cumprimento do encargo fiscal
sobre a sociedade brasileira, considerando-se a incidência da Carga
Tributária Bruta em relação ao Produto Interno Bruto no ano civil
imediatamente anterior, conforme dados da Secretaria do Tesouro
Nacional.

Como razões do veto, o Governador do Estado alega contrariedade
do interesse público, uma vez que, embora seja necessário informar a
população sobre o impacto dos tributos em seu cotidiano, isso deve
ser feito de forma abrangente, envolvendo a compreensão da razão
de existência dos tributos, das suas regras e da destinação dos
recursos gerados pela sociedade, os quais devem, obrigatoriamente,
a ela retornar.

A finalidade da proposição de lei em exame é esclarecer como o
contribuinte é afetado pela avidez da arrecadação tributária dos três
entes federados - União, Estado e Município - e como isso onera o
consumidor e afeta a vida de todos os cidadãos. Cabe lembrar que o
sistema tributário nacional é considerado um grande entrave à
retomada da economia brasileira, porque impede a formação de um
mercado interno representativo e uma postura mais competitiva do
País junto à concorrência internacional.

A conscientização do contribuinte sobre o quanto paga de impostos
é pressuposto para que ele possa reivindicar a aplicação da receita
tributária em obras e serviços públicos, que, de fato, vão contribuir
para a melhoria de sua qualidade de vida.

Assim sendo, o enfoque ampliado, defendido pelo Governador do
Estado, enriquece o escopo da proposição em análise, mas não a
invalida. Os eventos a serem realizados no Dia da Conscientização
sobre a Carga Tributária podem e devem considerar o fenômeno da
tributação de forma integral, enfocando a função socioeconômica dos
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tributos, a destinação dos recursos públicos e os mecanismos de
acompanhamento e controle dos gastos públicos.

Na data instituída pela proposição de lei, o Estado poderá dar maior
visibilidade a seu Programa de Educação Fiscal Estadual - Proefe -,
realizado pelas Secretarias de Estado de Fazenda e de Educação e
pela Secretaria da Receita Federal, propiciando o pleno exercício da
cidadania pela população mineira.

Por isso, entendemos que as alegações do Chefe do Executivo não
são procedentes.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Veto Total à

Proposição de Lei n 2 17.076.
O Sr. Presidente - Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão. A Presidência vai submeter a matéria a
votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso
X, c/c os arts. 222 e 255, do Regimento Interno. A fim de proceder à
votação pelo processo eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas
e aos Deputados que ainda não registraram sua presença no painel,
que o façam neste momento. A Presidência dará inicio ao processo e,
para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus
lugares. Em votação, o veto.

- Registram seus votos as Deputadas e os Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende -

André Quintão - Antônio Andrade - Arlen Santiago - Biel Rocha -
Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva -
Dilzon Meto - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo -
Doutor Viana - Elbe Brandão - Elisa Costa - Elmiro Nascimento -
Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Jô
Moraes - João Biliar - João Leite - José Henrique - Leonardo
Quintão - Luiz Fernando Faria - Luiz Humberto Carneiro - Maria
Olívia - Maria Tereza Lara - Marlos Fernandes - Mauri Torres - Miguel
Martini - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Rêmolo
Aloise - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Rogério Correia -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Weliton Prado - Zé Mala.

O Sr. Presidente - Votaram "não" 46 Deputados. Não houve voto
favorável. Está, portanto, rejeitado, em turno único, o Veto Total à
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Proposição de Lei flQ 17.076. À promulgação. A Presidência verifica,
de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra

a discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n2
17.225, uma vez que permaneceu em ordem do dia por seis reuniões.

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

Deputadas e os Deputados para as reuniões extraordinárias de
amanhã, dia 18, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de
convocação, bem como para a reunião ordinária também de amanhã,
às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9

3.088/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição sob comento, do Deputado Laudelino Augusto, tem por

objetivo seja declarada de utilidade pública a Associação Comunitária
do Bairro da Medicina - ACBM -, com sede no Município de Itajubá.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 30/3/2006 e, a
seguir, encaminhado a esta Comissão a fim de ser examinado
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e lega?,
conforme estatuem os arts. 188 e 102, III, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Infere-se da documentação apensa aos autos do processo que a

Associação Comunitária do Bairro da Medicina atende aos preceitos
estatuídos pela Lei n9 12.972, de 1998, modificada pela Lei n 2 15.430,
de 2005, para que possa ser declarada de utilidade pública.

Com efeito, ela é dotada de personalidade jurídica, encontra-se em
regular funcionamento no Estado há mais de um ano e os membros
de sua diretoria, composta por pessoas de reconhecida idoneidade,
não são remunerados pelo exercício de suas funções.

E oportuno ressaltar, ainda, que os arts. 33 e 35 do seu estatuto
prevêem, respectivamente, que as atividades dos Diretores e
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Conselheiros ou instituidores, bem como as dos seus sócios, não
serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro,
gratificação, bonificação ou vantagem, e que, na hipótese de sua
dissolução, o patrimônio remanescente reverterá em favor de
instituição congênere, juridicamente constituída, registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Em	face	do	aduzido,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n 2 3.088/2006.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Gustavo Corrêa - Weliton Prado.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

3.148/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Leonídio Bouças, o Projeto de Lei n2

3.148/2006 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
Associação Profissional dos Trabalhadores na Construção Civil, com
sede no Município de Passos.

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo", em 6/4/2006, vem a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucional idade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as entidades em funcionamento no Estado

podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1
da Lei n 12.972, de 1998, modificado pela Lei n 2 15.430, de 2005.

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

Ressalte-se, ainda, que a alínea "d" do art. 32 do estatuto da
Associação prevê a não-remuneração de seus Diretores, que
prestarão serviços voluntários para administrá-la, e o art. 23 determina
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que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
incorporado ao de entidade que presta assistência social ou sem fins
lucrativos.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n g 3.148/2006.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Elbe Brandão - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

3.195/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado lvair Nogueira, o Projeto de Lei n9

3.195/2006 tem por finalidade declarar de utilidade pública o Grupo de
Teatro e Dança Máscaras, com sede no Município de Guaranésia.

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo", em 18/4/2006, vem a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as entidades em funcionamento no Estado

podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. l
da Lei n 12.972, de 1998, modificado pela Lei n 15.430, de 2005.

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

Ressalte-se, ainda, que o art. 35 do seu estatuto (veja alteração)
determina que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a instituição sociocultural, sem fins lucrativos, e o art.
36 prevê a não-remuneração dos membros de sua diretoria e do
Conselho Fiscal.

Todavia, objetivando corrigir o nome da entidade, apresentamos
emenda ao projeto.
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Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 3.195/2006, com a Emenda & 1,
apresentada a seguir.

Emenda n 1
Dê-se ao art. 1 2 a seguinte redação:
"Art. 1 - Fica declarado de utilidade pública o Teatro Experimental

de Guaranésia, com sede nesse Município.".
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Elbe

Brandão - Weliton Prado - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

3.360/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, a proposição em tela

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais de Esmeraldas - Apae de Esmeraldas -,
com sede nesse Município.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 2/6/2006 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1 2 da Lei n2 12.972, de 1998, modificado pela Lei
ng 15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 27, que as
atividades dos seus dirigentes não serão remuneradas, sendo-lhes
vedado o recebimento de lucro, bonificação ou outras vantagens; e no
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art. 59, § 2, que, caso ela seja dissolvida, seu patrimônio
remanescente será destinado a instituição congênere registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n Q 3.360/2006, na forma original.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Weliton

Prado - Sebastião Costa - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE [El N2

3.373/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Governador do Estado fez remeter a esta Casa, por via da

Mensagem n 2 60412006, o projeto de lei em epígrafe, que tem por
objetivo dar a denominação de Escola Estadual Professora Maria
Elizabeth Viana à Escola Estadual de Roça Grande, localizada no
Município de Sabará.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 8/6/2006 e, a
seguir, encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102, III, "a", c/c o
art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
No que tange à competência normativa, as matérias que só podem

ser reguladas pela União estão elencadas no art. 22 da Constituição
da República. As que são reguladas pelo Município, por sua vez,
estão previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar
normas sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação
federal e estadual, para atender às suas peculiaridades. Quanto ao
Estado membro, a regra básica está consagrada no § 1 2 do art. 25. E
a chamada competência residual, que lhe faculta tratar das matérias
que não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

A luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União nem
do Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
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Estado membro.
No plano infraconstitucional, a Lei Estadual n 2 13.408, de 1999,

estabelece as condições para se dar nome aos próprios do Estado.
Segundo suas normas, é competência do Legislativo dispor sobre a
matéria, e a escolha deve recair em nome de pessoa falecida, que se
tenha destacado por notárias qualidades e relevantes serviços
prestados à coletividade.

Quanto à iniciativa para a deflagração do processo legislativo, a
Carta mineira não a inseriu no domínio reservado aos titulares dos
Poderes Legislativo e Judiciário, do Tribunal de Contas ou do
Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto pelo
Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização da
administração pública.

Estando o projeto em harmonia com o ordenamento vigente, inexiste
óbice à sua tramitação.

Conclusão
Em	vista	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n g 3.37312006.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Gustavo

Corrêa - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

3.384/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em

epígrafe tem por objetivo dar a denominação de Alfim Ferreira Mendes
à Escola Estadual Montes Clarinhos, localizada no Município de
Salinas.

A proposição foi publicada no 'Diário do Legislativo" de 9/6/2006 e, a
seguir, encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
III, 'a", do Regimento Interno.

Em 28/6/2006, esta relatoria baixou o projeto em diligência à
Secretária de Estado de Educação a fim de que prestasse

rÁ



386

informações para a apreciação da matéria, o que ocorreu mediante o
Ofício CG n9 2.436/2006.

Fundamentação
No que se refere à competência normativa, as matérias que só

podem ser reguladas pela União, de interesse nacional, estão
elencadas no art. 22 da Constituição da República. As que são
reguladas pelo Município, por sua vez, estão previstas no art. 30, que
lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de
interesse local e suplementar as legislações federal e estadual, para
atender às suas peculiaridades.

No que diz respeito ao Estado membro, a regra básica para delimitar
sua competência está consagrada no § 1 ° do art. 25 da nossa Lei
Maior. E a chamada competência residual, que lhe faculta tratar das
matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do
Município.

A luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União ou
do Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado membro. Com efeito, foi editada a Lei n°13.408, de 1999, que,
além de atribuir ao Legislativo a competência de dispor sobre a
matéria, estabelece normas para tal, das quais destaca-se a exigência
de que o homenageado seja falecido, haja correlação entre a
destinação do próprio público e a área em que ele se tenha
destacado, e a inexistência de outro bem com a mesma denominação
no Município.

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

A Secretaria de Estado de Educação informa, ainda, que o
Colegiado Escolar foi favorável à proposta de mudança de
denominação do estabelecimento.

Atendidos os requisitos legais, não há óbice à tramitação desta
proposição.

Conclusão
Em	vista	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,
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constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n°3.38412006.
Sala das Comissões, lide outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Elbe

Brandão - Weliton Prado - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

3.385/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Célio Moreira, a proposição em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação das Voluntárias da
Santa Casa de Caeté - Avoscac -, com sede nesse Município.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 9/6/2006 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1 2 da Lei nQ 12.972, de 1998, modificado pela Lei
n 2 15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 31, que as
atividades das suas Diretoras e Conselheiras, bem como as de suas
voluntárias, não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o
recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem;
e no art. 33 que, caso ela seja dissolvida, seu patrimônio
remanescente será destinado a instituição congênere sediada no
Município de Caeté, juridicamente constituída e registrada no
Conselho Municipal de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n g 3.385/2006.
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Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Weliton

Prado - Sebastião Costa - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.387/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Elisa Costa, o Projeto de Lei n Q 3.387/2006

tem por finalidade declarar de utilidade pública a União Operária de
Governador Valadares, com sede nesse Município.

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo", em 9/6/2006, vem a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as entidades em funcionamento no Estado

podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1
da Lei n 2 12.972, de 1998, modificado pela Lei n 2 15.430, de 2005.

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

Ressalte-se, ainda, que o art. 40 do seu estatuto determina que, no
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
instituição congénere, devidamente registrada no Conselho Nacional
de Assistência Social, ou a entidade pública, e o art. 42 prevê a não-
remuneração dos seus Diretores e Conselheiros.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 3.387/2006.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Weliton Prado, relator - Gilberto

Abramo - Elbe Brandão - Gustavo Corrêa.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI M
3.395/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Cecília Ferramenta, o Projeto de Lei n2
3.39512006 tem por finalidade declarar de utilidade pública a Creche
Comunitária Bela Vista, com sede no Município de Ipatinga.

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo", em 10/6/2006, vem a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c oart. 102,111, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as entidades em funcionamento no Estado

podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciadas no art. 12
da Lei n 2 12.972, de 1998, modificado pela Lei n9 15.430, de 2005.

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

Ressalte-se, ainda, que o art. 27 do seu estatuto prevê a não-
remuneração de seus Diretores e Conselheiros, e o art. 31 determina
que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a instituição congênere, com personalidade jurídica,
devidamente registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 3.395/2006.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Weliton Prado, relator - Elbe

Brandão - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.397/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Júlio, a proposição em tela tem por
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objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Rural
Evangelista - Acre -, com sede no Município de Nanuque.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 101612006 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. l Q da Lei nQ 12.972, de 1998, modificado pela Lei
& 15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 28, que as
atividades dos seus Diretores e Conselheiros, bem como as de seus
sócios, não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de
qualquer lucro, gratificação ou vantagem; e no art. 34 que, caso ela
seja dissolvida: seu patrimônio remanescente será destinado a
instituição congênere, juridicamente constituída e registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 3.39712006.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Weliton

Prado - Sebastião Costa - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.409/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em epígrafe

tem por objetivo seja declarada de utilidade pública a Sociedade
Musical Santa Cecília, com sede no Município de Senhora dos
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Remédios.
A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 17/6/2006 e,

a seguir, encaminhada a esta Comissão a fim de se examinarem
preliminarmente os aspectos jurídico, constitucional e legal, nos
termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Do exame da documentação que instrui os autos do processo,

constata-se que a referida entidade é dotada de personalidade
jurídica, encontra-se em funcionamento há mais de um ano, os cargos
de sua diretoria não são remunerados e os Diretores são pessoas
reconhecidamente idôneas.

Ressalte-se, ainda, que o art. 46 do seu estatuto dispõe que, em
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
entidade congênere da comunidade e, na inexistência de uma nessas
condições, será devolvido à Fazenda do Estado ou da União; e o art.
50 determina que a entidade não concederá remuneração, vantagens
ou benefícios aos dirigentes, Conselheiros, associados ou
instituidores.

Estão atendidos, portanto, os requisitos estabelecidos no art. 1 9 da
Lei n 2 12.972, de 1998, que dispõe sobre o processo declaratório de
utilidade pública, modificada pela Lei n 2 15.430, de 2005, não
havendo, assim, óbice ao prosseguimento da tramitação do referido
projeto.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n 9 3.409/2006.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Weliton Prado, relator - Elbe

Brandão - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9

3.424/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Padre João, a proposição em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Social Canaã -
Assoc -, com sede no Município de Ipatinga.
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O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 22/6/2006 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1 da Lei n 2 12.972, de 1998, modificado pela Lei
n 2 15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da entidade determina no art. 34 que as
atividades dos seus Diretores e Conselheiros, bem como as de seus
sócios, não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de
quaisquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem, direta ou
indiretamente; e no art. 38 que, caso ela seja dissolvida, seu
patrimônio remanescente será destinado a instituição congênere
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade
pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n 9 3.42412006.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Weliton Prado, relator - Elbe

Brandão - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.425/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em epígrafe

tem por finalidade declarar de utilidade pública a Creche Comunitária
Coração de Mãe, com sede no Município de Ipatinga.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 22/6/2006, vem a matéria a
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esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucional idade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, e/co art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações em

funcionamento no Estado podem ser declaradas de utilidade pública
estão enunciados no art. 1 2 da Lei n 2 12.972, de 1998, modificado pela
Lei n 2 15.430, de 2005.

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

Ressalte-se, ainda, que o item 9.7 do Capítulo IX de seu estatuto
determina que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a outra entidade congênere, registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social ou a instituição pública; e o item 10.3
do Capítulo X prevê a não-remuneração dos Diretores, Conselheiros e
instituidores, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer
gratificação ou benefício.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n 9 3.425/2006.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Weliton Prado, relator - Gustavo

Corrêa - Elbe Brandão - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No

3.438/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Cesar, a proposição em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação das Pequenas
Produtoras Rurais das Linhas CD, com sede no Município de Matias
Cardoso.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 23/6/2006 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
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quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1 2 da Lei n2 12.972, de 1998, alterado pela Lei n2
15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 25, que ela
não remunera os membros de sua diretoria pelo exercício de suas
funções e, no art. 28, que, em caso de sua dissolução, os bens
remanescentes serão destinados a outra instituição congênere, com
personalidade jurídica, indicada pelo Conselho Municipal de
Assistência Social, desde que registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social, ou a entidade pública.

De resto, cumpre apresentar ao projeto a Emenda n 2 1 com o fim de
sanar erro material constatado no art. 1, relativo ao nome da
entidade.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 3.438/2006 com a Emenda n 2 1, nos
termos que se seguem.

Emenda n2 1
Dê-se ao art. 12 a seguinte redação:
"Art. 1 2 - Fica declarada de utilidade pública a Associação das

Pequenas Produtoras Rurais das Linhas C e D - Lajedinho, com sede
no Município de Matias Cardoso.".

Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Elbe

Brandão - Weliton Prado - Gilberto Abramo.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.45212006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o projeto em tela tem por
objetivo declarar de utilidade pública o Centro de Atendimento
Interescolar - Ceai -, com sede no Município de Varginha.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 30/6/2006 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. l da Lei n9 12.972, de 1998, alterado pela Lei n9
15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto do referido Centro determina, pelo art. 15,
que todos os membros da diretoria exercerão as funções ou mandatos
gratuitamente e, pelo art. 58, que, em caso de sua extinção, os bens
remanescentes serão destinados a instituição congênere, com
personalidade jurídica, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n 9 3.45212006.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Weliton

Prado - Sebastião Costa - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.459/2006
Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório
De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, a proposição em tela

tem por objetivo declarar de utilidade pública o Grupo Colibri da
Terceira Idade de Santo Antônio do Aventureiro, com sede nesse
Município.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 301612006 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1 ç da Lei & 12.972, de 1998, alterado pela Lei n
15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da entidade determina, no ai. 19, § l, que
os membros da diretoria não serão remunerados e, no art. 33, § 1,
que, inexistindo na cidade entidade similar a quem possam ser
doados os bens patrimoniais, estes serão cedidos em caráter
provisório ou definitivo a entidades assistenciais do Município, de
comprovada idoneidade.

De resto, cumpre apresentar ao projeto a Emenda n2 1 com o fim de
sanar erro material constatado no ai. l Q relativamente ao nome da
entidade.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n 9 3.459/2006 com a Emenda n 9 1, nos
termos que se seguem.

Emenda n2 1
Dê-se ao art. 1 9 a seguinte redação:
"Ai. 1 - Fica declarado de utilidade pública o Grupo da Terceira

Idade de Santo Antônio do Aventureiro - Grupo Colibri, com sede no

1W
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Município de Santo Antônio do Aventureiro.".
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Weliton Prado, relator - Gilberto

Abramo - Elbe Brandão - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9

3.466/2006
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
De autoria do Deputado Roberto Carvalho, o projeto de lei em tela

visa declarar de utilidade pública a Associação pela Redefinição do
Acesso ao Ensino de Estudantes da UFMG - Pré-UFMG -, com sede
no Município de Belo Horizonte.

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

Fundamentação
A referida Associação possui como finalidade promover a

aproximação e solidariedade entre os corpos discente, docente,
técnico e administrativo da Universidade Federal de Minas Gerais.

Para alcançar seus objetivos, organiza reuniões e certames de
carater cívico, social, cultural, científico e desportivo, visando à
complementação e ao aprimoramento da formação universitária;
promove a assistência aos estudantes carentes, preparando-os para a
prestação de concurso de vestibular; realiza intercâmbio com
entidades congêneres.

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

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

n 3.466/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 18 de outubro de 2006.
Doutor Viana, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI P
3.473/2006

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório
O Governador do Estado fez remeter a esta Casa, por via da

Mensagem n2 63212006, o projeto de lei em epígrafe, que tem por
objetivo dar a denominação de Escola Estadual Nossa Senhora das
Neves à Escola Estadual do Bairro Santinho, localizada no Município
de Ribeirão das Neves.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 6/7/2006 e, a
seguir, encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c O art. 102,
III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Estado federal brasileiro caracteriza-se, essencialmente, pela

repartição de competências entre a União, os Estados membros, o
Distrito Federal e os Municípios, todos dotados de autonomia política,
administrativa e financeira, desfrutando de competência legislativa
própria, respeitados os limites estampados no ordenamento jurídico.

No que tange à competência normativa, as matérias que só podem
ser reguladas pela União estão elencadas no art. 22 da Constituição
da República. As de competência do Município, previstas no art. 30,
asseguram-lhe a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de
interesse local e suplementar a legislação federal e estadual, para
melhor atender às suas peculiaridades.

Quanto ao Estado membro, a regra básica está consagrada no § 1
do art. 25 da Lei Maior. E a chamada competência residual, que lhe
faculta tratar das matérias que não se enquadram no campo privativo
da União ou do Município.

A luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos pode ser objeto de disciplina jurídica por parte do Estado
membro. Com efeito, foi editada a Lei Estadual n 2 13408, de 1999,
que dispôs sobre a matéria.

Quanto à deflagração do processo legislativo, a Carta mineira não
inseriu a matéria em análise no domínio da iniciativa reservada aos
Poderes Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público e ao Tribunal de
Contas, sendo perfeitamente adequada a apresentação do projeto
pelo Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização da
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administração pública.
Assim, os pontos fundamentais que norteiam o exame do projeto por

esta Comissão encontram-se em harmonia com o ordenamento
vigente. Em razão disso, inexiste óbice à tramitação da matéria.

Conclusão
Em	vista	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n 2 3.47312006.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Gustavo Corrêa - Elbe Brandão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

3.480/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Padre João, o Projeto de Lei n 2 3.480/2006

tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação das
Mulheres Agricultoras e Trabalhadoras Rurais de Tombos - Amart -,
com sede no Município de Tombos.

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo", em 617/2006, vem a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em causa, constituída e em funcionamento há mais de

um ano, tem personalidade jurídica, sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício dos
seus cargos.

Além disso, o § 2 do art. 25 do seu estatuto dispõe que, no caso de
sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
instituição congênere, em funcionamento no Município de Tombos, ou
a entidade de assistência social, e o art. 26 determina que o exercício
de qualquer cargo da diretoria e Conselho Fiscal não será
remunerado.

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 1 2 da Lei n
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade
pública, alterada pela Lei nQ 15.430, de 2005.
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Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n Q 3.480/2006.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Weliton Prado, relator - Gustavo

Corrêa - Elbe Brandão - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.481/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Cesar, o projeto de lei em epígrafe

tem por finalidade declarar de utilidade pública o Conselho
Comunitário da Região do Logradouro - Codel -, com sede no
Município de Martinho Campos.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 6/7/2006, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucional idade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações em

funcionamento no Estado podem ser declaradas de utilidade pública
estão enunciados no art. 1 9 da Lei n 2 12.972, de 1998, modificado pela
Lei n 2 15.430, de 2005.

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

Ressalte-se, ainda, que o art. 44 do seu estatuto prevê que, no caso
de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
instituição congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência
Social, e o art. 45 determina a não-remuneração dos membros do
Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.

Esclareça-se que é necessário dar nova redação ao art. 1 2 da
proposição em exame apenas para retificar o nome da entidade.
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Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n2 3.481/2006 com a Emenda n2 1
apresentada a seguir.

Emenda n 1
Dê-se ao art. l a seguinte redação:
"Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de

Desenvolvimento Comunitário da Região do Logradouro, com sede no
Município de Martinho Campos.".

Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -Weliton

Prado - Gustavo Corrêa - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

3.495/200 6
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela tem

por finalidade declarar de utilidade pública a Associação dos
Moradores do Bairro Espírito Santo - Ambes -, com sede no Município
de Nanuque.

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo", em 14/7/2006, vem a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, 'a" do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em causa, constituída e em funcionamento há mais de

um ano, tem personalidade jurídica e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício dos
seus cargos.

Além disso, o art. 27 do seu estatuto prevê a não-remuneração de
seus Diretores, Conselheiros e sócios, sendo-lhes vedado o
recebimento de quaisquer lucro, gratificação ou vantagem e o art. 31
determina que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a instituição congênere, juridicamente constituída,
devidamente registrada no Conselho Nacional de Assistência Social,
ou a entidade pública.
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Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 1 9 da Lei n9
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade
pública, alterada pela Lei flQ 15.430, de 2005.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n9 3.495/2006.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Gosta - Elbe Brandão - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI

3.515/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em tela tem por

finalidade declarar de utilidade pública a entidade denominada Ação -
Esporte, Cultura e Capacitação, com sede no Município de Uberaba.

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo", em 20/7/2006, vem a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as entidades em funcionamento no Estado

podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. l
da Lei n 9 12.972, de 1998, modificado pela Lei n Q 15.430, de 2005.

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

Ressalte-se, ainda, que o art. 38 do seu estatuto prevê a não-
remuneração dos Conselheiros da administração, e o art. 41
determina que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a instituição congênere.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 3.515/2006.
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Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Elbe Brandão - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.524/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em tela tem

por finalidade declarar de utilidade pública a Associação dos Artesãos
e Produtores Caseiros de Guaranésia - Fios da Terra -, com sede
nesse Município.

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo", em 3/8/2006, vem a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as entidades em funcionamento no Estado

podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados no art 1
da Lei n 2 12.972, de 1998, modificado pela Lei n 2 15.430, de 2005.

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

Ressalte-se, ainda, que o art. 53 do seu estatuto determina que, no
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
instituição congênere, sem fins lucrativos, para ser aplicada nas
mesmas finalidades da associação dissolvida, e o art. 54 prevê a não-
remuneração dos membros do conselho de administração e do
conselho fiscal.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei & 3.524/2006.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Elbe Brandão - Gustavo Corrêa.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9
3.537/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem n 9 641/2006, o Governador do Estado
enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo
dar a denominação de Professora Hilda Moura à Escola Estadual de
Três Barras, localizada no Município de Taparuba.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 4/8/2006 e, a
seguir, encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
III. "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
No que se refere à competência normativa, as matérias que só

podem ser reguladas pela União, de interesse nacional, estão
elencadas no art. 22 da Constituição da República. As que são
reguladas pelo Município, por sua vez, estão previstas no art. 30, que
lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de
interesse local e suplementar as legislações federal e estadual, para
atender às suas peculiaridades.

No que diz respeito ao Estado membro, a regra básica para delimitar
sua competência está consagrada no § 1 ° do art. 25 da nossa Lei
Maior. E a chamada competência residual, que lhe faculta tratar das
matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do
Município.

A luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União ou
do Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado membro. Com efeito, foi editada a Lei n°13.408, de 1999, que,
além de atribuir ao Legislativo mineiro a competência de dispor sobre
a matéria, estabelece normas para tal, entre as quais se destacam as
exigências de que o homenageado seja falecido, de que haja
correlação entre a destinação do próprio público e a área em que ele
se tenha destacado e de que inexista outro bem com a mesma
denominação no Município. Essas exigências foram plenamente
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atendidas, conforme esclarecimentos do autor da matéria.
Ademais, a Carta mineira não inseriu o assunto no domínio da

iniciativa reservada aos Poderes Legislativo e Judiciário, ao Tribunal
de Contas ou ao Ministério Público, sendo adequada a apresentação
do projeto pelo Chefe do Poder Executivo Estadual, a quem cabe a
organização da administração pública.

Conclusão
Em	vista	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n°3.537/2006.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.539/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Governador do Estado fez remeter a esta Casa, por via da

Mensagem n2 643/2006, o projeto de lei em epígrafe, que tem por
objetivo dar a denominação de Escola Estadual São Judas Tadeu à
escola estadual localizada na Penitenciária Francisco Floriano de
Paula, situada no Bairro Vila Floresta, no Município de Governador
Valadares.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 4/8/2006 e, a
seguir, encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102, III, "a", c/c o
art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Estado Federal brasileiro caracteriza-se, essencialmente, pela

repartição de competências entre a União, os Estados membros, o
Distrito Federal e os Municípios, todos dotados de autonomia política,
administrativa e financeira, desfrutando de competência legislativa
própria, respeitados os limites estampados no ordenamento jurídico.

No que tange à competência normativa, as matérias que só podem
ser reguladas pela União estão elencadas no art. 22 da Constituição
da República. As que são reguladas pelo Município, por sua vez,
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estão previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar
normas sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação
federal e estadual, para atender às suas peculiaridades.

Quanto ao Estado membro, a regra básica para delimitar sua
competência está consagrada no § 1 Q do art. 25 da nossa Lei Maior. E
a chamada competência residual, que lhe faculta tratar das matérias
que não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

A luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União ou
do Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado membro. Com efeito, foi editada a Lei Estadual ng 13.408, de
1999, que estabeleceu as condições para se dar nome aos próprios
do Estado, cujas normas estabelecem ser da competência do
Legislativo dispor sobre a matéria, além de exigir que a escolha da
denominação recaia em nome de pessoa falecida que se tenha
destacado por notórias qualidades e relevantes serviços prestados à
coletividade, devendo ser observada a correlação entre a destinação
do estabelecimento, da instituição ou do próprio público que se
pretende denominar e a área em que se tenha destacado o
homenageado.

Quanto à iniciativa para a deflagração do processo legislativo,
saliente-se que a Carta mineira não a inseriu no domínio da iniciativa
reservada aos Poderes Legislativo e Judiciário, ao Tribunal de Contas
ou ao Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto
pelo Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização da
administração pública.

Os pontos fundamentais que norteiam o exame do projeto por esta
Comissão encontram-se em harmonia com o ordenamento vigente,
em razão do que inexiste óbice que possa impedir a tramitação da
matéria.

Conclusão
Em	vista	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n 2 3.53912006.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa - Gustavo Corrêa.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9
3.564/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Fernando Faria, o projeto de lei em tela
tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação dos
Aposentadas e Pensionistas de Três Marias - AAP-TM -, com sede no
Município de Três Marias.

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo", em 11/8/2006, vem a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em causa, constituída e em funcionamento há mais de

um ano, tem personalidade jurídica e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício dos
seus cargos.

Além disso, o § 1 2 da art. 1 2 do seu estatuto prevê a não-
remuneração de seus Diretores, Conselheiros, sócios ou instituidores,
sendo-lhes vedado o recebimento de quaisquer lucro, gratificação,
benefícios, bonificação ou vantagem, e o § l Q do art. 17 determina
que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a instituição congênere, juridicamente constituída e
devidamente registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
ou Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS.

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 1 2 da Lei n
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade
pública, alterada pela Lei n2 15.430, de 2005.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei & 3.564/2006.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Weliton

Prado - Sebastião Costa - Gustavo Corrêa.
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PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.769/2005
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, a proposição em epígrafe

tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Pavão o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 29/10/2005 e
distribuída a esta Comissão, à qual compete examiná-la
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos dos arts. 188 e 102, III, 'a", do Regimento Interno.

Em 22111/2005, esta relatoria solicitou fosse o projeto baixado em
diligência ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, a fim de
que se manifestasse sobre a pretendida alienação, e ao Prefeito de
Pavão, para que declarasse sua aquiescência ao negócio pretendido.

Atendidos os pedidos da diligência, passamos a examinar a matéria.
Fundamentação

A proposição em análise tem como objetivo conceder autorização
legislativa ao Executivo para transferência de bem público do Estado
para o Município, constituído de terreno com área de 21.600m 2 e
benfeitorias, situado na Fazenda Mironga, no lugar denominado
Córrego Café, no Município de Pavão, registrado sob o & 12.921 do
Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Teófilo
Otôni, incorporado ao patrimônio do Estado por adjudicação judicial,
em ação de execução fiscal movida pela Fazenda Pública do Estado
contra Laticínios Pethigra Alandra Ltda., que ainda permanece no
local.

A autorização prévia é exigência do art. 18 da Carta mineira e do art.
17 da Lei Federal n 2 8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37, XXI.
da Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da
administração pública, que reforça tal exigência, subordinando o
contrato ao atendimento do interesse público.

Nesse sentido, informa o autor do projeto que a referida área será
destinada à implantação de uma unidade de ensino profissionalizante
em agroindústria e pecuária. Tal finalidade, condicionante da doação,
está formalizada no art. 29 do projeto.

Mesmo sendo o bem transferido a outro ente da Federação, o
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respectivo contrato deve ser revestido de garantia. Esta, no presente
caso, está prevista no art. 39 do projeto, que estabelece o retorno do
imóvel ao patrimônio da entidade doadora se, no termo avençado, não
lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Importa esclarecer que a Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão, em resposta à diligência, declara-se favorável à alienação,
ressaltando que caberá à Prefeitura Municipal de Pavão retirar o
ocupante do imóvel.

Conquanto o projeto não apresente vício de natureza jurídica,
devemos apresentar-lhe o Substitutivo & 1, que aprimora a redação
do seu texto, adequando-o à técnica legislativa, e acrescenta dados
cadastrais do referido bem.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n 9 2.769/2005 na
forma do Substitutivo n 9 1, nos termos que se seguem.

SUBSTITUTIVO N 2 1
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pavão o imóvel

que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Pavão o imóvel constituído de terreno com área de 21.600M 2 (vinte e
um mil e seiscentos metros quadrados) e benfeitorias, situado na
Fazenda Mironga, no lugar denominado Córrego Café, nesse
Município, registrado sob o n 2 12.921, a f Is. 1 do Livro 2, no Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Teófilo Otôni.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo
destina-se à implantação de uma unidade de ensino profissionalizante
em agroindústria e pecuária.

Art. 2 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 12.

Art. 39 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Weliton
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Prado - Gustavo Corrêa - Maria Olívia.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N92.94812006

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

A proposição em epígrafe, de autoria do Deputado Alencar da
Silveira Júnior, dispõe sobre a devolução do valor da matrícula nos
estabelecimentos de ensino superior nas situações em que especifica.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do projeto, na forma do Substitutivo
n 1, que apresentou.

Vem a proposição agora a esta Comissão para, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, VI, "a", do Regimento Interno, receber parecer
quanto ao mérito.

Fundamentação
A proposição em tela pretende que as instituições de ensino superior

sejam obrigadas a devolver o valor integral da matrícula aos alunos
que desistam do curso. Essa devolução deverá ocorrer no ato da
desistência, sob pena de multa, em favor do aluno, e ser equivalente a
cinco vezes o valor da matrícula.

O projeto visa a minimizar a incerteza jurídica que se instalou nas
relações entre essas instituições e seus alunos. Busca salvaguardar
estudantes lesados e prejudicados pelas práticas comerciais abusivas
das prestadoras de serviços educacionais.

A relação entre alunos e escola, que deveria se caracterizar pela
construção do saber, pela formação do caráter e pelo debate
pedagógico, vem se deteriorando há muito tempo, o que tem levado
os primeiros a impetrar ações civis contra essa última. Isso ocorre, na
maioria das vezes, por causa de contratos abusivos que descumprem
as normas do direito civil e do direito do consumidor.

Importante destacar que as reclamações ocorrem sempre à época
das solicitações de transferência de faculdade e universidades e da
realização dos vestibulares, pois os alunos são obrigados a se
matricular sob pena de perderem a vaga conquistada após êxito no
concurso.

Parece-nos, na verdade, que, de maneira proposital e com o intuito
de captar recursos não reembolsáveis, as instituições impõem prazos
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exíguos, 2 (dois) a 5 (cinco) dias, para a realização da matrícula.
Dessa prática, decorre a impossibilidade de o aluno refletir e

escolher racionalmente qual entidade de ensino melhor atende às
suas pretensões, bem como analisar os contratos a que são
submetidos. Interessante constatar que esse prazo de matrícula
quase sempre expira antes do resultado do concurso vestibular das
escolas públicas, que é, reconhecidamente, a primeira escolha do
vestibulando.

Não paira a menor dúvida de que o estudante e a instituição de
ensino, no ato da matrícula, celebraram relação de consumo. O
primeiro, na qualidade de consumidor, prevista no "caput" do art. 22,
da Lei n. 8.078, de 1990, o conhecido Código de Defesa do
Consumidor, uma vez que é o destinatário final do serviço prestado
pela segunda que, por sua vez, ocupou a condição de fornecedora,
consoante o art. 32, § 2, da mesma norma legal. Nessa relação de
consumo, os princípios de proteção do Código de Defesa do
Consumidor devem ser aplicados em sua integralidade, ressaltando-
se o disposto no art. 49:

"Art. 49 - O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de sete
dias a contar de sua assinatura ou do ato do recebimento do produto
ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e
serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por
telefone ou domicilio.".

Frise-se que a lei assegura o direito de desistir do contrato no prazo
de 7 dias do ato do recebimento do produto ou do serviço. No caso
em tela, o aluno ainda não recebeu a contraprestação, qual seja os
serviços educacionais.

Da mesma forma protetiva, dispõem os incisos II e IV do art. 51:
"Art. 51- São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas

contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

II - subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já
paga, nos casos previstos neste código;

(...)
IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que

coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam
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incompatíveis com a boa-fé e a equidade;".
Cláusulas impondo condições exorbitantes são encontradas em

contratos de instituições de ensino superior de Belo Horizonte, como,
por exemplo, a que define que matrícula será paga como sinal, arras,
princípio de pagamento e condição de concretização e celebração de
serviços. Nesse caso, fica estabelecido que o aluna, ao desistir do
curso, perderá o direito à restituição da matrícula, valendo-se a
instituição, de forma equivocada, dos arts. 1.094 a 1.097 do Código
Civil Brasileiro.

E inconcebível querer equiparar a relação entre a escola e o aluno a
uma relação contratual, por exemplo, do tipo compra e venda de
imóvel, porquanto institui situação suscetível de desequilíbrio entre as
partes, além de atribuir ao educando desvantagem excessiva, uma
vez que nem sequer houve nenhuma contraprestação dos serviços
educacionais.

A jurista Cláudia Lima Marques, na sua obra 'Contratos no Código
de Defesa do Consumidor" (p.93-94, 2 1 edição), expõe com sabedoria
a relativa força obrigatória dos contratos:

"Assim também a vontade das partes não é mais a única fonte de
interpretação que possuem os juízes para interpretar um instrumento
contratual ( ... ), especialmente das partes que só tiveram a liberdade
de aderir ou não aos termos pré-elaborados.".

Não sem razão, os estudantes vêm obtendo o amparo do Poder
Judiciário.

O Desembargador Volnei Carlin, da Primeira Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao relatar, em 2005,
a Apelação Cível n 2 2002.024119-4, defendeu enfaticamente que:

"O princípio da autonomia universitária não pode ser utilizado coma
justificativa para violar outros direitos constitucionalmente garantidos,
In casu", a proteção ao consumidor, cabendo, por conseguinte, a
devolução dos valores recebidos sem que ofertada a devida
contraprestação, sob pena de acobertar-se o enriquecimento indevido
da entidade de ensino.".

Ao relatar a Apelação Cível n 2 0372966-8, em 2002, na 62 Câmara
Cível do extinto Tribunal de Alçada de Minas Gerais, o Juiz Dárcio
Lopardi Mendes, argumentou:
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"Mesmo estabelecendo o contrato de prestação de serviços
educacionais, com a comunicação para o trancamento da matrícula ou
mesmo a desistência do curso, não havendo efetivamente a prestação
dos serviços, a remuneração importaria em enriquecimento ilícito,
abominado pelo direito."

Não apenas as decisões da justiça vêm demonstrando sensibilidade
para com os alunos quanto ao abuso das normas contratuais, como
está mais do que comprovado que a desistência não implica em
prejuízos ao estabelecimento educacional.

As desistências acarretam a abertura de novas vagas que serão
preenchidas pelos que se encontram na lista de espera e que, ao
serem convocados, promoverão o pagamento de novas matrículas.
Ora, a retenção da matrícula do aluno desistente com o pagamento da
nova matrícula configuram dupla cobrança, que vem a ser um fato
delituoso.

Um dos argumentos apresentados pelas instituições para a não-
devolução do valor pago pela matrícula seriam os custos operacionais
e administrativos decorrentes da sua efetivação. Não obstante
compreender esse argumento, bem como as ponderações
apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça, os índices
estabelecidos para ressarcir essas despesas não nos parecem os
mais adequados.

Não procede a lógica de que os gastos administrativos totalizem
100% do valor da matrícula, assim como não procede isentar os
alunos desses gastos, conforme dispõe o projeto. Da mesma forma, o
índice de 20% de retenção da matrícula, estabelecido no Substitutivo
n Q 1 da Comissão de exame preliminar não retrata, segundo nosso
entendimento, as situações práticas, os termos de condutas firmados
e as decisões judiciais proferidas recentemente.

Infelizmente, algumas de nossas faculdades e universidades vêm se
destacando mais pelo preço de suas mensalidades do que pela
excelência de seu ensino. São prestações, na sua maioria, não
inferiores a R$500,00. podendo chegar, em alguns casos, a
R$2.000,00. Ora, imaginar que os custos operacionais e
administrativos dessas entidades, tais como telefone, cópia de
documentos, correspondência, etc., possam custar entre R$100 e
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340,00, por aluno, parece-nos um absurdo. Eis parque o Juizado
Especial de Relações de Consumo de Belo Horizonte tem entendido
ser proporcional e justa a multa de, no máximo, 5% do valor da
matricula a título de reparação dos supostos custos operacionais.
Essa é a razão que nos leva a apresentar a Emenda n 2 1 ao
Substitutivo n 2 1 da Comissão de Constituição e Justiça.

Finalmente, o projeto de lei em análise estipula, no seu § 2, que o
descumprimento da lei importará na aplicação de multa equivalente a
cinco vezes o valor da matrícula, por infração.

E entendimento desta relatoria, assim como o foi da Comissão
anterior, que o legislador estadual está impedido de fixar valores a
serem aplicados em caso de multa, por se tratar de matéria de direito
civil, cuja competência exclusiva é da União.

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

2.948/2006, na forma do Substitutivo n 2 1 da Comissão de
Constituição e Justiça, com a Emenda n2 1, a seguir apresentada:

Emenda n2 1
Dê-se ao ai. 1 2 a seguinte redação:
"Art. 1 2 - Fica a instituição de ensino superior obrigada a devolver, no

prazo de 10 dias, o valor da matrícula ao aluno que desistir do curso
ou solicitar transferência antes do início das aulas.

Parágrafo único - A instituição poderá descontar do valor a ser
devolvido os gastos administrativos decorrentes da matrícula em até
5% do seu valor, desde que comprovados com a apresentação de
planilha de custos.".

Sala das Comissões, 18 de outubro de 2006.
Doutor Viana, Presidente - Paulo Piau, relator - Vanessa Lucas.

PARECER PARA O 1 Q TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.330/2006
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei n9

3.330/2006 dispõe sobre o desenvolvimento de programas, projetos e
atividades que visem incentivar os criadores de gado bovino a integrar
o Sistema Brasileiro de Identificação e Certificação de Origem Bovina
e Bubalina - Sisbov-, e dá outras providências.
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A matéria foi examinada pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade.

Vem, agora, a esta Comissão para receber parecer sobre o mérito,
nos termos do art. 102, c/c O art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em questão determina medidas estaduais de incentivo

para que criadores de gado bovino e bubalino se integrem ao Sistema
Brasileiro de Identificação e Certificação de Origem Sovina e
Bubalina - Sisbov. Para tanto, o art. 2 2 discrimina um rol mínimo de
ações a serem implementadas, com destaque para a pesquisa e
desenvolvimento de dispositivos de identificação e monitoramento
individual de bovinos, instituição de linhas especiais de financiamento
e divulgação institucional.

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Mapa -
enfrentou grandes dificuldades para implementar o Sisbov a partir de
sua criação pela Instrução Normativa MAPA n 2 1, de 9/1/2002. Com a
recente ocorrência de focos de febre aftosa no Mato Grosso do Sul e
Paraná, ficou patente a necessidade de reestruturação do programa.
Na Instrução Normativa n 2 17, de 13(7/2006, o Sisbov passou a
denominar-se Serviço de Rastreabilidade da Cadeia Produtiva de
Bovinos e Bubalinos e teve sua estrutura ampliada e aprimorada. A
alteração do nome do programa não foi considerada no texto original
do projeto, razão pela qual apresentamos a Ementa n 2 1.

O principal objetivo de uma sistema de rastreabilidade individual de
animais é melhorar as condições sanitárias do rebanho. Tal objetivo
não se restringe ao interesse imediato das exportações, pois a
melhoria de controle geral sobre a atividade facilitará também a
inspeção de produtos de origem animal consumidos no Estado. Logo,
o Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -, responsável por esse
serviço, deverá ter como metas a popularização da rastreabilidade do
rebanho bovino e bubalino, o desenvolvimento de um banco de dados
estadual dos animais criados, sua movimentação e destinação, O IMA
deverá também buscar seu credenciamento como entidade
certificadora de origem pelo Mapa dentro do Sisbov.

Por ser condição indispensável para a exportação de carne bovina e
bubalina, o Sisbov é tratado com grande interesse pelo Estado. O
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Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -, a despeito da inexistência de
norma estadual que vincule sua atividade ao programa federal, vem
se empenhando em incentivar a adesão dos criadores mineiros ao
Sisbov. Para tanto, já começou a empreender a primeira e
fundamental ação: o estabelecimento de parcerias com empresas do
Vale da Informática em Santa Rita do Sapucaí, Sul de Minas, com o
intuito de desenvolver um dispositivo eletrônico de identificação com
custo acessível para os criadores, uma vez que os modelos
disponíveis no mercado são muito caros. O IMA pretende ainda
incentivar a adesão de criadores subsidiando a identificação de um
milhão de animais

A Emenda n2 2 visa a corrigir uma deficiência do projeto, que não faz
referência ao gado bubalino em partes do texto.

Vale comentar que semelhante proposição foi apresentada à
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo e resultou na Lei n
12.223, de 11/1/2006.

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

3.330/2006, no 1 2 turno, com as Emenda n 2 1 e 2.
Emenda n g 1

Substitua-se no projeto a expressão "Sistema Brasileiro de
Identificação e Certificação de Origem Bovina e Bubalina" pela
expressão "Serviço de Rastreabilidade da Cadeia Produtiva de
Bovinos e Bubalinos".

Emenda n 2 2
Acrescente-se no projeto, após a palavra "bovino", a expressão "e

bubalino"; e após a palavra 'bovinos", a expressão "e bubalinos".
Sala das Comissões, 18 de outubro de 2006.
Padre João, Presidente - Doutor Viana, relator - Marlos Fernandes -

Paulo Piau.
PARECER PARA O l 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.439/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o Projeto de Lei n
3.439/2006 altera dispositivos da Lei n 2 13.768, de 1I12/2000, que
dispõe sobre a propaganda e a publicidade promovidas por órgão
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público ou entidade sob controle direto ou indireto do Estado e dá
outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 23/6/2006, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber
parecer sobre a sua juridicidade, constitucional idade e legalidade, na
forma do art. 188, c/c o art. 102, li I, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe altera a Lei n 2 13.768, de 11/12/2000,

que dispõe sobre a propaganda e a publicidade promovidas por órgão
público ou entidade sob controle direto ou indireto do Estado e dá
outras providências.

A proposição estabelece para as pessoas jurídicas integrantes da
administração pública estadual limites orçamentários para gastos com
publicidade, define as situações nas quais a publicidade pode ser feita
e veda a publicidade para simples divulgação de programas e projetos
de governo, bem como a divulgação de suas metas e resultados.

O projeto pretende, ainda, não apenas disciplinar a criação, nos
órgãos e nas entidades do Estado, de comissão para realizar licitação
visando à contratação de agência ou agenciador de propaganda e de
empresa especializada em serviços promocionais, como também
estabelecer regras para a composição da referida comissão.

A matéria em questão se insere no âmbito da competência
legislativa estadual, por força do art. 25, "caput" e § 1, da Constituição
da República, segundo o qual os Estados organizam-se e regem-se
pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios
daquela Constituição, e são reservadas aos Estados as competências
que não lhes sejam vedadas pelo mesmo Diploma Legal. Por seu
turno, a Constituição mineira estabelece, no inciso II de seu art. 10, a
competência estadual para organizar seu governo e sua
administração.

Assim sendo, à vista dos dispositivos mencionados, é inequívoca a
competência do Estado para dispor sobre a matéria, cabendo salientar
que à Assembléia Legislativa é lícito deflagrar o processo legislativo a
ela pertinente, já que inexiste, no caso, norma instituidora de reserva
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de iniciativa a qualquer Poder do Estado.
No entanto, no que concerne ao art. 1 9 da proposição : cumpre-nos

ressaltar que o estabelecimento de limites orçamentários para gastos
com propaganda deve-se dar, especificamente, na Lei Orçamentária
Anual - LOA -, que é o instrumento legal para a inserção da estimativa
da receita e a fixação da despesa dos órgãos e das entidades do
Estado. Além disso, a proposta em comento, se aprovada, promoverá
alteração em lei ordinária, de hierarquia legal igual à da LOA, ou seja,
não terá o condão de estabelecer uma regra geral que não possa ser
alterada pela própria lei orçamentária, anualmente. Quanto às demais
disposições, entendemos não haver inovação, se comparada a
proposta com a norma em vigor.

Em seu art. 22 o projeto em análise pretende estabelecer regras para
a criação e a composição de comissão, no âmbito dos órgãos e das
entidades estaduais, visando à realização de licitação de serviços de
propaganda.

O processo de estruturação e definição das atribuições dos órgãos
integrantes da administração pública estadual é matéria que se insere,
por sua natureza, na esfera de exclusiva iniciativa do Poder Executivo.
Consagrado o princípio da separação dos Poderes pela Constituição
Federal, cabe ao Chefe do Executivo organizar a estrutura
administrativa desse Poder. Assim, ainda que quaisquer alterações na
estrutura, na composição e na competência administrativa do Poder
administrador passem necessariamente pelo crivo do Legislativo, o
legislador não pode, por meio de lei de sua iniciativa, compelir o
Executivo a alterar composição ou competência de órgão integrante
de sua estrutura administrativa.

No que concerne ao art. 3 da proposição, que acrescenta o inciso
VI ao art. 7 Q da lei que pretende alterar, não há óbice de natureza
jurídico-constitucional à sua tramitação.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n 2 3.439/2006 na
forma do Substitutivo n 2 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N O 1
Altera dispositivos da Lei n 2 13.768, de 1 9 de dezembro de 2000,
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que dispõe sabre a propaganda e a publicidade promovidas por órgão
público ou entidade sob controle direto ou indireto do Estado e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - O art. 7Q da Lei n2 13.768, de 1 2 de dezembro de 2000,

passa a vigorar acrescido do seguinte inciso VI:

VI - relação das campanhas publicitárias, com a indicação dos tipos
de mídia utilizados e dos respectivas valores e quantidades".

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gustavo Corrêa - Gilberto

Abramo - Weliton Prado.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.598/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem nQ 662/2006, o Governador do Estado
enviou a esta Casa a Projeta de Lei n 2 3.598/2006, que visa autorizar
o Poder Executivo a doar ao Município de Estrela do Indaiá o imóvel
que especifica.

A proposição foi publicada no 'Diário do Legislativo" de 26/8/2006 e
distribuída a esta Comissão, à qual compete examiná-la
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise tem como objetivo conceder autorização

legislativa ao Executivo para transferência de bem público do Estado
para o Município de Estrela do lndaiá, constituído de terreno com área
de 10.000M2, situado no lugar denominado Fazenda Mata da Eufrásia,
naquele Município, registrado sob o n Q 8.936, a fls. 27 do Livro 3-X, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Dores Indaiá,
incorporado ao patrimônio do Estado por doação de particulares.

A autorização prévia é exigência do art. 18 da Carta mineira e do art.
17 da Lei Federal n Q 8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37, XXI,
da Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da
administração pública, que reforça tal exigência, subordinando o
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contrato ao atendimento do interesse público.
Nesse sentido, o parágrafo único do art. 1 9 da proposição prevê que

a referida área será destinada à instalação de horta comunitária e de
viveiro de mudas, beneficiando a comunidade da região.

Ressalte-se que, mesmo sendo o bem transferido a outro ente da
Federação, o respectivo contrato deve ser revestido de garantia. No
caso em análise, o art. 22 do projeto estabelece o retorno do imóvel ao
patrimônio do Estado se, após o termo de cinco anos contados da
lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a
destinação prevista, ou no caso de ser desvirtuada ou modificada a
finalidade.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n 2 3.598/2006.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Gustavo

Corrêa - Gilberto Abramo - Weliton Prado.
PARECER PARA O 2 P TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.333/2005

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

O Projeto de Lei & 2.33312005, do Deputado Edson Rezende,
modifica a redação da Lei n 2 14.370, de 26/7/2002, que dispõe sobre
a criação, a autorização de funcionamento, o acompanhamento, a
avaliação e o reconhecimento dos cursos de graduação em Medicina,
Odontologia e Psicologia oferecidos por instituições de nível superior
do Sistema Estadual de Educação.

Aprovado no 12 turno, com as subemendas que receberam o n 2 1 às
Emendas n2s 1 e 2, vem agora o projeto a esta Comissão para
receber parecer para o 2 9 turno, nos termos do art. 189, c/c o art. 102,
VI, "a", ambos do Regimento Interno da Casa.

A redação do vencido segue anexa a este parecer, conforme
determina o § 1 2 do art. 189 do instrumento regimental.

Fundamentação
o projeto em epígrafe, na forma como foi aprovado no 12 turno!

dispõe sobre os mecanismos reguladores dos cursos que integram a
área de formação de saúde do Sistema Estadual de Educação.

rÁ



421

Desde a tramitação da Lei n g 14.370, de 26/7/2002, que a
proposição em comento visa modificar, entidades da sociedade civil já
se manifestam a favor de um acompanhamento eficaz e da
proliferação desses cursos, cujos egressos lidarão diretamente com a
saúde da população. Infelizmente, tem-se constatado que tais cursos
apresentam baixa qualidade de ensino.

Encontra-se tramitando no Congresso Nacional, desde 12 de junho,
projeto de lei do governo federal que trata da reforma universitária.

Diferentemente do Decreto n 2 3.860, de 917/2001, que estabelecia
normas gerais para cursos de nível superior, o governo federal baixou
no dia 10 de maio o Decreto n 2 5.773, que, além de revogar o decreto
anterior, dispõe sobre o exercício das funções de regulação,
supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursas
superiores de graduação e seqüenciais no Sistema Federal de Ensino.

O objetivo do decreto é regulamentar pontos da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (Lei n 2 9.394, de 1996) e da Lei n2
10.861, de 2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior - Sinaes -, fazendo a conexão entre as duas
normas. Não sem motivo, já está se tornando conhecido como
Decreto Ponte.

Alguns vêm se manifestando contrariamente, por entenderem que
há uma afronta à autonomia das universidades, uma vez que o § 2 2 do
art. 28 e o art. 36 determinam que, para a criação e o reconhecimento
de cursos de Direito, de Odontologia, Psicologia e Medicina, é
necessário que se manifestem o Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil e o Conselho Nacional de Saúde,
respectivamente.

Não estamos tratando de assunto novo, pois o Decreto n 2 3.860, de
9/7/2001, que dispõe sobre a organização do ensino superior, a
avaliação de cursos e instituições e dá outras providências, trata das
mesmas regras em seu art. 27. São questões a serem respondidas
quando do debate da reforma universitária no Congresso Nacional.

Em que pese às divergências, parece-nos apropriado que os
sistemas de ensino superior consigam frear o mercantilismo
inconseqüente que parece nortear a abertura de cursos superiores.

Na sítio do Ministério da Educação, justifica-se essa necessidade:
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"O Estado, amparado no seu papel regulador, deve garantir esse
princípio [a qualidade dos cursos superiores], orientando a expansão
de forma ordenada, evitando a proliferação de instituições caça-
níqueis, cujo único objetivo é a obtenção de lucros exorbitantes". E
ainda: 'A abertura de faculdades, centros e universidades no Brasil
nos últimos anos, nem sempre veio acompanhada da devida
avaliação e preocupação com a qualidade do ensino, evidenciando
uma fragilidade da capacidade de supervisão e regulação do Estado".

Renovamos, na oportunidade, as razões apresentadas no nosso
parecer de 1 9 turno pela aprovação do projeto de lei em análise, que
vem contribuir com o processo de saneamento do ensino superior
pelo qual tanto nos debatemos.

Em resposta aos reclamos das combativas entidades estudantis,
das notórias instituições educacionais e das respeitáveis classes
profissionais, o autor busca, por mecanismos práticos, formar agentes
capacitados para cuidar da saúde do cidadão.

A proposição, mais do que trazer ao âmbito da legislação estadual
os requisitos constantes no Decreto n2 5.773, estende esses requisitos
a outros cursos não previstos na legislação federal e inova, de
maneira salutar, ao propor que a manifestação do Conselho Estadual
de Saúde seja precedida de um parecer dos conselhos regionais de
fiscalização do exercício profissional.

Ato contínuo, a vigência da norma em análise implicará a alteração,
por parte do Conselho Estadual de Educação, da Resolução n2
45012003, que, com fulcro no antigo Decreto n 2 3.860, estabelece a
prévia manifestação do Conselho Nacional de Saúde para a criação
dos cursos superiores de Medicina, Odontologia e Psicologia do
Sistema Estadual de Educação.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n9

2.333/2005, no 22 turno, na forma do vencido no 12 turno.
Sala das Comissões, 18 de outubro de 2006.
Paulo Piau, Presidente - Doutor Viana, relator - Vanessa Lucas.

Projeto de Lei n 2 2.33312006
Redação do Vencido)

Modifica a Lei n 14.370, de 26 de julho de 2002, que dispõe sobre a
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criação, a autorização de funcionamento, o acompanhamento, a
avaliação e o reconhecimento de cursos de graduação em Medicina,
Odontologia e Psicologia oferecidos por instituições de nível superior
do Sistema Estadual de Educação.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - O art. 1 2 da Lei n2 14.370, de 26 de julho de 2002, passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Art. l - A criação, a autorização de funcionamento, o

acompanhamento, a avaliação e o reconhecimento dos cursos de
graduação em Medicina, Odontologia, Psicologia, Biomedicina,
Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia,
Fonoaudiologia, Nutrição e Terapia Ocupacional oferecidos por
estabelecimentos de ensino integrantes do Sistema Estadual de
Educação serão realizados pelo Conselho Estadual de Educação,
após manifestação do Conselho Estadual de Saúde.".

Art. 2 - Acrescente-se à Lei n O 14.370, de 26 de julho de 2002, o
seguinte art. 2v-A:

"Art 2-A - O Conselho Estadual de Saúde terá o prazo de até cento
e vinte dias contados do recebimento do processo de criação,
autorização de funcionamento, acompanhamento, avaliação ou
reconhecimento de curso para emitir a manifestação a que se refere o
caput' do art. 1 °.
Parágrafo único - A manifestação a que se refere o "caput" do art. V

será precedida de parecer dos respectivos conselhos regionais de
fiscalização do exercício profissional dos cursos mencionados no art.
lo.".

Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
O Sr. Presidente despachou, em 20/10/2006, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Bilac Pinto, comunicando que se ausentará do País de

11/10/2006 a 24110/2006, por motivos particulares. (- Ciente.
Publique-se.)



424

BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2006

ATAS
ATA DA 38? REUNIÃO ESPECIAL DA 4? SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 19110/2006
Presidência dos Deputados João Leite e André Quintão

Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Composição da
Mesa - Registro de presença -Destinação da reunião - Execução do
Hino Nacional - Palavras do Deputado João Leite - Exibição de vídeo -
Entrega de placa - Palavras do Sr. Maurício Meio de Meneses -
Declamação de textos - Apresentação musical - Palavras do Sr.
Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e a Deputada:
André Quintão - João Leite - Maria OUvia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - As 20h15min, declaro

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

Atas
- A Deputada Maria Olívia, 22Secretária "ad hoc", procede à leitura

das atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem
restrições.

Composição da Mesa
A locutora - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs.

Maurício Meio de Meneses, Presidente Nacional da Ordem Gideão;
Ten.-Cel. PM Divino Pereira de Brito, representando o Comandante-
Geral da Polícia Militar, Cel. PM Hélio dos Santos Júnior; Pastor
Roberto Brasileiro Silva, Presidente do Supremo Concílio da Igreja
Presbiteriana do Brasil; e Sílvio Musmani, Presidente da Associação
Israelita de Minas Gerais.

Registro de Presença
A locutora - Registramos a presença dos Exmos. Srs. Athos Vieira

de Andrade, ex-Deputado Estadual e Federal; do Vereador e
Deputado eleito Vanderlei Miranda; e Jadyr Eion Braga, assessor da
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Prefeitura de Belo Horizonte.
Destinação da Reunião

A locutora - Destina-se esta reunião a comemorar os 50 anos do
trabalho desenvolvido pelos Gideões Internacionais no Brasil.

Execução do Hino Nacional
A locutora - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.
- Procede-se à execução do Hino Nacional
O Sr. Presidente (Deputado André Quintão) - Com a palavra, para

seu pronunciamento, o Deputado João Leite, autor do requerimento
que deu origem a esta solenidade.

Palavras do Deputado João Leite
Sr. Maurício Meio de Meneses, Presidente Nacional da Ordem

Gideão; Ten.-Cel. Divino Pereira de Brito, representando o
Comandante-Geral da Polícia Militar, Cel. PM Hélio dos Santos Júnior;
Pastor Roberto Brasileiro Silva, Presidente do Supremo Concílio da
Igreja Presbiteriana do Brasil; Sílvio Musman, Presidente da
Associação Israelita de Minas Gerais, senhoras e senhores, meus
irmãos e minhas irmãs, boa noite. "O Espírito do Senhor está sobre
mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas-novas aos mansos;
enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade
aos cativos e a abertura de prisão aos encarcerados".

Essas palavras foram pronunciadas por lsaías, o maior dos profetas,
e também por Jesus Cristo, a quem tributamos toda honra e toda a
glória desta reunião especial.

Setecentos anos separam as duas proclamações de salvação:
lsaías profetizando e Jesus cumprindo o que foi anunciado. Hoje,
vemos a materialização da profecia de Isaías e a obediência a essa
vontade de Jesus expressas em nossos cotidianos por meio dos
Gideões Internacionais.

Presentes em 181 países, os Gideões Internacionais já distribuíram
mais de 1.300.000.000 de exemplares da Palavra de Deus, em 83
idiomas, desde a sua fundação em 1899.

Ao completar seu cinqüentenário de atuação no Brasil, os Gideões
também apresentam números impressionantes, numa incontestável
prova de amor a Deus: 123 milhões de Novos Testamentos
distribuídos por todo o País, privilegiando as áreas de difícil acesso
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para as igrejas, como hotéis, faculdades, hospitais e quartéis. Para o
atual exercício 2006-2007, o alvo é alcançar 7 milhões de brasileiros
com a Palavra do Senhor.

Esse é um trabalho para Deus pelo qual tenho uma admiração muito
especial, porque me inspirou no início de minha conversão. Ao longo
de minha carreira de atleta profissional, cumpri essa mesma missão e,
a cada partida de futebol, entregava uma Bíblia ao goleiro ou a um
atleta do time adversário. Muitas vezes, jogando fora do Brasil pela
Seleção Brasileira, tive a oportunidade de entregar Bíblia a
Schummacher, goleiro da seleção alemã; a Rodolfo Rodríguez, goleiro
da seleção uruguaia, ao goleiro muçulmano da Argélia e, na Romênia,
em meio à Guerra Fria, com a ajuda de todos os jogadores do meu
time, entreguei Bíblias aos jogadores adversários.

Há três anos, estive pregando em uma igreja na cidade de Formiga.
Lá encontrei lvan, ex-jogador do Cruzeiro, para quem, em 1984,
entreguei uma Bíblia. Era a noite do seu batismo, e ele carregava a
Bíblia que eu lhe havia dado no jogo Atlético e Cruzeiro em 1984.

O que dizer dos frutos dos Gideões? Quantas pessoas encontraram
a vida eterna, por meio desse trabalho feito com humildade, fé e
obediência ao Senhor Jesus! "Ide por todo o mundo, pregai o
evangelho a toda criatura" - Mc 16:15". Quantos milhões de brasileiros
podem hoje recitar o versículo 105, do Salmo 119! "Lâmpada para os
meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho".

Todos temos acompanhado os dias difíceis por que nosso país tem
passado, envolto em tantas denúncias, corrupções e mentiras. Grande
parte dos principais administradores públicos está afastada de Deus, e
por Ele não tem nenhum temor, não sabe que feliz é o homem que
teme ao Senhor continuamente - Provérbios 28:14. Essas vidas
carecem de Jesus, precisam de uma oportunidade com os Gideões. A
glória dedicamos a Deus, mas não podemos deixar de honrar os
Gideões por se colocarem de forma incondicional a serviço do Reino.

A minha oração a Deus para esse guerreiros é a mesma de Jesus
para seus discípulos: "Santifica-os na verdade, a tua palavra é a
verdade" - João 17:17. Deus abençoe todos! Obrigado.

Exibição de Vídeo
A locutora - Convidamos os presentes a assistir a um documentário
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sobre o ministério gideônico.
- Procede-se à exibição do vídeo.

Entrega de Placa
A locutora - O Deputado João Leite, representando o Presidente da

Assembléia Legislativa, Deputado Mauri Torres, fará a entrega ao Sr.
Maurício Meio de Meneses de placa alusiva a esta comemoração.
Solicitamos a este, bem como ao Deputado João Leite, que se
posicione no local indicado pelo cerimonial. A placa contém os
seguintes dizeres: "Cristãos que dedicam parte de seu tempo para
que, assim como eles, outras pessoas possam beneficiar-se de uma
edificante leitura: a da Bíblia Sagrada. Assim como o personagem
bíblico Gideão, esses homens realizam, com humildade, fé e
obediência, um abnegado trabalho em favor do próximo, ao divulgar,
por toda parte, a palavra de Deus. A merecida homenagem da
Assembléia Legislativa aos Gideães Internacionais e a suas Auxiliares
pelo nobre serviço que prestam à comunidade".

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. Maurício Meio de Meneses

Exmos. Srs. Deputado João Leite, nosso irmão em Cristo e autor do
requerimento desta reunião histórica para o nosso ministério, nosso
agradecimento: Ten.-Cel. PM Divino Pereira de Brito, representando o
Comandante-Geral da Polícia Militar; Reverendo Roberto Brasileiro
Silva, Presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do
Brasil; Sílvio Musman, Presidente da Associação Israelita de Minas
Gerais, demais autoridades presentes, gideões, auxiliares, pastores e
pastoras, povo de Deus, este é um dia muito especial para nós,
porque, conforme foi dito em nosso histórico, estamos aqui, nesta
mesma tribuna, comemorando os 50 anos da primeira distribuição
oficial em nossa pátria.

Estou plenamente certo de que Aquele que começou boa obra em
vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus". Filipenses 1:6

Em 1953, o Reverendo Gutemberg de Campos escreveu uma carta
ao Irmão Abdênego Lisboa, servo de Deus e morador de Belo
Horizonte, convidando-o a entrar para o Ministério Gideônico no
Brasil, marcando uma reunião em um determinado local às margens
do Rio Tietê, na cidade de Bauru, em São Paulo.
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Detalhes desse encontro pouco sabemos, mas temos o resultado
positivo de que os 30 servos de Deus que aceitaram o convite e lá
estiveram foram abençoados e usados pelo Eterno para o começo
desse grandioso Ministério dos Gideões Internacionais em nosso país.

Passados todos esses anos, a boa semente caída em terra fértil se
espalhou abundantemente. Hoje temos a honra e a satisfação de
estarmos representando esse Ministério no Brasil, o qual está sendo
homenageado no mesmo lugar onde, há exatos 50 anos, foi realizada
a primeira distribuição dos Novos Testamentos em nosso país.

Esse feito inesquecível foi comandado pelo nosso primeiro gideão
brasileiro, também aqui de Belo Horizonte, o Irmão José Ramos Vilas
Boas, que, após receber sua credencial, em maio de 1956, escreveu
uma carta à sede internacional incentivando a organização oficial do
Ministério no Brasil. Conforme foi dito em nosso documentário, em
1953, iniciou-se o nosso Ministério.

O plantio desses 50 anos da palavra de Deus estamos colhendo
hoje, com muita alegria, com o expressivo número superior a 120
milhões de Novos Testamentos distribuídos gratuitamente em nossa
pátria.

Em nome de todos os gideões e suas esposas, que são chamadas
de auxiliares, queremos externar nossa gratidão a esta augusta Casa
de leis. Ao Deputado e irmão João Leite, a nossa gratidão eterna.
Pedimos-lhe que transmita aos seus pares o nosso reconhecimento.

Parafraseando o nosso pioneiro gideão Vilas Boas, que disse no seu
pronunciamento, nesta mesma tribuna, há 50 anos: 'Que são vocês,
Srs. Deputados, que fazem as leis do meu Estado", queremos
conclamar a todos os legisladores desta Casa, para que fiquem
atentos quanto às investidas negativas contra o reino de Deus e não
deixem que se façam leis que venham a proibir a nossa livre entrada,
para a distribuição da santa palavra de Deus, nas escolas,
universidades, quartéis e em tantos outros lugares.

Infelizmente, houve essa falta de atenção dos legisladores do país
que iniciou esse trabalho no mundo, os Estados Unidos, onde mais de
80% da população é evangélica. Hoje as portas das escolas e das
universidades estão fechadas para a entrada dos gideões.

Por isso, irmão João Leite, pedimos-lhe que esteja vigilante com
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seus pares, para que isso não aconteça em nossa pátria. Pedimos ao
Eterno, ao nosso Deus, que essa situação nos Estados Unidos, no
seu tempo, possa ser mudada.

Nesta preciosa oportunidade, agradecemos a Deus pela vida de
cada gideão, de cada auxiliar deste Estado e também de todo o País.
Não poderíamos deixar de citar os irmãos pioneiros de Minas Gerais e
as irmãs pioneiras aqui presentes. O nosso valoroso Gideão Athos
Vieira de Andrade foi usado por Deus, como Deputado, para, desde
aquela época, abrir as portas de escolas e universidades de tantos
lugares. Sabemos que, no início, era difícil; havia resistências para
entregar a palavra de Deus, principalmente aqui, em Minas Gerais.
Sou testemunha disso, sou mineiro e filho de pastor. Meu pai era
pastor aqui, em Minas, e conheço muitas histórias que ele nos
contava das dificuldades que havia com a palavra de Deus em Minas
Gerais.

Por fim, nossos agradecimentos aos pastores das denominações
que apóiam o nosso Ministério. Nossa gratidão por cederem seus
membros e manterem as portas das suas igrejas sempre abertas para
a continuação desse valioso trabalho, até o dia em que formos todos
para a Jerusalém eterna.

Este Ministério dos Gideões Internacionais, com seu objetivo único e
sublime da distribuição gratuita da palavra de Deus, presente hoje em
181 países e com a tradução da Bíblia em 83 idiomas, é, sem dúvida
nenhuma, o maior Ministério de Evangelização do planeta. Por tudo
isso, a Deus toda a honra, glória e louvor! Muito obrigado.

Declamação de Textos
A locutora - Convidamos os presentes a ouvir o Gideão Cornélio

Augusto, que declamará textos da Bíblia Sagrada.
- Procede-se à declamação de textos da Bíblia Sagrada.

Apresentação Musical
A locutora - Convidamos os presentes a ouvir a apresentação da

cantora Simone Schuenck Ferreira dos Santos.
- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Sr. Presidente
O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Gostaria de agradecer ao

Cerimonial da Assembléia Legislativa, que há muito vem ajudando-
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nos para que tudo corresse bem nesta noite memorável. Agradeço
também a todos os companheiros da TV Assembléia, que nos está
levando para 300 cidades, e aos companheiros gideões e auxiliares
que nos estão acompanhando em Minas.

O Sr. Maurício Meio de Meneses (em aparte) - Queremos fazer um
agradecimento especial. Já agradecemos ao Deputado João Leite e a
esta Casa, mas não poderia deixar de agradecer ao irmão Eliazar
Moura, representante do Gabinete Nacional dos Gideões, e a sua
amada esposa, pelo tempo e amor dedicados à realização deste
evento. Em nome deles, agradecemos a todos que colaboraram
imensamente para que pudéssemos viver este dia tão especial para
honra e glória de Jesus. Amém.

O Sr. Presidente - O Presidente lembrou bem, contamos sempre
com a presença do irmão Eliazar na Assembléia, tratando de todos os
detalhes. Saúdo nosso irmão, Pastor Vanderlei Miranda, Vereador da
Câmara Municipal de Belo Horizonte e Deputado eleito. Se Deus
quiser, trabalharemos juntos nesta Casa na próxima legislatura.
Saúdo também o Deputado Athos, que ocupou um lugar nesta Casa
durante algum tempo. Vanderlei Miranda e eu continuaremos seu
trabalho aqui. Solicito autorização de todos para fazer uma saudação
especial ao Sr. Sílvio Musman, Presidente da Associação israelita, e
pedir-lhe que leve a toda a comunidade judaica de Minas Gerais
nossa saudação.

Convido todos para, no dia 5 de maio, comemorarmos os 59 anos
da volta dos judeus a Israel. Tivemos a presença nesta Assembléia,
em um dos anos, de representantes de Israel. Tem sido um momento
de muita alegria para todos nós estar com a comunidade judaica.
Tomo a liberdade de falar em nome de todos, e que o Presidente da
Associação leve à comunidade judaica nossa saudação e nosso amor.

Importante personagem bíblico, Gideão representa o homem comum
que aparece em momento importante da história de Israel para ajudar
e libertar seu povo num momento de opressão.

Foi chamado por Deus para defender os hebreus, quando a
esperança parecia consumida pelas trevas. As tribos mostravam-se
desorganizadas, com suas plantações destruídas provocando a fome.

Gideão, filho de uma família humilde, não se furtou ao chamado de
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Deus. Destruiu o altar de Baal e, em seu lugar, ergueu um altar a
Javé, à frente de um pequeno e valente exército.

Há meio século entre nós, braço unido de diversas igrejas
evangélicas, os Gideões Internacionais, a exemplo de seu patrono,
vêm executando sua missão de tornar conhecido o evangelho de
Cristo.

Ao surgir, ainda no final do século XIX nos Estados Unidos, o
movimento brotou da atitude de dois jovens, que, num hotel lotado,
foram levados a partilhar um quarto. Identificando-se como cristãos,
leram juntos a Bíblia, o que lhes trouxe a idéia de uma associação em
torno de um objetivo comum e altruísta.

Baseados na humildade, na fé e na obediência de Gideão,
pensaram em tornar mais eficaz o testemunho de cristãos, que, como
eles, viajavam comercialmente, tendo de passar grande parte de seu
tempo nos hotéis.

Nasce, então, a ininterrupta atividade que atinge hoje mais de 180
países, colocando e distribuindo as escrituras em hotéis, escolas,
prisões e hospitais.

A preocupação inicial com a solidão dos viajantes, longes de sua
cidade, de suas famílias e de seus amigos, expostos a crises de
consciência e ao assédio do desespero, leva, atualmente, todos os
que a vida impele a uma situação de isolamento.

Durante esses anos, milhões de pessoas tiveram a oportunidade do
consolo da palavra de Deus a lhes revelar ou avivar a fé em
momentos de sofrimento, quando, fragilizados, os indivíduos são
confrontados com o lado sombrio de suas almas.

Por essa lição de desprendimento e de compromisso com a
salvação dos que se expõem a momentos difíceis, os Gideões do
Brasil, como seus colegas de todo o planeta, merecem ser celebrados
por seu ato anônimo da mais generosa solidariedade.

Torna-se a homenagem que ora realizamos ainda mais significativa
por ter esse notável trabalho começado, em 18110/56, no Plenário do
antigo prédio desta Assembléia Legislativa.

O gesto pioneiro do agrimensor e professor universitário José
Ramos Vilas Boas, distribuindo, pela primeira vez em Minas Gerais,
Novos Testamentos, trouxe a esta Casa o exemplo da fé e da
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simplicidade do primeiro gideão.
Desejamos longa vida a essa associação, para que possa cumprir

sua nobre missão evangelizadora.
Que todos possam ter acesso à palavra que salva e liberta. Muito

obrigado.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos
aos convidados pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da
convocação, encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a reunião ordinária de terça-feira, dia 24, às 14 horas,
com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a
publicada nesta edição.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 47 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 18/10/2006
Presidência dos Deputados Mauri Torres, Rêmolo Aloise e Doutor

Viana
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 2 Parte: Ata - 22 Parte

(Ordem do Dia): 2a Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e
Votação de Proposições: votação, em turno único, do Veto Parcial à
Proposição de Lei n° 17.225; discurso do Deputado Laudelino
Augusto; suspensão e reabertura da reunião; discurso do Deputado
Padre João; questão de ordem; suspensão e reabertura da reunião;
discursos do Deputado Edson Rezende e da Deputada Elisa Costa;
votação secreta; manutenção; declarações de voto; questão de
ordem; declarações de voto; questões de ordem; declaração de voto -
Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Fábio Avelar -

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Elmiro Nascimento - Adelmo
Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Alberto Pinto Coelho - Alencar da
Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Carlos Gomes - Carlos
Pimenta - Cecilia Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Dalmo
Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma
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Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval
Angelo - Edson Rezende - Elbe Brandão - Elisa Costa - Fahim
Sawan - Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Jayro
[essa - Jésus Lima - Jô Moraes - João Bittar - João Leite - José
Henrique - [audelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo
Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro -
Maria Olívia - Maria Tereza [ara - Marlos Fernandes - Miguel Martini -
Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca
Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos -
Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Vanessa Lucas - Weliton
Prado - Zé Mala.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 9h13min, a lista de

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

1 2 Parte
Ata

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2 2-Secretário "ad hoc", procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2 Parte (Ordem do Dia)
2 Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 22 Parte da reunião, em sua 2 Fase, com
discussão e votação da matéria constante na pauta, uma vez que não
há matéria a ser apreciada na 1 2 Fase.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da

presente reunião os vetos às Proposições de Lei ns 17.076 e 17.204,
apreciados na reunião extraordinária realizada ontem à noite.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Veto Parcial à

Proposição de Lei n Q 17.225, que dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2007 e
dá outras providências. Designado relator em Plenário, o Deputado
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Dilzon Meio opinou pela manutenção do veto. A Presidência vai
submeter a matéria a votação pelo processo secreto, de conformidade
com o art. 261, inciso X, cio os arts. 222 e 255, do Regimento Interno.
As Deputadas e os Deputados que desejarem manter o veto
registrarão "sim"; e os que desejarem rejeitá-lo registrarão "não". A fim
de proceder à votação pelo processo eletrônico, a Presidência solicita
às Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua
presença no painel que o façam neste momento. Com a palavra, para
encaminhar a votação, o Deputado Laudelino Augusto.

O Deputado Laudelino Augusto - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, trata-se de um veto sobre os incisos III, IV, V e VI do
art. 17 da LDO, que estabelecem um conjunto de informações sobre a
administração pública estadual que devem estar disponíveis na
internet, para a consulta dos cidadãos.

Lembro que esse dispositivo entrou na LDO por uma emenda do
nosso bloco, o PT-PCdoB, buscando dar transparência aos atos
públicos.

Ele foi acolhido na LDO pelo relator na forma de uma subemenda
que, de certa forma, enfraquece a nossa emenda, mas, pelo menos,
insere a obrigatoriedade de alguns itens da administração pública
estarem à disposição na Internet.

Ficamos muito preocupados com o veto, com a alegação de que
esses dados já estão disponíveis nas Secretarias, etc. Já há a Lei de
Responsabilidade Fiscal, que torna obrigatória essa prestação de
contas; mas, lamentavelmente, isso não é feito da forma como
deveria. Então, sentimo-nos no direito de duvidar das prestações de
contas.

Há questões sérias de que já falamos, e que ainda discutiremos,
enquanto for possível: as questões que envolvem o Tribunal de
Contas, pois somos seus conselheiros e aprovamos as contas,
mesmo que o parecer dos técnicos desse Tribunal seja contrário.

Lerei um item do relatório da Comissão Especial do Tribunal de
Contas, feito nesta Assembléia em 2003. O item 9 trata desse assunto
que encaminhamos para a derrubada do veto. Esse documento foi
assinado pela Comissão Especial, tendo à época como relator o
Deputado Antônio Carlos Andrada, hoje Conselheiro do Tribunal de
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Contas. O relatório diz o seguinte: "Falta transparência na atuação do
Tribunal de Contas no que se refere à utilização da internet.
Verificamos a existência de diversas informações desatualizadas,
dificultando ao cidadão acompanhar a atuação e a eficácia daquela
Casa. O Tribunal de Contas deveria dar o exemplo, divulgando esses
dados oportunamente em sua página na internei. Verificamos que a
qualidade das informações prestadas não corresponde àquilo que se
espera de um tribunal de contas".

Ficamos nessa situação. O Tribunal de Contas, que deveria dar o
exemplo, ser bem transparente e abrir as suas portas, não o faz. E
agora, quando conseguimos apresentar uma emenda, que já foi
deturpada pelo relator da LDO ao inserir uma subemenda, ela ainda é
vetada pelo Governador. Ficamos muito preocupados com isso.
Pautamos pela seriedade o nosso trabalho, pois não estamos aqui
para brincar. Temos lido as notícias divulgadas pelos jornais do
Estado de São Paulo, porque, lamentavelmente, os de Minas Gerais
não divulgam nada contra o governo estadual, ou seja, as verdades
desse governo, pois fica maquiando as contas, para que sejam
aprovadas pelo Tribunal de Contas. Todos nós que pudemos ter
acesso à "Folha de S. Paulo" acompanhamos a matéria veiculada no
Dia dos Pais, em agosto, dizendo que o Governador de Minas faz
maquiagem nas contas da saúde.

Se não é preciso que, a cada dois meses, conforme a nossa
emenda, sejam divulgadas as contas pela internet para que as
pessoas possam acompanhar o processo, e se o Governador vetou
isso, então, no final do ano, deverá fazer toda a maquiagem. Se
acompanharmos mensalmente ou a cada dois meses as contas,
perceberemos a maquiagem. O cidadão descobrirá isso, assim como
nós, Deputados. Não temos acesso a tudo, pois muitos processos
ficam parados nessa mesa, sem que tomemos conhecimento. A nossa
preocupação é esta: faz-se a maquiagem, e, depois, os técnicos do
Tribunal de Contas, dignos e honestos, debruçam-se sobre as contas
e demonstram que há muitas ressalvas. Apesar disso, os
Conselheiros - políticos, pois são ex-Deputados e ex-Prefeitos, como
a que agora foi indicada pelo Governador - aprovam as contas. Como
têm maioria aqui na Assembléia, as contas também são aqui

rÀ



436

aprovadas. E o povo mineiro fica sem saber de nada, pensando que
está tudo bem. Como consta no relatório feito por esta Assembléia,
Tribunal, ao aprovar as contas do Município, ou do Estado, ou da
entidade, acaba por passar atestado de idoneidade a um grande
número de corruptos e exime publicamente de culpa quem desvia
dinheiro público". Os Conselheiros apresentam um parecer aprovando
as contas sem ressalvas, apesar de, tecnicamente, estar provado
pelos consultores e técnicos do Tribunal de Contas que há muitas
ressalvas.

O governo estadual deve aplicar 12% na saúde, mas tem aplicado
apenas 6,5%. O resto é dinheiro da Copasa, que pagamos, e muito.
Muitas localidades, aliás, embora pagando a devida taxa, têm seu
esgoto jogado diretamente nos rios. A Copasa continua sendo uma
das grandes poluidoras dos rios de Minas Gerais, e, vejam, colocaram
esse gasto como sendo de saúde. Os gastos com o Corpo de
Bombeiros e com a reforma do hotel em Araxá foram também
colocados como sendo de saúde. O hotel era do lpsemg e agora está
praticamente privatizado. Ora, o governo está maquiando suas contas.

Estou sendo repetitivo, mas a população precisa saber dessas
coisas. Os técnicos fizeram um estudo de 2 mil páginas sobre as
contas de 2004, que, não sabemos por que, não foi colocado em
votação ainda nesta Casa.

Os técnicos apontam os erros, mas os Conselheiros fazem um
parecer aprovando as contas, sem ressalvas, dando com isso uni
atestado de idoneidade a um Governador que maquia as contas e
que, com outros, ainda diz: 'Mas está tudo aprovado pelo Tribunal de
Contas". Sim, está, e, muitas vezes, com a conivência desta
Assembléia, cujas contas também podem estar sendo maquiadas.
Como está, por exemplo, a prestação de contas desta Casa com
publicidade, sendo que Marcos Valério tinha até escritório aqui?
Quanto esta Assembléia e o governo do Estado pagaram ao Sr.
Marcos Valério? E uma das coisas que também está maquiada. A
população precisa saber de tudo.

Estamos, por isso, encaminhando pela derrubada do veto. Que as
contas do Estado estejam disponíveis na internet de dois em dois
meses, para que o cidadão e a cidadã que pagam impostos e
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contribuem para a manutenção desta Casa, da casa do governo e do
Tribunal de Contas, acompanhem todo o processo. E o mínimo que
estamos colocando como emenda. Queremos transparência, ou o
governo estadual não quer ser transparente? Parece que não, porque
está maquiando as contas e contando com os Conselheiros - e agora
com uma Conselheira que ele está indicando - para fazer todo o seu
jogo, todo o seu esquema de manutenção do poder.

Em nome do povo mineiro, deixamos claro nosso questionamento e
nosso encaminhamento para derrubar o veto e garantir que, de dois
em dois meses, a população acompanhe as contas do governo e
possa acionar seu representante na Assembléia para fiscalizar e fazer
as devidas auditorias. Precisamos de auditoria no Tribunal de Contas,
na Comig, na Codemig, na Copasa e na Cemig. Está-se, por exemplo,
falando em privatização da Copasa. Vamos ter cuidado com isso,
porque se trata de um bem do povo mineiro.

Nosso encaminhamento é pelo voto não', derrubando, assim, o
veto e garantindo transparência ao governo mineiro.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 25

minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação
das matérias constantes na pauta. Estão suspensos os nossos
trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Com  a

palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Padre João.
O Deputado Padre João - Sr. Presidente, neste encaminhamento

quero antecipar o meu apelo para derrubar o veto, que trata dos
incisos III, IV, V e VI e garante a transparência.

Qualquer mandato, seja no Legislativo ou no Executivo, deve
garantir o máximo de transparência das nossas ações.

A emenda ou as subemendas são justamente para garantir essa
transparência da execução do Orçamento do governo do Estado, que
está disponível na internet, para que todo cidadão possa acompanhá-
lo.

Não podemos compreender a razão desse veto. São muitas as
obras que acontecem sem clareza ou previsão orçamentária. Além do
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mais, ainda existem outras matérias, votadas e acolhidas pela Casa,
que não são levadas em conta, na saúde, na educação e, sobretudo,
no plano de obras.

Existem emendas de Deputados, fruto do entendimento entre esta
Casa e o governo, que ainda nem foram pagas. Trata-se de emendas
de 2004. Isso parece piada.

Há emendas para a realização de obras por meio da Secretaria de
Educação, as quais são destinadas a escolas públicas, escolas
estaduais. De repente, vemos aquela escola toda em reforma, por um
valor três vezes maior que o da referida emenda e por iniciativa de
outra Deputado e de outra Secretaria, sobretudo a de Obras.

E uma brincadeira a execução do Orçamento por meio de uma
política de favorecimento com recursos que chegam aos Municípios.
Isso sempre acontece com destino marcado, ou seja, por meio de
certos Deputados. Digo isso porque V. Exa. conhece muito bem o
Secretário Danilo de Castro, que, com engenho e arte, faz essa
distribuição para fortalecer os Deputados da base governista. Volto a
repetir: isso é uma brincadeira com o Orçamento. Daí a importância
de se tornar disponível, pela internet, a execução do Orçamento.

O objetivo desses incisos é dar transparência às ações do governo.
Por que não dar essa transparência, se está fazendo certo? As coisas
feitas às escondidas, conforme disse o nobre colega Deputado
Laudelino Augusto, permitem entender que existe algo errado nelas. E
sabemos que estão erradas. Está errado os recursos que alegam ser
para a saúde serem empregados no abastecimento, pela Copasa, que
é uma empresa.

Vemos a incoerência do governo ao encarar a Copasa como uma
empresa qualquer, ou seja, como se o governo não tivesse nada a ver
com ela. Mas, ao injetar recursos próprias do percentual da saúde, aí,
sim, isso é compreendido como uma ação direta do governo.

São essas as incoerências que vemos quanto à disponibilização de
todos os dados na internet, e queremos que todo o povo mineiro
possa também acompanhá-los, sobretudo na crise que vivemos. Há
crise também na comunicação; é necessário que jornais sérios
possam, com a Assembléia Legislativa, acompanhar de perto as
ações do Executivo.

rÁ'- -



439

Por isso, meu encaminhamento é para derrubar o veto. Se
queremos, de fato, transparência nas ações públicas, é coerente que
cada Deputado, cada Deputada derrube o veto. Ao derrubar o veto, na
verdade, estaremos ajudando o próprio governo a ser transparente.
Se não há nada de errado, por que não ser transparente nas ações?

Ainda terei um tempo maior, depois, para abordar as questões do
orçamento, a execução de cada secretaria. Teremos ainda tempo este
ano para fazer essa discussão, sobretudo quanto aos dos recursos
que chegam ao Município - dinheiro público, mas que é usado pela
máquina para fortalecer tal Deputado, porque é filho de fulano ou de
sicrano, e o dinheiro chega ali em nome de pessoas que sequer são
parlamentares, mas filhos de Deputado. O dinheiro chega ao
Município, enganando o povo. Muitos Prefeitos se fazem de idiotas,
porque entram no jogo e são capazes de dizer que aquele recurso é
de tal Deputado. Vamos colocar isso ás claras, dizendo o nome de
cada um. Pelo menos faremos nossa parte.

Este momento é simplesmente para encaminhar a votação, não é o
momento adequado para travar essa discussão. Somos contrários à
manutenção do veto, portanto, favoráveis à derrubada do veto, o que
garantirá transparência. Queremos discutir melhor o orçamento,
inclusive os entendimentos de emendas aqui aprovadas, acolhidas
pelo governo, que pede às Prefeituras, às entidades que façam
projetos. Há custos na elaboração de projetos, é necessário arrumar
documentos, mas essas Prefeituras são enganadas: não são pagas,
enquanto para outros que sequer têm previsão no Orçamento o
dinheiro chega misteriosamente, às vezes sem projeto. Temos provas
de lugares em que o dinheiro chegou sem projeto devido à pressa -
tinha de chegar antes do período eleitoral. Deram um jeitinho,
conseguindo obras em nome de determinados Deputados ou filhos de
Deputados.

Sr. Presidente, sou contrário a esse veto. Faço apelo a cada
Deputado e Deputada para derrubar o veto, se queremos de fato dar
transparência às ações de governo, se queremos garantir que todo
mineiro tenha acesso às informações no que tange ao Orçamento do
Estado de Minas Gerais.
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Questão de Ordem
O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, solicito suspensão da

reunião por 5 minutos, para entendimentos entre as Lideranças.
Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 5
minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação
das matérias contantes na pauta. Estão suspensos os nossos
trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Com a

palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Edson Rezende.
O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

temos a oportunidade, neste veto, de colocar a posição da Casa, de
colocar a posição do povo de Minas Gerais, que representamos. Por
quê? Porque estamos aqui para decidir a respeito do oferecimento de
dados da aplicação orçamentária do Estado de Minas Gerais na
internet, para que os cidadãos de Minas Gerais acompanhem o
Orçamento e a sua aplicação. Nada mais que isso. Vários outros
institutos, veículos de comunicação, enfim, todos utilizam a internet a
fim de que as pessoas tomem conhecimento e tenham acesso a
dados importantes e fundamentais para a vida de cada um de nós.

O veto do Governador incide sobre quatro incisos do art. 17 da Lei
de Diretrizes Orçamentárias - LDO. No inciso III, o que se quer é que
os dados do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento
sobre a programação e execução das metas físicas do Orçamento
sejam oferecidos ao público. Será assim que se perceberão os
resultados em produtos e serviços dos recursos orçamentários. O
inciso IV dispõe sobre a execução orçamentária mensal e acumulada
no ano; o inciso V, sobre a execução da receita; e o inciso VI, sobre
os relatórios das tomadas de contas do Tribunal de Contas do Estado.
Então, desejamos garantir a transparência, a democracia e a
informação para que o povo de Minas Gerais, os cidadãos de Minas
Gerais saibam da execução do projeto orçamentário, tenham clareza
com relação ao que foi programado e ao que está sendo executado,
mês a mês, pelo Estado. E isso o que defendemos e que a Casa
aprovou no primeiro semestre. Penso que, se a Casa aprovou isso,
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ela entendeu que essa transparência é necessária. Portanto, a
decisão desta Casa, que foi sábia e apontou para a questão da
democracia e da informação fundamental para o povo de Minas
Gerais, deve er mantida. Todos nós que votamos a favor desses
quatro incisos iue determinam e definem a transparência dos dados
do Executivo, ivando aprovamos a [DO, devemos mantê-los neste
momento.

Então, Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero falar em nome da
Bancada do P1 e do Bloco PT-PCdoB. O Bloco P1-PCdoB coloca-se
favorável à manutenção desses incisos porque é necessário, para que
a democracia aconteça no Estado, haver transparência dos dados
orçamentários. Isso é fundamental para nós. Então, é isso o que
defendemos. Reafirmamos que o Bloco PT-PCdoB votará para
derrubar o veto do Governador e clamamos aos outros Deputados, da
base governista, para que votem pela derrubada desse veto, porque
ganharão o povo de Minas Gerais, a democracia e o Estado de Minas
Gerais, pois a transparência de dados é fundamental para que os
cidadãos participem minimamente da aplicação orçamentária do
governo do Estado. Não se faz democracia, não se constroem novos
tempos sem a transparência dos dados. Não se constrói um novo
Estado sem a transparência e o acompanhamento do povo de Minas
Gerais a respeito do que se aplica durante a execução orçamentária
de um projeto votado por todos nós. Sabemos que, no momento da
execução, na verdade, o projeto não é aplicado. Então, essa obra
chamada Orçamento tem sido de ficção. No momento de executá-la,
não acontece como planejado pela Secretaria de Planejamento e pela
Secretaria de Fazenda. No momento em que aprovarmos isso aqui, os
cidadãos mineiros acompanharão e discutirão o Orçamento. O
problema da aplicação orçamentária é um dos maiores.

O problema ocorre na distribuição do bolo, resultado dos impostos,
das tarifas e das taxas. O problema é a distribuição desse bolo para a
saúde, para a educação e para as obras. O que nos interessa, no
momento, é a distribuição desses recursos para as políticas públicas,
na ponta. Precisamos entender como estão sendo aplicados os
recursos na educação, na saúde e na agricultura.

Ao se tornarem disponíveis esses dados na internet, o povo mineiro
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terá oportunidade de pressionar o governo ou as secretarias que não
estejam cumprindo o Orçamento de acordo com o que foi aprovado,
fazendo com que seja cumprido. E preciso que aqueles cidadãos lá na
ponta, no momento de uma consulta médica ou de um exame clínico
que não conseguem fazer, tenham condições de saber se realmente o
governo do Estado está aplicando adequadamente o Orçamento na
saúde. Caso não esteja aplicando o Orçamento - e, muitas vezes, não
o faz de forma adequada, mensalmente -, poderão pressioná-lo para
obter um serviço de qualidade a partir da aplicação do Orçamento.

Esta é a oportunidade de um novo momento não só para esta Casa
e para o Estado de Minas Gerais, mas também para o Executivo,
porque esse acompanhamento permitirá que todos os cidadãos
tenham em mãos um instrumento de fiscalização, o que é
fundamental.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, conforme a cultura brasileira e a
nossa história, quanto ao exercício da fiscalização, não tem havido um
bom acompanhamento da aplicação dos recursos. Infelizmente, há
uma cultura de não-fiscalização pelos cidadãos, em virtude de nunca
terem tido acesso aos dados e às informações. Por isso, este é um
momento fundamental, em que podemos mudar, dando o primeiro
passo, desde que se tornem disponíveis na internet os dados e as
informações sobre a aplicação orçamentária.

Por isso, o Bloco PT-PCdoB está aqui não somente para dizer que
votará para derrubar esse veto, mas também para chamar a atenção
dos nobres colegas para que também votem contra esse veto, a fim
de que possamos derrubá-lo e dar oportunidade aos cidadãos
mineiros de terem as informações, acompanharem a execução
orçamentária e fiscalizarem a aplicação dos recursos públicos.

O Orçamento é discutido nesta Casa; todavia, no momento de ser
implementado pelo Executivo, muitas vezes não é aplicado
adequadamente no montante do duodécimo. As vezes, tiram-se
recursos de uma determinada rubrica, colocando-os em outras,
diferentemente do que foi discutido e aprovado nesta Casa, que é do
povo e representa os interesses da população de Minas Gerais.

Votaremos para derrubar esse veto, a fim de que o povo de Minas
tenha a oportunidade, democraticamente, de fiscalizar a aplicação dos
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recursos financeiros que são aprovados nesta Casa, no momento da
aprovação do Orçamento do Estado de Minas Gerais.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, a
Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, apenas quero registrar
nosso posicionamento, até porque fazemos parte da Comissão de
Fiscalização Financeira. De tato, o papel do Legislativo foi muito bem
cumprido ao ser votada a LDO. Antes do recesso, fizemos uma
aprovação por maioria. Assim, esses artigos foram aprovados pelo
Legislativo de Minas Gerais. Enquanto Deputadas e Deputados
Estaduais de Minas, demos nossa contribuição para garantir a
democratização e a transparência em relação ao acompanhamento e
à execução das peças orçamentárias. Devemos continuar
caminhando na direção do que toda esta Assembléia já aprovou, para
garantir à população instrumentos de informação a fim de que o
Orçamento seja mais participativo, seja pela internet ou por outros
meios de participação popular.

Devemos aprovar agora, na reunião da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, a realização de uma reunião conjunta da
Comissão de Participação Popular e da nossa Comissão de
Fiscalização Financeira, para debater o Orçamento de 2007 e para
discutir o PPAG, envolvendo a comunidade, a sociedade civil e os
movimentos sociais. Queremos a participação de todos na
elaboração, no acompanhamento e na execução do Orçamento de
Minas Gerais.
Acompanhar a execução das políticas públicas através do

Orçamento do Estado é um dos papéis mais importantes do
Legislativo. No dia 7, a pedido da Comissão Mista de Orçamento,
presidida pelo Deputado Federal Gilmar Machado, haverá, na
Assembléia, o debate sobre o Orçamento da União, que está sendo
descentralizado. Esse é um feito extremamente importante. A
Assembléia, a sociedade civil organizada, diversos movimentos e a
população poderão conhecer mais de perto como é feita a peça
orçamentária e também criar os instrumentos de acompanhamento e
de fiscalização. Então, defendo que esta Casa permaneça com a
mesma posição de quando aprovou a LDO, em julho, que
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continuemos com a perspectiva de termos um Orçamento mais
democrático e participativo, que a sociedade se envolva mais no
acompanhamento e na fiscalização. E que tenhamos políticas públicas
que, de tato, reflitam o interesse e a necessidade do povo de Minas
Gerais. Defendo a derrubada do veto, pois esta Casa já votou pela
transparência em relação à [DO. Queremos o mesmo para o
Orçamento de 2007. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - A Presidência dará início ao processo e, para
tanto, solicita aos Deputados que ocupem seus lugares. Em votação,
o veto.

- Registram seus votos as Deputadas e os Deputados:
Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio

Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Carlos Pimenta - Célio Moreira -
Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Domingos Sávio - Doutor
Ronaldo - Doutor Viana - Edson Rezende - Eibe Brandão - Elmiro
Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gustavo
Corrêa - Gustavo Valadares - Jayro [essa - Jô Moraes - João Leite -
José Henrique - [audelino Augusto - Leonardo Quintão - Lúcia
Pacífico - Luiz Fernando Faria - Luiz Humberto Carneiro - Maria
Olivia - Maria Tereza [ara - Manos Fernandes - Mauri Torres - Miguel
Martini - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau -
Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Vanessa
Lucas - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 33 Deputados. Votaram 'não" 15
Deputados, perfazendo o total de 48 votos. Está, portanto, mantido,
em turno único, o Veto Parcial à Proposição de Lei n 9 17.225. Oficie-
se ao Governador do Estado.

Declarações de Voto
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, ouvimos e acompanhamos

essa votação e entendemos, até pelas urnas, que a população de
Minas Gerais, majoritariamente, aprovou o governo Aécio Neves.

O governo aprovou devido a todos os instrumentos, incluindo-se os
que lhe proporcionam transparência. Todas as auditorias setoriais que
acompanharam esse governo nesses quatro anos praticamente dão
oportunidade para que o próprio governo acompanhe todas as
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execuções de convênios e de programas, proporcionando-lhe uma
grande transparência, e concedem também aos outros órgãos
fiscalizadores a segurança do trabalho e a transparência do governo.

Além disso, esclarecemos à população de Minas Gerais e a todos
que nos vêem pela TV Assembléia que todos os convênios e a
execução orçamentária do governo estão disponíveis no Siafi. Todos
nós, Deputados, temos acesso a essa execução e a todos os
convênios, fruto das emendas Parlamentares apresentadas ao
Orçamento. E um direito do parlamento influenciar no Orçamento com
emendas.

Esse governo inaugurou essa possibilidade, na Assembléia
Legislativa, de se discutir o Plano Plurianual de Ação Governamental.
Os Secretários e eu, como Secretário de Estado, tivemos a
oportunidade de comparecer a esta Casa para discutir a revisão,
acatando uma sugestão desta Assembléia, que foi o Projeto
Estruturador n9 31, de inclusão social de famílias vulnerabilizadas. Na
Secretaria de Desenvolvimento Social e Esportes, isso foi implantado
a partir de uma discussão nesta Casa.

Fica parecendo, pelo que ouvimos, que a esse governo não
interessa transparência. A população de Minas Gerais mostrou que
esse governo é transparente. Todas as emendas apresentadas pelos
Deputados desta Casa e os convênio assinados tiveram publicidade
no diário oficial.

Neste momento, mostrarei o que não é transparente. Não o é, por
exemplo, a Prefeitura de Belo Horizonte. Ontem, tivemos a
oportunidade de mostrar como ela funciona. Há tarjas em cima do
valor do carnê de estacionamento rotativo, que deveria ser de
R$20,00, as quais podem ser retiradas para o carnê ser vendido por
R$24,00. Isso não é transparência.

Não é também transparente essa pseudoprestação de contas da
última folha do talão da Prefeitura de Belo Horizonte, que diz: "Veja
como está sendo investido o seu dinheiro". Trata-se de um
demonstrativo de receitas e aplicações de multas de trânsito e
estacionamento rotativo, onde consta o valor arrecadado com esse
estacionamento. A população de Belo Horizonte, ao estacionar o seu
veículo, paga trimestralmente quase R$3.000.000,00, mas, se o carro
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for roubado ou avariado, ela não recebe nem um centavo, pois não
existe um seguro, absolutamente nada. A Prefeitura arrecada esse
valor todo e não presta nenhum serviço à população.

Não sabemos quanto foi arrecadado com multas. A aplicação desse
recurso no sistema viário foi zero. Com o pagamento para a
manutenção e operação do sistema, gastaram-se quase
R$13.000.000,00 do Fundo de Transporte Urbano. Gostaríamos de
saber quanto a Prefeitura está pagando para as empresas de
transporte coletivo. Quanto estão recebendo? Aqui isso não está
claro. Falta transparência. A aplicação das emendas dos Deputados
foi publicada. Esse governo publica todos os programas e ações no
Siafi.

E sobre isso o Deputado Miguel Martini falará depois, porque ele é o
autor da lei que criou o Siafi Cidadão, que dá oportunidade aos
cidadãos mineiros de acessar a execução orçamentária do Estado.

O governo atual é transparente, e foi aprovado pela população de
Minas Gerais. O mesmo não posso dizer do governo do PT na
Prefeitura de Belo Horizonte. O IPTU, por exemplo, sofrerá aumento
agora. Pagaremos a conta da privatização da Prefeitura de Belo
Horizonte, que hoje pertence a um partido político e tem 63
secretarias para abrigar seus companheiros. Esse é o partido que
mais privatiza no País, tanto na Prefeitura quanto no governo federal.
No governo passado, havia 23 Ministérios, e, agora, há 34. Obrigado
pela tolerância, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Com a palavra, para
declaração de voto, o Deputado Miguel Martini.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.
Deputados, observando o veto do Governador e ouvindo os diversos
encaminhamentos de votação, fiquei me perguntando se entendia
direito o que estava acontecendo.

Na história de Minas Gerais, não conheço nenhum outro governo
que tenha sido tão democrático e tão transparente quanto o do
Governador Aécio Neves, que, reeleito por quase 80% da população
já no primeiro turno, ainda está no seu primeiro mandato.

O governo Aécio Neves nunca se negou a dar nenhum tipo de
informação à população. Especificamente em relação à execução da
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lei orçamentária, há uma lei de minha autoria, de 8 ou 10 anos, que
regulamenta o direito do cidadão mineiro ao acesso a informações - e
atentem - traduzidas em linguagem compreensível. Se estivessem em
economês, ninguém entenderia nada.

Nem o governo federal nem governo municipal fazem isso. Somente
o governo Aécio Neves aceitou que se fizesse aqui a revisão do
PPAG, incluindo avaliação e proposição de correções. O governo tem
aceitado isso. E estamos próximos de mais uma revisão do PPAG,
com apenas uma mudança. Daqui para a frente, a tarefa será
cumprida pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
porque a ela cabe cuidar da questão orçamentária. Anteriormente, o
governo havia permitido que a Comissão de Participação Popular - de
que, aliás, faço parte - presidisse tal revisão, propusesse correções de
rumo e criasse novos projetos estruturadores. Isso mostra o quão
democrático é esse governo.

Ao invés de dizer que falta transparência ao governo de Minas,
melhor seria olhar para o governo federal. Não sei se nossos
Deputados já tiveram a oportunidade de ligar para algum órgão federal
em Brasília. Ao nos identificarmos como Deputado de Minas Gerais, a
primeira pergunta que nos fazem é: "V Exa. é de que partido?".

Dependendo do partido, a ligação telefônica continua ou pára por aí,
mesmo que seja para uma justa reivindicação em favor do povo
mineiro.

E estranho falar de transparência na execução orçamentária,
quando vemos Senadores e Deputados Federais dizerem: "Aos
Deputados da base de apoio, tudo; aos Deputados de oposição,
nada", como se o dinheiro fosse para o Deputado ou para o Senador,
e não para a região que representam. E lamentável que as verdades
sejam ditas pela metade.

O Governador Aécio Neves - os números estão aí para confirmar
isso - tratou este Poder Legislativo com uma democracia nunca vista.
Ele deu transparência a todos os seus atos e colocou auditores em
todas as secretarias e em todos os órgãos - o Deputado João Leite foi
Secretário e sabe disso -, razão pela qual não houve, em quatro anos,
nenhuma denúncia de corrupção. Fato bastante diferente acontece no
governo federal: nem o Presidente sabe de nada - pelo menos é o que
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ele diz. Se não sabe, é porque não controla. Se não controla,
imaginem o que acontece. Então, para se falar de transparência,
deve-se primeiro olhar para dentro da própria casa para ver se está
tudo bem, para depois olhar para a do vizinho.

O Governador Aécio Neves continua o seu trabalho. Tenho certeza
de que, no novo governo - o povo mineiro, de maneira extraordinária,
outorgou-lhe mais um mandato -, continuará realizando as grandes
transformações - aliás, avançará, cada vez mais, na questão da
transparência, da eficiência, do controle do gasto público.

O que a Oposição sempre vai querer é o controle do governo. Aí,
cabe aos governantes a responsabilidade de dizer que quem tem o
dever e o direito de governar é aquele que o povo escolheu. Ao Poder
Legislativo, cabe a fiscalização, cabe cobrar ou requerer que o
Tribunal de Contas, órgão que lhe assessora, preste serviço com
eficiência e eficácia - ou seja, que se utilize dos instrumentos.

Ora, acredito que, ao acusarem este governo, que foi tão
democrático, transparente, eficiente e competente, especificamente
nessa questão da execução orçamentária - nunca vimos isso aqui em
Minas Gerais -, e dizerem que lhe falta transparência, querem outra
coisa Talvez queiram confundir.

Questão de Ordem
O Deputado Miguel Martini - Peço a V. Exa. que encerre, de plano,

esta reunião, por falta de quórum.
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a existência de

número regimental para a continuação dos trabalhos.
Declarações de Voto

O Sr. Presidente - Com a palavra, para declaração de voto, a
Deputada Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente em exercício,
Deputado Rêmolo Aloise, Deputados e Deputadas desta Casa, antes
de falar sobre o tema específico que me traz aqui, quero
cumprimentar todos os médicos desta Casa pelo dia de hoje,
desejando que exerçam seu mandato pensando nos direitos dos
profissionais de saúde e também nos direitos dos usuários.

Agradecemos os votos daqueles que confiaram em nós. Mesmo não
tendo sido eleita, a luta continua. Agradecemos os votos de



449

Alpinópolis, como diz o Deputado Rémolo Aloise.
Deputado Miguel Martini, que participa da nossa Comissão e por

quem tenho muito respeito, gostaria de fazer uma reflexão. De acordo
com o Regimento Interno, compete à nossa Comissão fazer a
discussão sobre o PPAG e sobre a lei orçamentária. Então, acatar
uma solicitação da Comissão não foi simplesmente uma decisão do
Governador. E um direito da nossa Comissão discutir e mobilizar a
população e os movimentos sociais para discutir o PPAG e a lei
orçamentária. Desde o inicio do funcionamento da Comissão, em
2003, esse papel tem sido cumprido, primeiro sob a Presidência do
Deputado André Quintão e, depois, sob a nossa Presidência, da qual
participam os Deputados André Quintão, Miguel Martini e João Leite,
que, como suplente, participa efetivamente na Comissão. O
Governador tem debatido, com a efetiva participação desta Casa,
sobre a reelaboração, a rediscussão e a avaliação do PPAG e da lei
orçamentária. Isso é mais um motivo para que ele não pudesse vetar
esses itens do projeto da lei orçamentária para 2007. Ao contrário, ele
não deveria ter vetado exatamente porque tem participado, com esta
Casa, das discussões orçamentárias.

Tenho mais uma questão para refletirmos, Deputado Miguel Martini.
V. Exa. disse que, no governo federal, tudo é para os governistas e
nada é para a Oposição. Não sou de fazer essa discussão pública,
mas a "verdade os libertará". Nós, da Oposição, não tivemos nossas
emendas orçamentárias liberadas até agora, neste ano e nem no ano
anterior. Então, se existe uma discriminação, não é do governo
federal, que tem liberado para os Deputados da Situação e para os
Deputados da Oposição. Se existe discriminação, está acontecendo
no governo de Minas Gerais.

Que esta Casa continue abrindo as portas para a participação
popular. Que possamos fortalecer a democracia representativa e
ampliar o caminho para a democracia direta, que é o que as
comissões temáticas têm feito. O trabalho conjunto da Comissão de
Participação Popular com a Comissão de Fiscalização Financeira é
muito importante. Queremos somar esforços. Desde o ano passado,
temos procurado envolver a Comissão de Fiscalização Financeira com
a Comissão de Participação Popular. Temos a obrigação de fazer uma
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ação suprapartidária para que isso aconteça e para que não haja
competição entre as Comissões. O povo mineiro é quem perderá, se
houver uma competição entre nós. Por isso, neste ano, lá discutimos
sobre isso na Comissão de Participação Popular.

Queremos aprovar hoje uma conversa que tivemos com o
Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira consideramos
que o acordo certamente estará dirigindo as discussões neste ano.
Queremos que a Assembléia de Minas Gerais seja fortalecida cada
vez mais. Que tenhamos esse espírito público, pensando no coletivo,
e, de forma alguma, em unia competição que prejudique o povo
mineiro. Muito obrigada.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Com a palavra, para
declaração de voto, o Deputado Laudelino Augusto.

O Deputado Laudelino Augusto - Sr. Presidente, Srs. Deputados e
Sras. Deputadas, estamos perfeitamente dentro do Regimento
Interno, e há número suficiente de Deputados para a discussão. E isso
o que quero fazer, até para garantir o contraditório. Dois Deputados da
base governista falaram, e, agora, que também falem dois Deputados
que tenham questionamentos. A Deputada Maria Tereza Lara falou
sobre outro assunto, não foi um contraditório ao que estava sendo
dito.

Consideramos razoável vir aqui agora, apesar de outros Deputados
também desejarem fazer uso da palavra, a fim de terem vantagem de
falar acima. Os Deputados que nos antecederam poderiam ter falado
no momento de encaminhar o veto - isso é legítimo, todo Deputado
pode pronunciar-se nesse momento -, mas deixaram para falar
depois. Aí, falam os dois e pedem o encerramento da reunião. Isso
fica chato. Já disse e repito: atacam para se defenderem. Se existem
problemas nos governos federal e municipal, que entrem com
representações, como fizemos no que diz respeito ao governo
estadual. Aliás, temos outras em estudo, porque fiscalizar é nossa
obrigação. Temos o direito de questionar a transparência do governo
estadual. Se deseja tanto ser um governo transparente, por que vetou
a nossa emenda, que tinha o objetivo de garantir a obrigatoriedade
das contas na internet?

Foi dito que não houve denúncias de corrupção nem a realização de
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CPIs. Darei um exemplo: pedi para ser criada a CPI da Comig, mas
nem mesmo se deixou que fosse lida na Assembléia. Na época, o
Deputado Antônio Carlos Andrada, que era o Líder do Governo,
chegou a dizer-me que o Governador deu ordens expressas para que
a CPI da Comig não fosse aberta.

Ainda não obtivemos resposta sobre a renúncia fiscal. Além disso,
ocupamos a tribuna diversas vezes para abordar assuntos
relacionados com o Tribunal de Contas, como a escolha de seus
Conselheiros e a questão do Ministério Público. Quem está assinando
como Ministério Público no Tribunal de Contas? Quem nomeou as
pessoas que lá estão assinando em nome desse órgão? Como
teremos a garantia de que as contas são de fato transparentes?

Alegar que setenta e tantos por cento de votos para o Governador
significam que ele é totalmente idôneo não é verdade. Essa é a
imagem que desejam passar. Disse e repito: a imprensa mineira é
blindada, não deixa passar, não questiona os fatos. Somente na
"Folha de S. Paulo" questionamentos são publicados, como a
maquiagem das contas.
Estou dizendo isso para não alegarem que fazemos

questionamentos de forma irresponsável. Temos seriedade,
pesquisamos, estudamos. Como representamos o povo mineiro,
temos de fiscalizar. Essa é uma de nossas funções. Já que não
conseguimos criar a CPI da Comig, solicitamos uma auditoria plena
nessa instituição. Vamos ver se será realizada.

Era o que gostaria de dizer em nome do contraditório. Agradeço a
tolerância. Espero que os demais Deputados compreendam, porque,
como dois puderam manifestar sua posição, acreditamos que também
poderíamos defender as nossas idéias. O parlamento é isto: o local de
falar, trazer idéias, propostas, emendas, discutir projetos e questionar.
Sempre digo e repetirei para concluir, Sr. Presidente, a quem
parabenizo pelo Dia do Médico - já cumprimentamos os demais
médicos desta Casa, e hoje também é o dia de São Lucas -' que a
nossa obrigação de fiscalizar é constitucional. Temos de buscar, cada
dia mais, a transparência nos setores públicos. Se somos levados, por
várias circunstâncias, a colocar uma interrogação, temos o dever de
fazer isso. Não podemos ficar calados. Ai de mim, se calar-me diante
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de situações que não estão esclarecidas.
Foi com esse objetivo que ocupamos a tribuna no momento de

encaminhar o veto. Não preciso declarar meu voto, porque já o fiz
antes, apesar de ser secreto, porque encaminhei pela sua derrubada.
Estou fazendo agora a declaração de voto. O fato de o Governador
haver obtido muitos votos não lhe dá atestado de idoneidade. O
mesmo ocorre com a aprovação de contas pelo Tribunal de Contas,
ou seja, não é um atestado de idoneidade. Temos exemplos ocorridos
em todo o País: o Tribunal havia aprovado determinadas contas, mas
a população investigou, foi à luta e provou o contrário. Em razão
disso, hoje o Prefeito de Ribeirão Bonito está preso e devolvendo o
dinheiro que havia retirado dos cofres públicos. Agradeço e digo isso
em nome da democracia. Muito obrigado.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, primeiro quero
registrar meu respeito ao Deputado Laudelino Augusto, dizendo,
porém, que o nobre Deputado comete uma série de equívocos, a
começar pelo raciocínio de que declaração de voto tem de ser dois de
um lado e dois de outro ou alguma coisa assim, como se isso fosse
equilíbrio de forças. No meu entendimento, essa análise é
extremamente equivocada, até porque a liberdade democrática de que
todos desfrutamos permite-nos manifestar antes da votação. E o
Deputado Laudelino o fez, manifestou-se antes e depois da votação.
Os Deputados da Oposição preferiram usar todo o tempo de que
dispunham antes da votação. Eles o fizeram, e nós os respeitamos,
democraticamente.

Entendemos que deveríamos justificar para o povo mineiro a nossa
posição após a votação. Isso é democrático, é absolutamente natural.
A meu ver, o que mostra um equívoco maior ainda da parte do nobre
Deputado Laudelino é querer insistir na tese de que, mesmo tendo
quase 80% dos votos dos mineiros, isso não representa uma
aprovação do nosso Governador Aécio Neves. Aí é recusar-se a
aceitar o princípio mais fundamental da democracia, que é a opinião, a
vontade livre e soberana do povo, que veio e disse: "E esse o
Governador que queremos; ele está fazendo uma boa administração,
um trabalho sério, dignificando o nome de Minas Gerais de maneira
transparente e correta".
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Posso dar esse testemunho também no que diz respeito à questão
orçamentária, pois presido a Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária nesta Casa, que não apenas aprova o Orçamento, mas
também o fiscaliza. A Comissão recebe diariamente relatórios,
informações, prestações de contas do governo e também cópias dos
convênios celebrados neste governo Aécio Neves com os diversos
Municípios de Minas Gerais, os quais foram pagos, algo que não
acontecia no passado.

Da mesma maneira, a Casa teve plena liberdade para debater
democraticamente os diversos assuntos que quis. O Deputado vem
dizer que propôs uma CPI e que o Governador não deixou. Ora, isso é
sofisma, é absurdo. A proposição de CPI requer, primeiro, número
suficiente de assinaturas e, havendo isso, habilidade política do grupo
que a propôs para que ela se instale. Eu mesmo participei de CPIs
durante este mandato, investigando diversos assuntos. Tivemos a CPI
do café, a da mineração e outras. Se não houve a CPI ligada à
Codemig e à Comig, Deputado Laudelino, é bom V. Exa. lembrar-se
de que ela referia-se a episódios do governo Itamar Franco, do qual o
PT participava e em que tinha, nesta Casa, um dos Vice-Líderes do
governo. Portanto, tratava-se de um pedido de CPI que nem fazia
menção ao governo Aécio Neves, mas a episódios e situações
ocorridas num governo do qual o próprio PT participou e em que tinha,
nesta Casa, um Deputado do Partido na Liderança.

E bom que quem esteja nos assistindo receba também esse tipo de
informação, senão ficará pensando: de fato, esse governo Aécio
Neves não é transparente; queriam uma CPI sobre ele, e ele não
concordou. Não foi isso que aconteceu!

Não abri mão, portanto, de fazer minha declaração de voto, para que
a verdade prevaleça. Aliás, esse é o grande desafio que temos no
Brasil, neste momento. Sr. Presidente: fazer com que a verdade
prevaleça. Ainda ontem, ouvimos a declaração de que pretendemos
acabar com o 'mentiroduto" ou com a "mentirobrás", a indústria da
mentira no Brasil. Isso precisa acabar de fato. E um tal de tentar levar
o povo brasileiro ao equívoco, por meio de dossiês falsos e de uma
verdadeira guerrilha. O pior é que as pessoas, em grande parte, ainda
estão suscetíveis a esse tipo de coisa. Não vou abrir mão dessa
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prerrogativa no exercício do mandato democrático que o povo me
delegou, pelo que ainda terei oportunidade de agradecer, o mais
breve possível, da tribuna da Casa; agora estou apenas declarando
meu voto. Quando o momento oportuno chegar, agradecerei ao povo
mineiro a votação de quase 100.000 votos que me conferiu, para
continuar representando, de uma maneira absolutamente equânime e
igualitária, aqueles que votaram em mim e os que nem me conhecem
ou que não votaram.

Trabalharei por todos, com a verdade, sem nenhuma distinção
partidária, e não admitirei que venham com sofismas e mentiras, a
pretexto de uma paixão partidária, nem que digam que o Governador
Aécio Neves falta com a transparência, não permite CPI nem
liberdade de imprensa Isso não é verdade. Vivemos um momento
bom em Minas Gerais, e é bom que fique claro que o povo mineiro
disse isso nas urnas. No entanto, isso não nos impede e não nos tira o
direito de continuar fiscalizando, cobrando e fazendo críticas
construtivas a ele. Isso é absolutamente natural. Não podemos deixar
que as coisas cheguem ao ponto de negarmos a votação de quase
80% que o Governador teve. Muito obrigado.

Questões de Ordem
O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, ainda há pouco

a segurança da Casa informou-me que o Sr. Márcio Antônio estava
solicitando a minha presença ali, na entrada do Plenário. Fui até lá, e
esse senhor, que trazia uma reportagem do jornal "Estado de Minas"
sobre o aumento do Faixazul - ontem, o Deputado fez referência ao
aumento do talão de estacionamento Faixazul, que passou de R$2,00
para R$2,40 -, pediu-me que perguntasse aos membros do Partido
dos Trabalhadores, que têm a direção da Prefeitura de Belo Horizonte,
principalmente ao Deputado Laudelino Augusto, onde estão os
R$13.178.000,00 arrecadados com as multas aplicadas pela
BHTRANS. Ele quer saber o que o povo belo- horizontino está
pagando à administração do Partido dos Trabalhadores, à BHTRANS,
empresa que respeito muito e que tem um exclente Diretor-
Presidente, o Ricardo Mendanha, que faz um bom trabalho ali-

Sr. Presidente, estou aqui cumprindo o meu papel de solicitar, O Sr.
Márcio indagou-me o seguinte: "Será que posso ir lá pedir ao
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Deputado Laudelino Augusto transparência quanto a esses
R$13.178.000,00?". Quero deixar bem claro que ele não é meu
eleitor - já foi eleitor do Partido dos Trabalhadores, mas não é mais.
Disse-lhe que não poderia vir aqui, mas que o faria por ele, já que o
Deputado em quem votou, o Deputado Laudelino Augusto, não se
encontra presente. Tenho certeza absoluta, Sr. Márcio, que o
Deputado Laudelino Augusto responderá a respeito de onde foram
aplicados os R$13.178.000,00.

Peço ao Deputado Padre João que responda não a mim, mas ao
povo belo-horizontino. Tenho certeza absoluta de que agora, quando
se fala em transparência, não há como responder a isso; mas quem
sabe na reunião de hoje à tarde ou de amanhã não possam fazê-lo? O
Sr. Márcio pode esperar, pois o Partido dos Trabalhadores, os
Deputados Laudelino Augusto e Padre João irão responder-lhe. Aliás,
eles podem solicitar ao senhor que faça a pergunta por escrito, que a
responderão por escrito.

São 13.178.000, já que foram vendidos só 2 milhões; portanto, 11
milhões de multas aplicadas em Belo Horizonte no primeiro trimestre
de 2006.

Essa é a minha manifestação. Solicito ao Sr. Márcio que também
faça a pergunta por escrito. Muito obrigado.

O Deputado Padre João - Também fiz encaminhamento pela
derrubada do veto.

Como Deputado Estadual, prefiro ater-me às competências de um
Deputado Estadual, que são legislar, acompanhar as ações do
governo do Estado e procurar fiscalizá-las. Existem Deputados que
ficam presos às Câmaras municipais e à Câmara dos Deputados.

Basta andarmos pelas ruas de Belo Horizonte para constatarmos
que existem mais de R$1.000.000.000,00 aplicados em obras,
sobretudo na região do Anel Rodoviário, na Vilarinho. Esse é um
retorno para toda a população.

Gostaria de reiterar o meu voto pela derrubada do veto, em prol da
transparência, para que o governo pudesse disponibilizar pela internet
toda a execução orçamentária.

Quando alguns Deputados dizem que o resultado das eleições em
Minas Gerais foi um resultado democrático, eles estão precisando se
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recuperar de uma cegueira grave. O resultado não foi democrático,
porque os recursos que chegaram aos Municípios foram com o
objetivo de enquadrar os Prefeitos, ou seja, para que eles se
sentissem enquadrados. Quer dizer: eles só teriam os recursos se
apoiassem o Governador e alguns Deputados.

Na minha terra natal, Urucánia, cidade com cerca de 7 mil eleitores,
o Deputado Irani Barbosa injetou algo em torno de R$1.000.000,00.
Isso apenas em Urucânia, e por meio de um só Deputado. Por isso é
importante saber se o Sr. Danilo de Castro tratou todos aqui de forma
igual. Imaginem o que deve ter ocorrido em outros Municípios. Tenho
a relação desses Municípios, com os respectivos números.

E crime, é ferir a democracia exigir isso dos Prefeitos. E vejam que o
Prefeito do PT é uma pessoa íntegra. Mas aquele povo só seria
beneficiado com obras se ele declarasse apoio ao Governador, e ele
assim o fez. Por isso digo que o resultado que tivemos aqui não é
democrático. Aqui em Minas Gerais, tudo para a base, tudo para
quem declarar apoio ao Governador, e nada, absolutamente nada,
para outras Prefeituras.

Acompanho várias Prefeituras, como por exemplo Congonhas, Ouro
Branco e Lafaiete, e nada foi repassado a elas, nenhum recurso. Ao
contrário, sempre faltaram recursos, embora tivessem o melhor
projeto, com toda a documentação. Sempre vinha uma desculpa. Os
técnicos das Secretarias ficavam revoltados, pois sabiam que a
emenda já poderia ser paga e que isso não acontecia por ordem da
Secretaria do Sr. Danilo.

Então, o resultado não foi democrático. Infelizmente, uma parte
significativa da população está equivocada, avalia a atuação do
Deputado por obras: se ele leva mata-burro, ponte. Não avalia a
atuação parlamentar, a presença nesta Casa, se está empenhado no
processo legislativo e em fiscalizar atos do Executivo.
Lamentavelmente, a cultura do nosso povo fica a desejar. Muito deve
ser feito por uma cultura que valorize o parlamento, que não pode ser
valorizado em obras, de competência do Executivo.

Declaração de Voto
O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, serei breve em

minhas palavras, apenas para fazer justiça e colocar a verdade acima
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de tudo no Plenário desta Casa.
A população de Minas Gerais deu ao Governador Aécio Neves

praticamente 80% dos votos válidos no Estado em sua reeleição. Se
os Prefeitos de nosso Estado, em sua grande maioria, quase em sua
totalidade, resolveram caminhar com o Governador Aécio Neves, é
porque viram nele o melhor administrador, a melhor pessoa, capaz de
continuar a administrar o Estado pelos próximos quatro anos. Dizer
que o Governo pressionou Prefeito para votar com o Governador é
conversa para boi dormir, daqueles que não sabem respeitar e aceitar
o momento em que são derrotados. Ganhou o Estado, ganhou a
população do Estado com a reeleição do Governador Aécio Neves.
Desafio qualquer parlamentar desta Casa a trazer um fato concreto,
não conversa demagoga, ou palavras jogadas aos ares; quero um fato
concreto em que o Prefeito tenha sido pressionado a votar com o
Governador do Estado para sua reeleição. Muito pelo contrário. Sou
testemunha de que inúmeros Prefeitos, inclusive do P1, aderiram á
campanha do Governador porque acreditam em seu projeto.

Mais do que isso, tenham a certeza de que se nosso Governador
fosse candidato a Presidente, esses Prefeitos do PT caminhariam com
ele e não com o candidato do PT. Ficar ouvindo o PT falar de
transparência em um momento como este é muito para mim. Como
representante do povo mineiro, reeleito com bela votação, tenho o
dever e a obrigação de dizer que transparência se faz em Minas com
o governo estadual que temos. Não fazemos e não seguimos o
exemplo do atual governo federal que, infelizmente, por atos
populistas e assistencialistas, caminha para a reeleição. Infelizmente,
mas a população brasileira saberá, no momento certo, dar o recado.
Não vamos falar de transparência com o P1.

Foi demonstrado hoje aqui que não prima pela transparência. Para
dar um só exemplo, a Prefeitura de Belo Horizonte estava com tudo
programado para aumentar o preço do faixa azul. Não o fez, porque
acreditava que o PT ganharia a eleição para Presidente no 12 turno.
Foi preciso que funcionários da BHTRANS pegassem o talionário do
faixa azul e tampassem o valor aumentado. Essa turma vem falar de
transparência?

E bom que fique claro que a obra do anel rodoviário está sendo
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tocada sem licitação. Que transparência é essa? O Governo Lula
nada tez para o metrô de Belo Horizonte. Falaram do Governo
Fernando Henrique, que foi o que mais fez, que mais construiu e mais
prestigiou o metrô de Belo Horizonte. Não aceito esse tipo de crítica.

Faço aqui também a defesa do nosso Secretário de Governo. Sou
testemunha de que as portas da Secretaria de Governo sempre
estiveram escancaradas para qualquer Deputado, estadual ou federal,
de qualquer partido, fazer qualquer reivindicação ou reclamação
contra os atos do Governo.

Nunca se teve uma Secretaria de Governo tão democrática e tão
aberta à participação dos Srs. Deputados, independentemente de
partido. Por diversas vezes, tive a oportunidade de me encontrar, na
Secretaria de Governo, com Deputados, inclusive do Partido dos
Trabalhadores. Não aceito o discurso de que Danilo de Castro
prestigiou este ou aquele Deputado. Muito pelo contrário, foi o
Secretário mais democrático deste governo.

Falemos, agora, de obras do governo: o Pró-Acesso, que está
ligando Municípios por meio de asfalto; o Pró-MG, que está
recuperando as rodovias estaduais, dando exemplo ao governo
federal, que nada faz para manter as suas rodovias. Tudo isso foi feito
independentemente de partido. Basta analisar a votação do
Governador Aécio Neves há quatro anos. Em inúmeros Municípios,
onde implantou o Pró-Acesso, foi derrotado há quatro anos. E um
Governador que trabalha pelo povo mineiro.

Deixemos a demagogia de lado, assim como o discurso
irresponsável, e respeitemos a decisão do povo de Minas Gerais, que
deu quase 80% dos votos válidos para a reeleição do Governador
Aécio Neves. Dizer que a democracia não foi respeitada, que essa
eleição não teve valor, é uma mentira, uma baleia, é discurso de quem
não aceita a derrota. Que a partir de hoje, os discursos, nesta Casa,
passem a ser um pouco mais responsáveis. Acima de nós todos, que
aqui estamos, está a vontade do povo mineiro, que deu 80% de votos
para a reeleição do Governador Aécio Neves. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Presidente
Esta Presidência, antes de encerrar a reunião, deixa uma

mensagem de congratulações com todos os colegas médicos,

rs'



459

principalmente os do nosso Estado, pelo dia de hoje, 18 de outubro,
dia de São Lucas, padroeiro dos médicos, e, por conseqüência, Dia
dos Médicos. Que Deus ilumine todos os médicos, para que exerçam
com dignidade sua missão de salvar vidas. Fica minha homenagem,
como médico, a todos os meus colegas de Minas Gerais.

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

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

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 0 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA O

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 @ LEGISLATURA, EM
9/8/2006

Às 14h58min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Vanessa Lucas (substituindo a Deputada Ana Maria Resende, por
indicação da Liderança do BPSP) e os Deputados Doutor Viana e
Weliton Prado, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Doutor Viana, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Weliton Prado, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência publicada no "Diário do Legislativo", na data
mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. José Antônio dos Reis,
Reitor da Uemg; Pe. Geraldo Magela Teixeira, Reitor da UNA,
(20/9/2006); Silvinho Rezende, Presidente da Câmara Municipal de
Belo Horizonte, (8/8/2006); Senador Wellington Salgado, ( 29/7/2006);
e da Sra. Valéria Alves de Souza Soares, aluna do Curso Normal
Superior, pedindo informações sobre mudanças do Curso de
Pedagogia diante do MEC. A seguir, o Presidente informa aos
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Deputados que as reuniões ordinárias desta comissão passarão a ser
realizadas às quartas-feiras, às 15 horas. Passa-se à 2? Fase da 2?
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos ns
6.773 e 6.769/2006. Submetidos a discussão e votação, cada um por
sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos
de Lei n2s 3.017, 3.194, 3.213, 3.214, 3.266, 3.267, 3.268, 3.283 e
3.332/2006. Passa-se à 32 Fase da 22 Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, é aprovado
requerimento do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
realizada reunião para debater, em audiência pública, a
regulamentação da Lei Federal n 2 11.301, de 10/5/2006, pelo Estado.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de outubro de 2006.
Doutor Viana, Presidente - Vanessa Lucas - Paulo Piau.

ATA DA 11? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃOPOPULAR NA 4 9 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 152 LEGISLATURA, EM 20/9/2006
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Maria Tereza Lara e os Deputados André Quintão e João Leite,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Laudelino Augusto. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Maria Tereza Lara, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado André
Quintão, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a tratar de assuntos de
interesse da Comissão. Passa-se à 32 Fase da 2? Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições da
Comissão. Submetido a votação é aprovado requerimento da
Deputada Maria Tereza Lara, em que pleiteia seja enviado ofício ao
Diretor-Geral do Departamento de Estradas e Rodagens de Minas
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Gerais - DER-MG, solicitando-lhe que envie a esta Casa informações
sobre a Linha 1190, Igarapé-Betim, já que nessa linha não existem
veículos preparados para o atendimento de pessoas com deficiências,
em especial os cadeirantes. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de outubro de 2006.
Maria Tereza [ara, Presidente - Jô Moraes - João Leite.
ATA DA 18a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 4 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 411012006
As 1 5h8min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria

Olívia e os Deputados Paulo Cesar e Wehton Prado (substituindo este
à Deputada Cecília Ferramenta, por indicação da Liderança do Bloco
PT-PCd0B), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Paulo Cesar, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Weliton Prado, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
matéria constante na pauta e a tratar de assuntos de interesse da
Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência
publicada no "Diário do Legislativo", na data mencionada entre
parênteses: ofícios dos Srs José Luiz Motta de Avellar Azevedo (2),
Assessor Especial do Ministro do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior (6/7/2006 e 20/7/2006); Luiz Eustáquio Linhares,
Prefeito Municipal de Ponte Nova (3/7/2006); Virgílio Villefort,
Presidente da Confederação Nacional das Entidades Associativas e
Sindicatos Comerciais das Ceasas Brasileiras (1818/2006). Passa-se à
2 Fase da 2 Pane (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos n 2s 6.737 a 6.746, 6.781, 6.787, 6.794, 6.800, 6.801,
6.832 e 6.834/2006. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
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Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de outubro de 2006.
Paulo Cesar, Presidente - Cecília Ferramenta - Edson Rezende.

ATA DA 249 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4Q SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 152 LEGISLATURA, EM 11/10/2006
Às 1 Ohamin, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Elisa

Costa e os Deputados Domingos Sávio, Jayro Lessa, Dilzon Meio,
Luiz Humberto Carneiro e Sebastião Helvécio, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Domingos Sávio, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Sebastião Helvécio,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e
comunica o recebimento da seguinte correspondência publicada na
data mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Luiz Cláudio
Monteiro Morgado, Coordenador-Geral de Finanças. Convênios e
Contabilidade do Ministério do Desenvolvimento Agrário; Gerson
Barros de Carvalho, Chefe de Gabinete da Secretaria de Transportes
e Obras Públicas; Marília Aparecida Campos, Prefeita Municipal de
Contagem; Cibele Almeida Viana, Presidente da Associação Centro
de Negócios Artesanato em Movi mento-Cenato (27/9/2006); Herbert
Borges Paes de Barros, Subsecretário Substituto de Promoção e
Defesa dos Direitos Humanos, e Francisco Potiguara Cavalcante
Júnior, Diretor de Desenvolvimento e Articulação Institucional do
Ministério da Educação (7/1012006). O Presidente acusa o
recebimento da seguinte proposição, para a qual designou o relator
citado a seguir: Projeto de Lei n o 3.355/2006, no to turno, (Deputado
Sebastião Helvécio). O Deputado Jayro Lessa se retira da reunião.
Passa-se à V Fase da 22 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Na fase de discussão do parecer do relator,
Deputado Sebastião Helvécio, que conclui pela rejeição do Projeto de
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Lei n2 3.355/2006, no 1 2 turno, o Presidente indefere o pedido de vista
da Deputada Elisa Costa. Após discussão e votação, é aprovado o
parecer, registrando-se o voto contrário da Deputada Elisa Costa.
Passa-se à 3 2 Fase da 22 Pane (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos
Deputados Domingos Sávio, Diizon Meio, Elisa Costa, Jayo Lessa,
Luiz Humberto Carneiro e Sebastião Helvécio, em que solicitam seja
realizada audiência pública, para debater de forma ampla o PPAG-
2004/2007, com a participação da sociedade civil e de parlamentares
membros de todas as Comissões desta Casa, buscando o seu
aprimoramento democrático, tendo como convidado o Prof. Antônio
Augusto Anastasia, Secretário de Estado de Planejamento e Gestão;
e do Deputado Sebastião Helvécio, em que solicita que o Sr. Ibrahim
Abi-Ackel, Secretário de Estado de Defesa Social, seja convidado
para prestar informações a esta Comissão sobre a construção de um
centro de recolhimento e reabilitação de menores infratores no
Município de Juiz de Fora. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Saia das Comissões, 18 de outubro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Jayro [essa - Sebastião Helvécio -

Luiz Humberto Carneiro - Dilzon Meio - Elisa Costa.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 25 DE OUTUBRO DE 2006

ATA
ATA DA 16 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SEGURANÇA PÚBLICA NA 4 a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 154 LEGISLATURA, EM 10/10/2006

Às 10h9min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé
Maia, Leonardo Moreira e Weliton Prado, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé
Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes, informa que a reunião se destina a apreciar a
matéria constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência publicada no "Diário do Legislativo" na data
mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. José Roberto
Bernardes, Presidente da Câmara Municipal de Passos (24/8/2006);
Carlos Renato dos Santos Teixeira, Vereador à Câmara Municipal de
Bocaiúva (26/8/2006); e Valdeci Antônio Ferreira, Presidente da Apac
de ltaúna (10/8/2006). O Presidente comunica ainda o recebimento de
carta anônima contendo denúncias contra policiais civis e de ofício do
Cel. PM Cezar Romero Machado Santos, Corregedor da PMMG,
prestando informações sobre o andamento da apuração de denúncias
contra o Cel. PM Reinaldo Martins e o Maj. PM Caubis de Romes
Pereira. O Presidente acusa o recebimento, no 1 0 turno, do Projeto de
Lei n 9 3.027/2006, para o qual designou relator o Deputado Leonardo
Moreira. Passa-se à 2 Fase da 2 Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos ns 6.754 a 6.756,
6.784, 6.785, 6.790, 6.805, 6.806, 6.809, 6.812, 6.815, 6.816, 6.820.
6.836, e 6.850 a 6.852/2006. Passa-se à 3 2 Fase da 2 Pane (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições da
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento da
Comissão de Segurança Pública e do Deputado Edson Rezende, em
que solicitam seja realizada reunião para a entrega do documento final
resultante do seminário legislativo "Segurança para Todos - Propostas
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para uma sociedade mais segura'. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de outubro de 2006.
Antônio Júlio, Presidente - Sargento Rodrigues - Edson Rezende.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
DESIGNAÇÃO DE COMISSAO

- O Sr. Presidente designou, na 772 Reunião Ordinária da 44 Sessão
Legislativa Ordinária da 15 1 Legislatura, os membros da Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre a Escolha do Nome da Sra.
Adriene Barbosa de Faria Andrade para o Cargo de Conselheira do
Tribunal de Contas. Pelo BPSP: efetivos - Deputados Dalmo Ribeiro
Silva e Dinis Pinheiro; suplentes - Deputados Sebastião Helvécio e
Leonídio Bouças; pelo Bloco PT-PCdoB: efetivo - Deputado Durval
Angelo; suplente - Deputado Ricardo Duarte; pelo PMDB: efetivo -
Deputado Adaiclever Lopes; suplente - Deputado Leonardo Quintão;
pelo PFL: efetivo - Deputado Doutor Viana; suplente - Deputado
Gustavo Corrêa. (Designo. As comissões.).

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.478/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Mãos Unidas do Bairro
Jardim São Judas Tadeu - AMU -, com sede no Município de Ribeirão
das Neves.

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

Fundamentação
A Associação Mãos Unidas do Bairro Jardim São Judas Tadeu tem

como finalidade congregar os moradores do bairro onde atua, na
cidade de Ribeirão das Neves, para que, de forma organizada,
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possam obter soluções para as suas demandas junto ao poder público
e a organizações não governamentais que possam melhorar a
qualidade de vida da comunidade e dos seus associados.

No campo da assistência social, ela cria e opera creches e promove
ações que visam o amparo de crianças e idosos, com a implantação
de meios que viabilizam atendimento médico e odontológico, assim
como trabalha em programas de recuperação de dependentes
químicos, de planejamento familiar e de orientação nutricional de
gestantes.

Tem promovido esforços para criar empregos que geram renda por
meio da implantação de oficinas e de cursos profissionalizantes, que,
junto com atividades culturais, como artesanato, música, teatro e
dança, ajudam no desenvolvimento individual e coletivo.

Tem atenção particular na proteção à ecologia, promovendo
atividades de educação ambiental voltadas para um processo de
desenvolvimento sustentado.

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

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n9

3.478/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 24 de outubro de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.501/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado André Quintão, objetiva
declarar de utilidade pública a entidade denominada Obras Sociais da
Comunidade Santa Efigênia, com sede no Município de Belo
Horizonte.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que a considerou jurídica, constitucional e
legal. Vem ela agora a este órgão colegiado para deliberação
conclusiva, com base no art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

La



467

Fundamentação
A entidade denominada Obras Sociais da Comunidade Santa

Efigênia é associação civil sem fins lucrativos, que busca desenvolver
um importante trabalho na área da assistência social, em benefício
das crianças e dos adolescentes carentes daquela comunidade.

Para atingir seus objetivos programáticos, procura desenvolver
projetos que visem combater a fome e a pobreza, como também
proteger e amparar a família. Promove ainda a qualificação
profissional de jovens, buscando sua integração no mercado de
trabalho e geração de emprego e renda.

Pelo que foi exposto, ela está habilitada a receber o título de
utilidade pública.

Conclusão
Opinamos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei n 2 3.501/2006

em turno único.
Sala das Comissões, 24 de outubro de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9
3.502/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o Projeto de Lei n°
3.502/2006 visa declarar de utilidade pública a Vila Frederico Ozanam,
com sede no Município de Guaxupé.

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

Fundamentação
A Vila Frederico Ozanan, fundada em 22/4/72, é associação civil

sem fins lucrativos. Seu principal objetivo é congregar pessoas idosas
de ambos os sexos, proporcionando-lhes assistência material e
espiritual.

E relevante ressaltar que ela mantém serviços destinados ao
atendimento de segmentos carentes. Dessa forma, além de buscar o

rÀ
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bem-estar dos idosos, procura auxiliar outras pessoas que se
encontram à margem da sociedade.

Fica demonstrado, pois, que a referida entidade se tornou
merecedora do título declaratório de utilidade pública

Conclusão
Por tais razões, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

3.502/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 24 de outubro de 2006.
Jô Moraes, relatora.	-

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N
3.547/2006

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em
tela visa declarar de utilidade pública a Sociedade Protetora dos
Animais de Divinópolis - Spad -, com sede nesse Município.

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

Fundamentação
A Sociedade Protetora dos Animais de Divinópolis tem por finalidade

congregar os defensores da fauna selvagem e doméstica a fim de
estimular o reconhecimento da Declaração Universal dos Direitos dos
Animais.

A entidade se propõe a fundar, construir e manter hospitais
veterinárias, centros de reabilitação e postos volantes equipadas para
atendimento emergencial.

Além disso, desenvolve ações e apóia campanhas ecológicas em
defesa do ecossistema, estimulando na coletividade o comportamento
ambientalista e zoófilo.

Por esse trabalho de relevância social, a referida entidade merece o
título de utilidade pública.

Conclusão
Pela exposto, opinamos pela aprovação da Projeta de Lei n2

3.547/2006, em turno único.

rs



Sala das Comissões, 24 de outubro de 2006.
João Leite, relator.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 26 DE OUTUBRO DE 2006

ATAS
ATA DA 77 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 0 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 9 LEGISLATURA, EM 24/10/2006
Presidência do Deputado Rogério Correia

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 Parte: 1 2 Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofício & 1312006, do
Procurador-Geral de Justiça - Ofícios - 2 Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projeto de Lei Complementar n2
91/2006 - Projetos de Lei n 2s 3.674 a 3.689/2006 - Requerimentos n2s
6.892 a 6.908/2006 - Requerimentos dos Deputados Laudelino
Augusto, Bilac Pinto, Gilberto Abramo (5), Neider Moreira e Paulo
Piau - Proposições não Recebidas: Requerimentos dos Deputados
Weliton Prado e Doutor Viana - Comunicações: Comunicações das
Comissões de Assuntos Municipais, de Educação e de Turismo e da
Deputada Maria Olívia - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Carlos Pimenta, Padre João, Edson Rezende e Laudelino Augusto -
Parte (Ordem do Dia): 1 4 Fase: Abertura de Inscrições - Designação
de Comissões: Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a
Escolha do Nome da Sra. Adriene Barbosa de Faria Andrade para o
Cargo de Conselheira do Tribunal de Contas - Comunicação da
Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Gilberto Abramo (5),
Neider Moreira, Paulo Piau e Bilac Pinto; deferimento -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Mauri Torres - Rogério Correia - Fábio Avelar - Antônio Andrade -

Adalclever Lopes - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana
Maria Resende - André Quintão - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel
Rocha - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Dilzon Meio - Dimas
Fabiano - Dinis Pinheiro - Doutor Ronaldo - Edson Rezende - Fahim
Sawan - Gilberto Abramo - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jésus Lima -
Jô Moraes - José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto -
Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Luiz
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Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Neider Moreira - Padre
João - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Sávio
Souza Cruz - Sebastião Helvécio - Weliton Prado.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rogério Correia) - As 114h15min, a lista

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

P Parte
12 Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Laudelino Augusto, 2- Secretário "ad hoc", procede à

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

- A Deputada Jô Moraes, 1-Secretária "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:	-

OFICIO N 9 1312006
Do Sr. Jarbas Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça,

encaminhando o Relatório da Execução Orçamentária das Despesas
de Pessoal do Ministério Público relativo ao terceiro trimestre de 2006.
(- A Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da
Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento
Interno.)

OFICIOS
Do Sr. Ari Batista Pereira, Prefeito Municipal de Lagamar, prestando

informações relativas a requerimento da Comissão de Direitos
Humanos encaminhado pelo Ofício n 2 1 .640/2006/SGM.

Do Sr. José Francelino Dias, Prefeito Municipal de Lagoa Grande
(2), prestando informações relativas a requerimentos da Comissão de
Direitos Humanos encaminhados pelos Ofícios ns 1.63912006/SGM e
1 .640/2006/SGM.

Do Sr. Luiz Antônio Chaves, Diretor-Geral do Instituto de Terras do
Estado de Minas Gerais - Iter-MG -, encaminhando relação de
processos de legitimação de terras devolutas rurais e urbanas que
resultam de estudos realizados por esse Instituto. (- A Comissão de

La
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Política Agropecuária.)
Do Sr. Walter Garcez dos Mares Júnior, Superintendente Regional

da CEF (2), informando da liberação de recursos financeiros relativa
ao mês de setembro de 2006, destinada à Copasa-MG, referentes às
parcelas dos contratos que menciona, com recursos do FGTS -
Programa Pró-Saneamento, e notificando que se encontram
creditados sob bloqueio recursos financeiros relativos ao Contrato de
Repasse n 2 0193.629-49/2006-OGU-MTUR. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição
Estadual, e/co art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,
prestando informações relativas aos Projetos de Leis ns 3.007, 3.160
e 3.309/2006, em atenção a pedido de diligência da Comissão de
Justiça. (- Anexe-se aos Projetos de Lei n 9s 3.007, 3.160 e
3.309/2006.)

Do Sr. Evandro Oliveira Neiva, Chefe de Gabinete da Secretaria de
Agricultura, comunicando a designação de representante do titular
dessa Pasta em audiência pública da Comissão de Transporte que se
realizaria na Câmara Municipal de Paraopeba, em 17/10/2006. (- A
Comissão de Transporte.)

Do Sr. Gerson Barros de Carvalho, Chefe de Gabinete da Secretaria
de Transportes e Obras Públicas (2), encaminhando cópia de
convênios celebrados com Municípios. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.
100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Luiz Cláudio Monteiro Morgado, Coordenador-Geral de
Finanças, Convênio e Contabilidade do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, encaminhando cópia de termo aditivo a convênio celebrado
com entidade sediada no Estado. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.
100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Da Sra. Sofia Daher, Coordenadora-Geral do Programa de Pesquisa
em Saúde do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico - CNPq -, comunicando a celebração de convênio com a
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais -
Fapemig. (- A Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do
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art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do
Regimento Interno.)

Do Sr. Robínson Correa Gontijo, Diretor Regional do Sesc.
solicitando o empenho desta Casa junto aos congressistas mineiros a
fim de que seja aprovada emenda ao Projeto de Lei Complementar
Federal n2 100/2006 que restaura recursos destinados àquela
entidade. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes
proposições:

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N 2 91/2006
Altera a Lei Complementar n2 90, de 12 de janeiro de 2006, que

dispõe sobre a Região Metropolitana do Vale do Aço.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 2 - O § 12 do art. 32 da Lei Complementar n 2 90, de 12 de

janeiro de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art.32 -( ... )
§ 1 2 - Integram o Colar Metropolitano da RMVA os Municípios de

Açucena, Antônio Dias, Belo Oriente, Braúnas, Bugre, Córrego Novo,
Dom Cavati, Dionisio, Entre-Folhas, lapu, Ipaba, Jaguaraçu, Joanésia,
Marliéria, Mesquita, Naque, Periquito, Pingo d'Agua, São José do
Goiabal, São João do Oriente, Sobrália, Vargem Alegre, São
Domingos do Prata e Sem-Peixe.".

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

Sala das Reuniões, 24 de outubro de 2006.
Zé Maia
Justificação: Os Municípios de São Domingos do Prata e Sem-Peixe

mantêm vínculos com as cidades que compõem a Região
Metropolitana do Vale do Aço, similares aos dos demais integrantes
do colar metropolitano, razão pela qual devem participar do
mencionado colar, integrando-se ao planejamento regional decorrente
do aperfeiçoamento da gestão metropolitana.
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Por esse motivo, espero o apoio dos nobres pares para a aprovação
desta proposição.

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

PROJETO DE LEI M 3.67412006.
Declara de utilidade pública a Associação dos Pais e Amigos dos

Excepcionais - Apae com sede no Município de Lagoa da Prata.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pais e

Amigos dos Excepcionais - Apae - com sede no Município de Lagoa
da Prata.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de outubro de 2006.
Maria Olívia
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -

Apae - é uma entidade sem fins lucrativos criada em 10/3/81, que
presta grandes serviços à comunidade de Lagoa da Prata. Seu
objetivo principal é a promoção humana, a proteção às famílias, por
meio de assistência espiritual e material.

Finalmente, a entidade atende aos requisitos legais para ser
declarada de utilidade pública, razão pela qual espero e conto com a
anuência de meus nobres pares ao projeto proposto.

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

PROJETO DE LEI N9 3.675/2006
Declara de utilidade pública o Lar Nossa Senhora do Carmo da

Sociedade de São Vicente de Paulo de Luminárias, com sede nesse
Município.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1- Fica declarado de utilidade pública o Lar Nossa Senhora do

Carmo da Sociedade de São Vicente de Paulo de Luminárias, com
sede nesse Município.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de outubro de 2006.



475

Maria Olívia
Justificação: O Lar Nossa Senhora do Carmo da Sociedade de São

Vicente de Paulo de Luminárias é uma entidade sem fins lucrativos,
criada em 27/5/34, que presta grandes serviços à comunidade de
Luminárias, sendo seu objetivo principal a promoção humana. Presta
assistência espiritual e material às famílias necessitadas, fornecendo-
lhes gêneros alimentícios, roupas e medicamentos e orientando-as no
que se refere a moradia e outros assuntos.

Finalmente, a entidade atende aos requisitos legais para ser
declarada de utilidade pública, razão pela qual espero e conto com a
anuência de meus nobres pares ao projeto proposto.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.676/2006
Declara de utilidade pública o Instituto Severino Ballesteros, com

sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Severino

Ballesteros, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Saia das Reuniões, 24 de outubro de 2006.
Ana Maria Resende
Justificação: O Instituto Severino Baliesteros é uma entidade de

direito privado sem fins lucrativos, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Tem por finalidade a implantação e o desenvolvimento de uma
unidade da franquia do "Projeto Bom Aluno", elaborado pelo Instituto
Bom Aluno do Brasil - Ibab -, a ser denominada "Programa Bom
Aluno - Belo Horizonte".

Seu objetivo maior é propiciar aos estudantes provenientes de
famílias carentes complementação de sua educação, oferecendo-lhes
suporte pedagógico da 62 série do ensino fundamental até a
graduação; desenvolver e capacitar sua equipe técnica: gerentes,
gestores, coordenadores, professores, pedagogos, psicólogos e
funcionários administrativos que, direta ou indiretamente, contribuem
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para o desenvolvimento e crescimento dos alunos.
Sendo de inestimável valor os serviços prestados por esta entidade

e por apresentar todos os requisitos legais para que seja declarada de
utilidade pública, contamos com o apoio de nossos ilustres pares para
a sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI N 9 3.677/2006
Dá a denominação de "Prefeito João Antônio Borges" ao trecho de

18,3 Krri da Rodovia MG-307, ligando o Município de Cristália ao
entroncamento do Município de Grão Mogol.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica denominado "Prefeito João Antônio Borges" o trecho de

18,3 Km da Rodovia MG-307, ligando o Município de Cristália ao
entroncamento do Município de Grão Mogol.

Art. 22 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
Sala das Reuniões, 24 de outubro de 2006.
Gil Pereira
Justificação: Prefeito da cidade de Cristálía por dois mandatos,

político humilde, preocupado com os interesses da comunidade e com
o desenvolvimento do seu Município, o Sr. João Antônio Borges
merece, com certeza, esta homenagem.

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

PROJETO DE LEI NO3.678/2006
Dispõe sobre a política estadual de polícia ostensiva de prevenção

criminal e de segurança nos veículos do transporte coletivo
intermunicipal de passageiros.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 2 - Fica instituída a política estadual de polícia ostensiva de

prevenção criminal e de segurança nos veículos do transporte coletivo
intermunicipal de passageiros.

§ 1 2 - A responsabilidade pelas ações a que se referem essa política
caberá à Polícia Militar, atuando de forma conjunta com o
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Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -
DER-MO - e com as empresas delegatárias, concessionárias ou
permissionárias do serviço de transporte.

§ 2 - Fica a Polícia Militar autorizada a celebrar convênios e termos
de cooperação com a Polícia Rodoviária Federal para a consecução
dessa política.

Art. 2 - São instrumentos da política estadual de polícia ostensiva
de prevenção criminal e de segurança nos veículos do transporte
coletivo intermunicipal de passageiros:

- presença de policiais militares, tardados ou à paisana, em viagens
realizadas nos veículos do transporte;

II - elaboração e manutenção de banco de dados próprio de
informações sobre registros e ocorrências policiais nessa modalidade
de transporte;

III - instalação de sistema de segurança interno no veículos com
utilização de câmaras de vídeo;

IV - implantação de sistema de monitoramento e rastreamento de
veículos via satélite.

Art. 32 - A Polícia Militar deverá elaborar escalas de trabalho de
policiais militares, fardados ou à paisana, para viagem nos veículos do
transporte coletivo intermunicipal.

§ 1 - A escala de trabalho será definida por amostragem das
viagens, podendo considerar todo ou pane do itinerário das linhas, a
critério do órgão responsável pela elaboração da escala.

§ 2 - A Polícia Militar enviará à empresa referente à linha, até seis
horas antes do embarque, solicitação de reserva de assento para o
transporte do policial militar.

§ 39 - Ficam as empresas obrigadas a reservar, gratuitamente, o
assento para o transporte do policial militar.

§ 49 - Fica o policial militar obrigado a registrar quaisquer
ocorrências durante a viagem, bem como atuar na vigilância e
proteção da vida dos passageiros e dos bens.

Art. 42 - Fica reservada à Polícia Militar a competência para autorizar
a utilização de equipamentos de proteção e vigilância nos ônibus
pelas empresas delegatárias, concessionárias ou permissionárias do
serviço de transporte coletivo intermunicipal.
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§ 1 - A instalação e implantação dos equipamentos será custeada
pelas empresas.

§ 2 - As referidas empresas terão o prazo de cinco anos para adotar
as medidas necessárias ao cumprimento dos incisos III e IV do art. 2.

Art. 59 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de outubro de 2006.
Weliton Prado
Justificação: A Constituição do Estado, em seu art. 136, estabelece

que a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade
de todos, é exercida para preservação da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio, aduzindo em seu art. 142,
inciso 1, que às polícias militares cabem a polícia ostensiva de
preservação criminal, de segurança, de trânsito urbano e rodoviário.

Muito se tem discutido sobre os problemas de segurança pública em
nosso Estado, e realmente merecem destaque os freqüentes assaltos
contra os ônibus que realizam o transporte coletivo intermunicipal,
afinal, tal situação está cada vez mais grave e já atingiu a dimensão
de um problema social. E quem mais sofre são os passageiros que
vivenciam essa experiência traumática e humilhante.

Para se ter uma idéia da gravidade da situação, existem empresas
que já contrataram escoltas armadas para acompanhar o trajeto dos
ônibus. As evidências indicam, contudo, que essas medidas não têm
sido suficientes. A Associação Brasileira dos Transportadores de
Carga já se pronunciou, afirmando que se tal situação persistir, a
tendência, é que as pequenas e médias empresas simplesmente
deixem de operar, o que implicará em muito desemprego.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, cerca de 70% dos assaltos a
esses veículos acontecem nos Estados de Minas Gerais, Maranhão e
Pernambuco, e a BR-050 merece destaque, pois são constantes
assaltos a ônibus entre Uberaba e Uberlândia. Os bandidos sempre
agem da mesma forma. Eles fingem que vão fazer uma
ultrapassagem e quando estão ao lado do ônibus, atiram. Assim o
motorista é forçado a dirigir até uma estrada vicinal, onde eles entram
e roubam os passageiros.

A afronta aos poderes constituídos é tamanha que quadrilhas
atacaram em 2004, em uma única madrugada, nada menos que cinco
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ônibus que trafegavam por rodovias federais e estaduais de Minas
Gerais. Três dos assaltos foram praticados contra ônibus que
trafegavam pela BR-040, no sentido Belo Horizonte - Brasília, sendo
que o mais ousado ocorreu no trevo com a BR-365, que liga o
Noroeste de Minas a Montes Claros, Norte do Estado, conhecido
como Trevão. Um grupo de cinco assaltantes, com armas de fogo e
facões, desviou para estradas vicinais, na altura de Luizlândia de
Minas, Distrito de João Pinheiro, nada menos que três ônibus, dois da
empresa Penha e um da Itapemirim, tudo isso num intervalo de uma
hora, e levou objetos de todos os passageiros.

A falta de fiscalização nas estradas e o descaso por parte de
autoridades facilitam o cometimento desse tipo de crime, inclusive
criando-se quadrilhas especializadas , que estão se tornando cada
vez mais ousadas. O resultado dessa ação é o prejuízo de milhões de
reais para empresas transportadoras e seguradoras, além da
insegurança gerada a toda população que utiliza esse transporte.

Assim, uma forma de mudar esse quadro seria a presença de
policiais militares nas viagens de transportes coletivos intermunicipais,
fardados ou à paisana, que se daria através de uma escala de
trabalho definida por amostragem, gerando assim uma sensação de
segurança para os passageiros e inibindo a ação dos bandidos.
Ressalta-se que tal medida não implicará em ônus para o poder
público, já que os assentos serão reservados gratuitamente pelas
empresas.

Além disso, o presente projeto impõem às empresas a obrigação de
instalar sistema de segurança interno nos veículos com utilização de
câmaras de vídeo, e a implantação de sistema de monitoramento e
rastreamento de veículos via satélite. O benefício para as empresas
será patente, uma vez que essa política contribuíra, sobremaneira,
para a redução de incidência de roubos nos veículos, fato este que
tem causado enormes prejuízos financeiros ao setor.

E preciso salientar que o Projeto não enseja interferir nas ações de
vigilância e fiscalização das estradas, mas sim na proteção da
segurança, dos veículos e das pessoas, o que é de extrema
importância para toda sociedade.

Assim, pela importância da matéria aludida, contamos com o apoio
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de todos os ilustres Deputados desta Casa para a aprovação deste
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N°3.679/2006
Declara de utilidade pública a Creche Maria João de Deus, com

sede no Município de Viçosa.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Creche Maria João de

Deus, com sede no Município de Viçosa.
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de outubro de 2006.
Paulo Piau
Justificação: A Creche Maria João de Deus, situada no Município de

Viçosa, é uma entidade sem fins lucrativos, administrada por pessoas
comuns da sociedade, que tem por fim planejar, dirigir e realizar obras
de ação social em Viçosa e região, que possam amparar e minimizar
os problemas pertinentes às crianças carentes.

De duração indeterminada, a entidade foi fundada em 3/9/89, e sua
diretoria é composta por pessoas idôneas, não remuneradas pelos
cargos que exercem, e não há distribuição de lucros, vantagens nem
bonificações aos dirigentes, associados e mantenedores, sob
nenhuma forma, destinando a totalidade das rendas e arrecadações
ao atendimento de suas finalidades.

Sendo uma entidade que vem realizando trabalhos de suma
relevância no que se refere ao amparo ao menor carente, cumprindo
todos os requisitos dispostos na Lei n 2 12.972, de 27/7/98, alterada
pelas Leis n2s 15.294, de 5/8/2004, e 15.430, de 3/1/2005, que
dispõem sobre a declaração de utilidade pública, esperamos o apoio
dos nobres pares à aprovação da proposição ora apresentada.

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

PROJETO DE LEI N 9 3.660/2006
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária, Cultural e
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Beneficente Hidro-EM, com sede no Município de Nova Ponte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
AI. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária, Cultural e Beneficente Hidra-EM, com sede na Município
de Nova Ponte.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de outubro de 2006.
Pauto Piau
Justificação: A Associação Comunitária e Beneficente Hidro-FM é

uma sociedade civil de defesa da cidadania, baseada nos princípios
da solidariedade, do companheirismo, da cooperação e da integração
social.

A entidade atua no Município de Nova Ponte com a finalidade de
executar o serviço de radiodifusão comunitária, com o propósito de
debater os problemas que afetam os cidadãos e que possam ser
encaminhados por iniciativa, com participação dos poderes públicos.
Desenvolve, em nome dessa coletividade, atividades e serviços
necessários para que as populações da área possam melhorar suas
condições de vida e de trabalho, dispondo de informações de
interesse e de utilidade pública, especialmente sobre economia
doméstica, abastecimento, preços e defesa do consumidor, saúde,
educação, segurança, serviços básicos emergenciais, transporte,
lazer, aperfeiçoamento profissional de recursos humanos,
comunicação e desenvolvimento cultural e artístico.

A Hidro-FM veicula uma série de programas voltados para a
comunidade local, como o Hidro Notícias (notícias da hora, fatos que
acontecem no Brasil e no mundo); Nova Ponte é Notícia na Hidro
(programas diários que colocam a população a par dos
acontecimentos da cidade); Hidro Cidadania (programas diários com
dicas de saúde, classificados, recados, anúncios de festas
beneficentes, achados e perdidos).

Por cumprir todos os requisitos legais dispostos na Lei n 2 12.972, de
27/7/98, alterada pelas Leis n2s 15.294, de 5/8/2004, e 15.430, de
3/1/2005, que dispõem sobre a declaração de utilidade pública,
esperamos o apoio dos nobres pares à aprovação do projeto ora
apresentado.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Transporte, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N Q 3.681/2006
Declara de utilidade pública o Clube de Serviços S.O.S. Biosfera,

com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarado de utilidade pública o Clube de Serviços

S.O.S. Biosfera, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de outubro de 2006.
Paulo Piau
Justificação: O Clube de Serviços S.O.S. Biosfera tem como objetivo

primordial a prestação de serviços a todos os interessados, empresas
e organismos públicos e privados, pessoas físicas associadas ou não,
nas áreas de saúde, lazer, turismo, cultura e educação, observando-
se sempre a elevação física, moral e ética do ser humano.

Os sócios-fundadores da entidade entendem que a assistência a
pessoas carentes é uma forma de prestação de serviços à
comunidade e dão especial atenção aos temas ligados à ecolo gia em
suas ações, caracterizadas por programas, podendo atuar na
ecopedagog ia e em políticas de proteção à natureza, atividades em
áreas de proteção ambiental, estudos e levantamento de dados.
(Grifos nossos.)
A entidade desenvolve diversos trabalhos de interesse

socioambiental, expandindo a consciência ecológica através de
palestras em escolas públicas periféricas, confecção e distribuição de
informativos ecológico-ambientais, monitoramento da gestão de
recursos hídricos florestais nas regiões de Santa Bárbara, Teixeiras e
Rio Manso e monitoramento de manejo florestal e desmatamento na
região de Bonfim.

A entidade tem em andamento estudos e propostas de reciclagem
da matriz energética brasileira, de fóssil carburante para renovável.
Vale ressaltar a intensa cobertura, pela imprensa televisiva, falada,
escrita e eletrônica, da grande caminhada e mobilização popular para
chamar a atenção sobre as reais condições da poluição atmosférica
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veicular de Belo Horizonte, realizada em 5/6/97 - Dia Mundial do Meio
Ambiente.

Também são elaborados estudos envolvendo a reciclagem da matriz
energética fóssil, conciliada com relevantes aspectos políticos, sociais,
econômicos e ambientais em nível nacional, com a disseminação, nos
853 Municípios no Estado, de milhares de microdestilarias de álcool e
a industrialização de pelo menos 80 subprodutos e derivados da
indústria canavieira. Este programa em especial representa, em
síntese, o sonho da reversão do efeito estufa e de um modelo de
desenvolvimento sustentável com a distribuição democrática de renda
para pequenos e grandes sitiantes.

O Clube de Serviços S.O.S. Biosfera tem como principais bandeiras
a transgeníase, a gestão de recursos hídricos e o controle consciente
da superpopulação.

O objetivo social da instituição é divulgar informações e promover
mobilizações com vistas à transformação, na gestão de interesses
sociais e ambientais da sociedade.

Por cumprir todos os requisitos da Lei n 2 12.972, de 2717198,
alterada pelas Leis ns 15.294, de 51812004, e 15.430, de 3/1/2005,
que dispõem sobre a declaração de utilidade pública, esperamos o
apoio dos nobres pares à aprovação do projeto apresentado.

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

PROJETO DE LEI N o 3.68212006
Declara de utilidade pública o Grupo Associativo de Apoio Amor

Exigente, com sede no Município de ltuiutaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 O - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Associativo de

Apoio Amor Exigente, com sede no Município de ltuiutaba.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de outubro de 2006.
Paulo Piau
Justificação: O Grupo Associativo de Apoio Amor Exigente, de

ltuiutaba, também denominado G.A.A.A.E., é uma associação civil de
direito privado, sem fins lucrativos, que tem por finalidade congregar
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pessoas que tenham como objetivo dar assistência e esclarecimento,
trabalhar com o desenvolvimento e a educação da criança, do
adolescente, do jovem, do adulto e do idoso, além de fortalecer a
prevenção primária, promover e reintegrar, na sociedade, toxicômanos
e alcoólicos, por meio de orientação, prevenção e apoio às famílias e
pessoas com desajuste social, proporcionando-lhes alimento e
trabalho, saúde, educação cultural, qualificação profissional, esporte e
lazer, reatando o vínculo familiar e procurando torná-los elementos
úteis à sociedade.

Constituída de tato em 7112/2005, é também objeto de amparo a
toda e qualquer família com problemas de relacionamento e
desajustes de qualquer natureza entre seus membros.

A entidade tem como proposta a educação destinada a pais e
orientadores como forma de prevenir e solucionar problemas
comportamentais no seio familiar, sendo os trabalhos dirigidos por
coordenadores de grupos e subgrupos treinados para esse fim.

Possui doze princípios básicos: raízes culturais; os pais também são
gente; os recursos são limitados; pais e filhos não são iguais; culpa;
comportamento; tomada de atitudes; a crise; grupo de apoio;
cooperação; exigência e disciplina; e o amor.

No Brasil, o Amor Exigente trabalha com mais de mil grupos
espalhados em quase todos os Estados, atendendo semanalmente
mais de 100 mil pessoas. A instituição atua respeitando a ética, a
integridade, os credos religioso e político, a classe social, a raça e os
ideais de cada um, frisando sempre, em suas reuniões, que "o que se
diz, o que se ouve e quem se vê aqui, aqui permanecem". E trabalha
sempre com a teoria de que "nada muda se eu não mudar", ou seja
eu só posso mudar o comportamento do outro se mudar o meu. Os
grupos são formados desde que haja pessoas com vontade de ajudar
e serem ajudadas. Seus coordenadores também fazem trabalhos
voluntários por meio de palestras e orientação nas escolas e creches
do Município.

Por ser entidade com elevada atuação na comunidade, que vem
prestando reconhecido trabalho na área em que atua, e por
apresentar todos os requisitos legais dispostos na Lei n 9 12.972, de
27/7/98, alterada pelas Leis n 2s 15.294, de 5/8/2004, e 15.430, de
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3/1/2005, que dispõem sobre a declaração de utilidade pública
estadual, esperamos o apoio dos nobres pares à aprovação do projeto
apresentado.

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

PROJETO DE LEI N Q 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.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado 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.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de outubro de 2006.
Paulo Piau
Justificação: O AUEA - Agrupamento de Umbanda da Estrela Azul -

Templo do Senhor Caboclo da Cobra Coral, sediado em Belo
Horizonte e fundado em 2/5/2004, é uma associação, sem fins
lucrativos, com duração por tempo indeterminado, que tem por
finalidade a prática do bem em todos os meios ao seu alcance,
compreendendo: a assistência e a promoção social,
independentemente de raça, nacionalidade, cor, sexo, profissão,
idade, condição social, credo político ou religioso.

No momento a entidade atua de forma direta em ações caritativas e
emergenciais em favor das pessoas que procuram a AUEA, com
média de atendimento de 4.000 pessoas por ano. Mister se faz
registrar que estão sendo desenvolvidos preparativos para a
constituição de uma ONG ligada à história do movimento umbandista
no Brasil, com provável parceria de bibliotecas públicas federais,
estaduais e municipais.

Existe também junto ao AUEA o Centro de Integração e Participação
Social - Cips, responsável por vários projetos desenvolvidos na
sociedade mineira, destacando-se as feiras de escambo que foram
fruto de várias chamadas nacionais por via da imprensa.
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Por alcançar todos os requisitos legais dispostos na Lei n 2 12.972,
de 27/7/98, alterada pelas Leis n 2s 15.294, de 5/8/2004, e 15.430, de
3/1/2005, que dispõem sobre a declaração de utilidade pública,
esperamos o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.684/2006
Declara de utilidade pública o Centro Educativo Louis Braille - Celb -,

com sede no Município de Araxá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 12 - Fica declarado de utilidade pública o Centro Educativo

Louis Braille - Celb -, com sede no Município de Araxá.
Ar!. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de outubro de 2006.
Paulo Piau
Justificação: O Centro Educativo Louis Braille - Celb -, oferece à

sociedade araxaense o apoio, habilitação, educação, alfabetização,
integração e inclusão da pessoa com deficiência visual total ou parcial.

Na educação infantil, as crianças, além de iniciarem a socialização,
aprendem a identificação corporal, cuidados de higiene, vestuário e
alimentação, adquirindo aos poucos autonomia e independência. Elas
têm atividades de iniciação musical e dança e, através de brinquedos
e brincadeiras, treinam a percepção sonora, espaciotemporal, de
formas, tamanho, distância e direção e, principalmente, tátil-
cinestésica, além de trabalhar a coordenação motora e a desinibição.
Passa-se, em seguida, à pré-alfabetização, à alfabetização
propriamente dita e à integração nas escolas da rede regular de
ensino. Estas, por sua vez, bem como seus profissionais, recebem a
devida orientação e assistência, materiais pedagógicos específicos e
transcrição para o braile de provas, trabalhos e algumas matérias.

O Celb trabalha também com adolescentes, adultos e idosos que
interromperam seus estudos pela perda total ou parcial da visão ou
nunca estudaram. E desenvolvido um processo de adaptação até se
chegar à inclusão familiar, escolar e social.

A todos é oferecido o trabalho de estimulação visual, quando
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necessário, e todos são encaminhados a atendimento na saúde
pública, conforme suas necessidades. E, quando possível, faz-se
também o encaminhamento profissional, através do Programa da
Criança e do Adolescente (Prefeitura Municipal de Araxá), do Senac e
do Projeto Esperança (Grupo Zema).

Há, também, convênio com a Wizard Idiomas, onde os alunos e
professores fazem o curso de inglês, usando material braile, e com o
Cefet, onde fazem o curso de informática. Os alunos participam,
ainda, de corais da cidade e aprendem e praticam natação, atletismo
e "goalball", através de convênio com o Centro Universitário do
Planalto de Araxá e a Fundação de Assistência ao Deficiente de
Araxá.

Para os idosos, o Celb oferece, ainda, o clube de leitura e atrações
musicais. Aos adolescentes, oferecem-se músicas, orientação
educacional e psicológica, extensivos à família.

O Celb entrega à sociedade pessoas conscientes de seus deveres e
direitos, de suas possibilidades e limitações, aproveitando o máximo
possível seu potencial e impulsionando-as a fazerem seu próprio
caminho, co-participantes e coadjuvantes na execução do
desenvolvimento e da história. Desta forma, as famílias também são
beneficiadas, se tornam mais felizes, ajustadas e equilibradas, e o
bem se reflete em toda a comunidade, que pode contar com a
participação e o trabalho eficiente dos deficientes visuais ou cegos
totais, e nas escolas, que podem começar a se qualificar no
atendimento e inclusão com relação à educação especial.

Portanto, o Celb é uma entidade de relevância na cidade de Araxá e
é a única a realizar integralmente essa proposta de amparo no
Município. Mister se faz ressaltar que ele é coordenado por uma
pessoa cega, com formação superior e várias especializações,
inclusive em pedagogia e em música, a qual possui uma experiência
de vida exemplar, modelo e exemplo para os demais.

Sendo o Celb uma instituição pioneira, única e indispensável, além
de altamente competente, e cumprindo todos os requisitos da Lei n2
12.972, de 27/7/98, alterada pelas Leis n 2s 15.294, de 5/8/2004, e
15.430, de 3/1/2005, que dispõem sobre a declaração de utilidade
pública, esperamos o apoio dos nobres pares à aprovação do projeto
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apresentado.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N 9 3.685/ 2006
Declara de utilidade pública a Associação dos Criadores Amadores

de Pássaros do Alto Paranaiba - Acapap -, com sede no Município de
Patos de Minas.

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

Criadores Amadores de Pássaros do Alto Paranaíba - Acapap -, com
sede no Município de Patos de Minas.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de outubro de 2006.
Paulo Piau
Justificação: A Associação dos Criadores Amadores de Pássaros do

Alto Paranaiba - Acapap -, sediada em Patos de Minas, é uma
entidade civil, sem fins lucrativos, que tem por finalidade promover,
juntamente com sociedades congêneres e autoridades competentes, a
defesa da fauna, da flora e dos recursos naturais renováveis
existentes na região.

A entidade tem por objetivo difundir os conhecimentos necessários
ao êxito na criação em ambientes domésticos de pássaros, a
promoção de treinos e torneios de canto de pássaros para
aprimoramento dos cantos e seleção dos melhores pássaros para a
procriação.

Existe, também, um trabalho para estimular o congraçamento entre
todos os criadores de pássaros, um pensamento único pela
preservação das espécies, a união da classe de criadores em prol da
comunidade em geral e a conscientização dos criadores e da
comunidade para que não sejam capturados pássaros que vivem em
liberdade na natureza.

Por ser uma entidade com elevada atuação na comunidade, que
vem prestando reconhecido trabalho na área em que atua, e por
apresentar todos os requisitos legais dispostos na Lei n 9 12.972, de
27/7/98, alterada pelas Leis n 2s 15.294, de 518/2004, e 15.430, de
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3/1/2005, que dispõem sobre a declaração de utilidade pública
estadual, esperamos o apoio dos nobres pares á aprovação deste
projeto.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.686/2006
Declara de utilidade pública o Lar de Acolhimento ao Idoso Lição de

Vida, com sede no Município de Uberaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1- Fica declarado de utilidade pública o Lar de Acolhimento ao

Idoso Lição de Vida, com sede no Município de Uberaba.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de outubro de 2006.
Paulo Piau
Justificação: O Lar de Acolhimento ao Idoso Lição de Vida, sediado

em Uberaba, é uma sociedade civil, de caráter filantrópico, sem fins
lucrativos, com personalidade jurídica própria, que foi constituída com
a finalidade de cuidar do bem-estar físico e psicológico de idosos
acolhidos, proporcionando diversão e lazer.

A entidade atende-lhes ainda, de acordo com o Estatuto do Idoso
(Lei Federal n 2 10.741, de lQ/10/2003), idosos de baixa renda, acima
de 60 anos, da comunidade uberabense, sem vínculos familiares,
encaminhados por assistentes sociais, dependentes ou
semidependentes.

Oferece moradia, alimentação, serviços de saúde, vestuário,
atividades de lazer e segurança, sem preconceito de origem, raça,
sexo ou cor nem outras formas de discriminação.

O Lar procura trazer os familiares dos idosos para o asilo,
promovendo festas comemorativas e encontros religiosos, além de
capacitar os Diretores e funcionários com cursos voltados para a
terceira idade e constantes reuniões, em que se desenvolvem valores
humanos.

O asilo atende atualmente 16 idosos, tendo a capacidade de receber
até 18 pessoas, em período integral. A partir de convênio com a
Prefeitura Municipal de Uberaba, através da Associação dos Asilos de
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Uberaba, oferece médico geriatra, enfermeiro, técnico em
enfermagem, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e
assistente social, tendo ainda uma cozinheira e dois cuidadores de
idosos.

A entidade está trabalhando para a construção de nova sede, com
capacidade para até 36 idosos, já tendo sido disponibilizado por
aquela Prefeitura um terreno de 2.000m 2. O projeto encontra-se em
fase de elaboração.

Quando a nova sede estiver concluída, o idoso poderá ser atendido
através de um veículo que ficará à disposição da entidade. Ele
buscará o idoso em sua residência, de manhã, para passar o dia no
asilo, recebendo todos os cuidados que os idosos institucionalizados
têm; no final da tarde, ele será encaminhado a seus familiares, a fim
de que não haja quebra de vínculos e de que os familiares possam,
durante o dia, ocupar-se de seus afazeres.

Por cumprir a entidade os requisitos da Lei n 2 12.972, de 27/7/98,
alterada pelas Leis ns 15.294, de 5/8/2004, e 15.430, de 3/1/2005,
que dispõem sobre a declaração de utilidade pública, esperamos o
apoio dos nobres pares à aprovação do projeto apresentado.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.68712006
Declara de utilidade pública a Casa Fraterna e Comunitária André

Luiz, com sede no Município de Conceição das Alagoas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Casa Fraterna e

Comunitária André Luiz, com sede no Município de Conceição das
Alagoas.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de outubro de 2006.
Paulo Piau
Justificação: A Casa Fraterna e Comunitária André Luiz, fundada em

17/8/2003, sediada no Município de Conceição das Alagoas,
desenvolve ações voltadas para a assistência fraterna e comunitária,
mantendo casa de atendimento ao menor carente, galpão para
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refeições diárias, como sopa, e criando departamentos de acordo com
os fins propostos.

A entidade teve reconhecida sua utilidade pública municipal por
meio da Lei n9 1.634, de 10/3/2005. Realiza várias atividades em prol
da comunidade, como grupo de costura, para confeccionar roupas
para pessoas carentes e recém-nascidas, realiza evangelização de
crianças e jovens, encontro da família e de gestantes, doação de
enxovais e cestas básicas para pessoas carentes.

No final de cada ano é realizado um almoço de Natal para mais de
3.600 pessoas carentes, sempre no sábado que antecede o dia de
Natal.

Para o ano de 2007, encontra-se em fase de estudos o projeto de
construção de uma creche comunitária, e os trabalhos são realizados
simplesmente com a boa vontade e colaboração de voluntários e
simpatizantes.

Sendo entidade de suma importânia para a comunidade onde atua e
por apresentar todos os requisitos legais dispostos na Lei n Q 12.972,
de 27/7/98, alterada pelas Leis n 2s 15.294, de 5/8/2004, e 15.430, de
3/1/2005, que dispõem sobre a declaração de utilidade pública,
esperamos o apoio dos nobres pares à aprovação do projeto ora
apresentado.

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

PROJETO DE LEI 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.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Central de

Viçosa da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no
Município de Viçosa.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de outubro de 2006.
Paulo Piau
Justificação: 0 Conselho Central de Viçosa da Sociedade de São
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Vicente de Paulo, fundado em 2014186, é uma associação civil de
direito privado, beneficente, caritativa e de assistência social, sem fins
econômicos, com prazo indeterminado de duração, que exerce suas
atividades por si e pelas unidades vicentinas que lhe estiverem afetas
na área territorial compreendida pelos Municípios de Viçosa, Coimbra,
Ervália, Paula Cândido, Senador Firmino, Brás Pires, Presidente
Bernardes, São Miguel do Anta, Canaã, Porto Firme, Monte Celeste
(Distrito de São Geraldo), sendo constituído por Conselhos
Particulares, Conferências Vicentinas, Obras Unidas e Especias.

Com diretoria composta por pessoas idôneas e não remuneradas
pelo cargo que exercem, tem como principal finalidade a prática de
atividades beneficentes, caritativas, culturais, promocionais e de
assistência social. E, conforme previsto em seu estatuto, no
desenvolvimento de suas atividades não será feita distinção quanto a
raça, cor, sexo, condição social, credo político ou religioso das
pessoas assistidas.

Diante do exposto e tendo em vista que a entidade, conforme
documentação apresentada, atende plenamente aos requisitos
dispostos na Lei nQ 12.972, de 27/7/98, alterada pelas Leis n 2s 15.294,
de 5/8/2004, e 15.430, de 311/2005, que dispõem sobre a declaração
de utilidade pública, esperamos o apoio dos nobres pares à aprovação
da proposição ora apresentada.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.689/2006
Altera a Lei n 9 15.434, de 5 de janeiro de 2005, que dispõe sobre o

ensino religioso na rede pública estadual de ensino.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 2 - Os incisos 1, II e IV do art. 52 da Lei n 9 15.434, de 5 de

janeiro de 2005, passam a ter a seguinte redação, ficando o artigo
acrescido do § 3:

"Art. 52 -
- conclusão de curso superior de licenciatura plena:

a) em ensino religioso ou educação religiosa;
b) em ciências da religião, cujo currículo inclua conteúdo relativo à
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metodologia e filosofia do ensino religioso;
II - conclusão de curso superior de licenciatura plena ou de

licenciatura curta autorizado e reconhecido pelo órgão competente em
qualquer área do conhecimento, cuja grade curricular inclua ou seja
complementada por conteúdo relativo a ciências da religião,
metodologia e à filosofia do ensino religioso, com carga horária
mínima de quinhentas horas;

IV - conclusão de curso superior de licenciatura plena ou de
licenciatura curta, em qualquer área do conhecimento, acrescido de
curso de metodologia e filosofia do ensino religioso, com carga horária
de, no mínimo, cento e vinte horas, oferecido até a data de publicação
desta lei por entidade credenciada e reconhecida pela Secretaria de
Educação".

§ 3 - Na falta de profissional habilitado, nos termos dos incisos 1 a
IV do "caput" deste artigo, para o exercício da docência em ensino
religioso, o Estado poderá designar, a título precário:

- estudante de um dos seguintes cursos superiores que tenha
concluído no mínimo a metade de sua carga horária:

a) licenciatura plena em ensino religioso ou educação religiosa;
b) ciências da religião, cujo currículo inclua conteúdo relativo à

metodologia e à filosofia do ensino religioso;
II - portador de diploma de licenciatura plena ou curta em qualquer

área do conhecimento, acrescida de curso de metodologia e filosofia
do ensino religioso, com carga horária de, no mínimo, cento e vinte
horas.

III - portador de diploma de curso normal de nível médio, acrescido
de curso de metodologia e filosofia do ensino religioso, com carga
horária de, no mínimo, cento e vinte horas.

Art. 32 - Esta lei entra em vigor no ano letivo subseqüente ao de sua
publicação.

Sala das Reuniões, 24 de outubro de 2006.
Laudelino Augusto
Justificação: O ensino religioso, na dinâmica da educação integral,

é, sem sombra de dúvida, uma importante ferramenta de construção
da pessoa humana e da cidadania. Ao longo dos anos, esta matéria,
ministrada nas escolas estaduais, tem ajudado alunos, professores,
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pais e toda a comunidade escolar a ter uma nova visão do mundo e
da sociedade.

No Estado de Minas Gerais, o ensino religioso ficou por anos sem
um marco regulatório claro, onde fossem estabelecidos critérios para
os conteúdos a serem ministrados nas escolas bem como para as
formas de acesso dos profissionais de educação às salas de aula.

No dia 51112005 foi promulgada a Lei n2 15.434, que dispõe sobre o
ensino religioso na rede pública estadual de ensino. Essa lei,
elaborada com o auxílio de professores, pedagogos, juristas,
especialistas em educação e membros de diversas entidades
religiosas, estabeleceu diretrizes programáticas para a matéria, bem
como os critérios mínimos necessários para o profissional exercer a
docência na área do ensino religioso. Reconhecida nacionalmente
pela clareza e pela excelência, a lei mineira tem servido de exemplo
para muitos Estados do Brasil.

Quando da regulamentação da referida lei pela Secretaria de
Educação, os professores de ensino religioso foram surpreendidos
pela Resolução n 9 716 dessa Secretaria, que estabeleceu
qualificações distintas daquelas elencadas na Lei n 2 15.434. Esses
novos critérios levaram muitos professores a perder os cargos
ocupados há anos, deixando milhares de alunos sem o ensino
religioso.

Como professor da matéria e preocupado com essa realidade dos
alunos e de muitos colegas, sobretudo no interior do nosso Estado,
estamos apresentando o projeto de lei que tem a finalidade única de
melhorar o art. 5 2 da Lei n2 15.434.

O projeto de lei estabelece critérios intermediários para a ocupação
das vagas nos locais onde não existam profissionais habilitados, nos
termos da lei. Os novos critérios são na verdade um mecanismo
transitório, que visa a garantir aos alunos o direito de receber as aulas
e aos professores o direito de ministrá-las.

Para que possamos garantir um ensino religioso de qualidade em
todas as escolas do nosso Estado, conto com o apoio dos nobres
pares para a aprovação deste projeto de lei.

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

NQ 6.892/2006, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à entidade Assistência Social
Bom Pastor pelo transcurso de seus 25 anos de fundação. (- A
Comissão do Trabalho.)

N9 6.893/2006, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Desembargador Orlando
Adão Carvalho por sua posse como Presidente do Tribunal de Justiça
do Estado. (- A Comissão de Administração Pública.)

N2 6.894/2006, do Deputado Miguel Martini, em que solicita seja
formulada manifestação de regozijo com o Centro de Instrução e
Adaptação da Aeronáutica - Ciaar - pelo transcurso de seu aniversário
de fundação. (- A Comissão de Segurança Pública.)

N2 6.895/2006, do Deputado Miguel Martini, em que solicita seja
formulada manifestação de regozijo pelo transcurso do Dia do
Controlador de Tráfego Aéreo.

N9 6.896/2006, do Deputado Miguel Martini, em que solicita seja
formulada manifestação de regozijo pelo transcurso do Dia do
Aviador. (- Distribuídos à Comissão do Trabalho.)

N2 6.897/2006, do Deputado Paulo Piau, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Alysson Paulinelli por ter
sido agraciado com o prêmio The World Food Prize. (- Semelhante
proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Antônio
Andrade Anexe-se ao Requerimento & 6.884/2006, nos termos do §
22 do art. 173 do Regimento Interno.)

N9 6.898/2006, do Deputado Célio Moreira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da Fundação Estadual do Meio
Ambiente com vistas à obtenção de informações sobre o processo de
regularização de matadouro localizado no Município de Sete Lagoas.
(- A Mesa da Assembléia.)

N2 6.899/2006, do Deputado Célio Moreira, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja
regulamentada, com urgência, a Lei n 9 13.181, de 20/1/99.

N9 6.900/2006, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja
formulado apelo ao Ministro da Saúde com vistas à aquisição de
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equipamento de ultra-sonografia para atendimento da população da
região de Capinópolis, por meio de convênio celebrado entre a
Associação Beneficente Nossa Senhora Aparecida e o Ministério da
Saúde. (- Distribuídos à Comissão de Saúde.)

N9 6.901/2006, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando
seja formulado apelo ao Diretor-Geral do Iter com vistas à obtenção
de informações sobre a quantidade e a situação das terras devolutas
no Estado. (- A Mesa da Assembléia.)

N9 6.902/2006, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando
seja formulado apelo ao Defensor Público-Geral do Estado com vistas
à nomeação de uru defensor público para o Município de Rio Pardo de
Minas.

N2 6.903/2006, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando
seja formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça com vistas
a que sejam investigadas denúncias oferecidas contra a Sra. Maria
Anely de Oliveira e Lucas, oficiala do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Taiobeiras.

NQ 6.904/2006, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando
seja formulado apelo ao Procurador-Geral de Justiça com vistas à
nomeação de mais um Promotor titular para o Município de Rio Pardo
de Minas. (- Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)

N9 6.905/2006, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando
seja formulado apelo ao Presidente do IEF com vistas ao cumprimento
da legislação ambiental nas áreas de monocultura do eucalipto e na
produção de carvão vegetal na região do Alto Rio Pardo.

N2 6.90612006, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando
seja formulado apelo ao Presidente do IEF com vistas à realização de
estudo técnico de viabilidade de manutenção da monocultura do
eucalipto na região do Alto Rio Pardo.

NO 6.90712006, da Comissão de Educação, solicitando seja
formulado apelo à Secretária de Educação com vistas à inspeção das
condições físicas e sanitárias do prédio onde funciona a Escola
Estadual Estêvão de Oliveira, em Juiz de Fora.

N 2 6.908/2006, da Comissão de Educação, pleiteando seja
formulado apelo à Secretária de Educação e ao Presidente da
Fundação Educacional Caio Martins solicitando as providências que
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menciona, em relação a abrigamentos de crianças e adolescentes nas
unidades da Fucam.

Do Deputado Laudelino Augusto, solicitando seja promovido por
esta Casa ciclo de debates sobre a situação dos parques estaduais e
das demais unidades de conservação sob a responsabilidade do IEF.
(- A Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Bilac Pinto, Gilberto Abramo (5), Neider Moreira e Paulo Piau.

Proposições não Recebidas
- A Mesa, nos termos do inciso IV do art. 173, c/c o inciso 1 do art.

284, do Regimento Interno, deixa de receber as seguintes
proposições:

REQUERIMENTOS
Do Deputado Doutor Viana, solicitando seja consignada nos anais

da Casa manifestação de aplauso ao Palácio das Artes pelo
transcurso de seus 35 anos de fundação.

Do Deputado Weliton Prado, solicitando seja formulado apelo ao
Governador do Estado com vistas à redução da alíquota do ICMS
sobre o álcool combustível, de 25% para 12%.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Assuntos Municipais, de Educação e de Turismo e da Deputada
Maria Olivia.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
• Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Deputado Rogério

Correia, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, imprensa, povo de Minas
Gerais, venho à tribuna da Assembléia de Minas, após as eleições,
inicialmente para manifestar os meus agradecimentos aos mais de 55
mil eleitores que me conduziram ao quarto mandato. Trabalharemos
aqui em sintonia com um programa elaborado por nosso partido, que
também obteve um belo desempenho nessas eleições. Cumpriremos
a nossa missão e continuaremos na defesa dos interesses de Minas
Gerais, de maneira muito especial na defesa dos interesses do Norte
de Minas e do Vale do Jequitinhonha. Deixo-lhes os meus
agradecimentos. Certamente estaremos motivados durante os
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próximos anos, a partir do ano que vem, a continuar, pela quarta vez,
ocupando, com muita honra, uma cadeira neste Parlamento mineiro.

Quero, Sr. Presidente, ao lado dos agradecimentos, chamar a
atenção da Casa para um momento que teremos a partir da próxima
semana, já terminado o segundo turno e as questões políticas sob
controle. Sabemos que o povo brasileiro saberá escolher o seu
Presidente da República. Como disse, chamo a atenção da Casa para
a discussão e a votação do Orçamento do ano que vem.

Entendo que o Governador Aécio Neves terá nas mãos um
instrumento extremamente importante e valioso para, no segundo
mandato à frente do governo de Minas, fazer um belo trabalho. Serão
mais quatro anos com a presença do Governador em Minas Gerais.
Certamente ele terá o segundo mandato melhor do que o primeiro. E,
para isso, temos a diretriz maior: o Orçamento.

Assim, é importante este Parlamento analisar o Orçamento com
muita responsabilidade, principalmente com muito critério, pois ele
direcionará as ações do governo de Minas para que tenhamos
programas específicos.

Nesta tarde, gostaria de citar alguns tópicos que, a meu ver, serão
fundamentais, principalmente os ligados às questões sociais do
Estado, sobretudo de nossa região. Em primeiro lugar, chamo a
atenção desta Casa, de nossa região, de nosso povo, para a nossa
universidade de Montes Claros, a Unimontes, que precisa, mais do
que nunca, de maior injeção de recursos, de maior atenção, a fim de
dar continuação ao grande trabalho que vem realizando em Minas.

Desde que essa instituição, num grande feito, foi estadualizada,
vem, ano após ano, caminhando com muitas dificuldades. Propostas
para a descentralização não faltam, mas faltam atitudes,
posicionamentos firmes, claros e delineados, para que cumpra o seu
papel. Todos os dias recebo, no meu gabinete, e acompanho na
imprensa, pessoas que querem a implantação de "campi" dessa
instituição nas diversas microrregiões do Estado.

Para que a Unimontes possa descentralizar-se, sair de Montes
Claros e implantar um "campus", como ocorreu nos anos passados no
Noroeste de Minas, é necessário que também, além da proposta,
possamos apresentar condições. O seu orçamento está no osso, não

WILLa'



499

há nenhuma gordura, nenhuma sobra, nenhuma condição de haver
esse processo de descentralização. Somente aquelas pessoas que
acompanham a implantação de novos "campi" podem avaliar o grau, o
salto de qualidade conseguido pela região a partir desse processo de
descentralização.

Temos a missão de defender a implantação do "campus" da
Unimontes em Manga, no extremo norte de Minas, em Capelinha e no
Médio Jequitinhonha, mas queremos apresentar a proposta e, ao
mesmo tempo, as condições de descentralização. O primeiro tópico, a
primeira bandeira, a primeira missão e o primeiro desafio que eu, os
companheiros do Norte de Minas e a nossa bancada, composta de
cinco Deputados - a partir de fevereiro será composta de oito -
precisamos enfrentar é fazer com que a Unimontes tenha condições
necessárias para continuar sendo essa grande universidade e
condições de executar o verdadeiro processo de descentralização e
de cumprir o seu papel social, macroeconômico, educacional, de
desenvolvimento, de cultura, como está ocorrendo em nossa região.

O nosso primeiro alerta, a nossa primeira incumbência, a nossa
primeira bandeira e missão, será dotar a Unimontes de condições
necessárias para sua descentralização. A você, que é do Norte de
Minas, Montes Claros, Manga, Capelinha - estes dois últimos
Municípios pleiteiam a inclusão de novos "campi" -, peço que esteja
presente e nos ajude a sensibilizar o governo de Minas e esta Casa,
para termos condições de dotar a Unirnontes de recursos necessários
e importantes.

O segundo tópico, Sr. Presidente, diz respeito a todo o Estado: é
concernente à habitação em Minas Gerais. Minas é um Estado que,
até agora, possui uma política habitacional muito acanhada. Chegou a
hora de o Estado, o Governador Aécio Neves e a Cohab terem um
programa mais ousado. O grande problema hoje, principalmente nos
pequenos Municípios, refere-se à habitação. Não raramente, recebo
ofícios, "e-mails", cartas e solicitações de Prefeitos, de lideranças, do
povo, que nos cobram um programa habitacional mais consistente.

A luz do orçamento do ano que vem, numa análise criteriosa que
estamos fazendo, notamos um vazio nas questões habitacionais do
nosso Estado. Na propaganda eleitoral, vemos um candidato dizer
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que São Paulo construiu 260 mil casas. O governo federal, na
propaganda para reeleição do atual Presidente, diz que já construiu
milhares, mas não as estamos vendo em Minas Gerais. E importante
dizer isso porque o déficit habitacional em Minas é de no mínimo 50,
60 mil casas imediatas para atender às pessoas de baixa renda.
Queremos um programa habitacional que venha a dotar o pobre, as
pessoas de baixa renda, de uma pequena casa; mas que possam
pagar por ela.

Quando um programa é lançado, o candidato à compra de uma casa
tem de comprovar renda de cinco ou seis salários mínimos, o que
impõe um limite para 90% da população de Minas Gerais. Deixo aqui
minha segunda solicitação para o Orçamento do ano que vem, para
que possamos ter, verdadeiramente, um programa habitacional. Por
intermédio do Presidente do nosso partido, Secretário Manoel Costa,
que comanda a Seduh, que comanda a Cohab, vou propor uma
discussão a fim de encontramos uma forma de, no ano que vem,
termos pelo menos a previsão de conjuntos habitacionais com umas
50 mil casas para a população de baixa renda.

Outro programa que iremos discutir - já tivemos a oportunidade de
discuti-lo na Associação de Municípios da Área Mineira da Sudene,
que congrega 180 Municípios do Norte de Minas e do Vale do
Jequitinhonha - diz respeito a ações continuadas para o combate à
seca na nossa região.

Na semana passada, um grande amigo do Norte de Minas, Cel.
James, Chefe do Gabinete Militar do Governador Aécio Neves, esteve
em Montes Claros, numa reunião importante com mais de 50
Prefeitos, em que foi anunciado um programa de perfuração de
cisternas para que as pessoas possam acumular água durante o
período de chuva e suprir as necessidades do ano que vem, quando,
certamente, haverá seca. A presença do Cel. James é importante,
mas não é a solução definitiva.

A solução definitiva : sem dúvida alguma, é a construção de
barragens, de pequenas, médias e grandes barragens que estão
projetadas para a nossa região Norte de Minas. Entre a Codevasf, o
DNOCS e o governo do Estado, temos projetadas mais de 40
barragens. O que muito nos aflige é que essas barragens estão
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projetadas há mais de 20 anos. De vez em quando, alguém levanta o
problema e resolve desengavetar o projeto de uma dessas barragens
para construí-Ia, mas não há nenhum interesse, nenhuma ação
voltada para a construção delas.

Temos a barragem do Jequitaí. Há mais de 10 anos, tenho ocupado
esta mesma tribuna, feito pronunciamentos, promovido audiências
públicas, encontros na cidade de Jequitaí, mas parece que há alguma
coisa errada com essa barragem. Ela avança um pouco e pára,
porque não há interesse, não há uma política voltada para a
construção da barragem de .Jequitaí.

Há também a barragem de Berizal, iniciada com a aplicação de mais
de R$26.000.000,00. Ela está praticamente construída, mas surgem
os problemas ambientais que, quando não são apontados pelo
Estado, por meio da Feam, do Copam, são apontados por órgãos não
governamentais, que atrapalham mais que ajudam. Depois da
aplicação de R$26.000.000,00, a barragem de Berizal está paralisada.
Esse é um dinheiro jogado fora, é dinheiro desperdiçado, dinheiro que
não apresenta resultado.

Queremos também retomar a bandeira da construção de nossas
barragens no Norte de Minas: fazer mais uma reunião com a
Codevasf, com o Dnocs, com os Deputados Federais e Estaduais,
com os Prefeitos, para ver o que é possível, pois não é mais possível
fazerem essa enganação, não é mais possível fazerem promessas
que não são cumpridas, não é mais possível participar de reuniões em
Montes Claros com o Gabinete Militar do governo, com órgãos do
Estado ligados ao processo de combate à seca e criar uma
expectativa, sem ir para frente. Queremos políticas claras, definidas;
queremos que aqueles que prometerem venham a cumprir seus
compromissos, pois de promessas já estamos cheios. Não é mais
possível conviver com essas mentiras.

O último assunto diz respeito ao governo estadual e ao federal.
Queremos fazer um alerta sobre o Luz para Todos. Muitos ganharam
votos levantando a bandeira desse programa de eletrificação das
propriedades rurais de Minas Gerais, e, segundo informações que
tivemos, esse programa, que deveria terminar no dia 31 de dezembro,
irá paralisar-se: já estão falando em 2008, quando falavam em
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dezembro de 2006. Como quem não quer nada, depois de passarem
as eleições - alguns ganharam e outros perderam -, já estão falando
com a maior cara-de-pau que ele se estenderá até 2008.

E não há nenhuma política de informação: as pessoas estão com o
sentimento de que, até 31 de dezembro, na noite do "réveillon", terão
um botão para acender a luz, terão suas propriedades com luz
elétrica, enquanto já estão falando, com a maior tranqüilidade, que o
programa irá até 2008, e não até 2006. Como dizem em minha região,
Deputado Sebastião Helvécio, é mais uma embromação, enganação,
e queremos que alguém se responsabilize e venha efetivamente dizer
o que será ou não feito. Temos compromisso com os nossos eleitores,
com a nossa gente e com o povo mineiro. Precisamos ter uma
explicação e lutar para que o Luz para Todos, que é do governo
federal e do estadual, cumpra suas metas até o final de 2006.

Deixo aqui nosso alerta e essas questões, que não são partidárias.
Não estou aqui fazendo nenhuma apologia partidária, estou fazendo
cobranças e chamando a atenção desta Casa, dos Deputados e da
imprensa presente. E necessário colocar o dedo na ferida e receber
respostas sérias, honestas e concretas a respeito desses programas.
Eles estão no campo das promessas, e estamos vendo que não serão
realizadas neste ano nem tampouco no que vem.

Deixamos aqui nossas palavras, nosso compromisso e a certeza de
que aproveitaremos mais essa oportunidade, o Orçamento, para lutar
a fim de que o governo tenha sua parcela de responsabilidade e de
que o governo federal faça mais essa deferência a nosso Estado,
principalmente às suas regiões mais carentes. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Padre João.
• Deputado Padre João - Sr. Presidente, Deputado Rogério Correia,

saudação aos demais Deputados, saudações especiais aos que nos
acompanham nas galerias e a todos os telespectadores da TV
Assembléia.

Pela primeira vez depois das eleições, ocupo a tribuna, e minha
primeira palavra não poderia ser outra senão a de agradecimento a
mais de 53 mil mineiros que, com certeza, acompanharam nosso
trabalho e o valorizaram expressando novamente sua esperança e
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confiança com seu voto.
De um lado, houve a tranqüilidade. Foi, de tato, um voto de

confiança das pessoas que votaram, uma vez que não usamos o
poder econômico; mesmo se o tivesse, não faria, por uma questão
ideológica e também - por que não? - religiosa. Então, foi realmente
um voto de confiança e também porque acompanharam, quase que
diretamente, o nosso trabalho. A minha gratidão a todos os mineiros.

Embora com pouco mais de 53 mil votos, uma vez aqui nesta Casa,
estou a serviço de todos os mineiros e de todas as mineiras. Fui
votado em pouco mais de 500 Municípios, mas aqui estou a serviço
dos 853 Municípios do Estado de Minas Gerais. A convicção que
temos, como Deputado Estadual, é que estamos a serviço de todos e
de todas. E dizendo com clareza: de todos a partir dos mais fracos ou
dos menos favorecidos. Essas pessoas exigem de nós maior
eficiência e pressa em ter políticas públicas, leis justas; cobram do
governo programas que vão ao encontro da necessidade delas, para
que possam viver com dignidade.

A segunda palavra, Sr. Presidente, também é de gratidão. Desde
quando terminei os estudos no seminário de Mariana e comecei a
trabalhar em Ouro Branco, no ano de 1994, pude acompanhar de
perto o drama do trecho da BR-040. Desde 1994, muitas vezes, ou
uma vez no ano, íamos para a BR-040 - aliás, junto com D. Luciano -
e celebrávamos missa perto do conhecido Viaduto da Almas. Após a
missa, ocupávamos a BR, paralisando o trânsito para chamar a
atenção das autoridades. Essa era uma prática que realizávamos
desde 1994, junto aos sindicatos de Congonhas, de Ouro Branco e de
toda a região. Vários ônibus caíram ali, inclusive um ônibus de
operários de Ouro Branco. Centenas de vidas foram ceifadas no
Viaduto Vila Rica, conhecido como Viaduto das Almas.

Ontem, com a presença do Sr. Paulo Sérgio Passos, Ministro dos
Transportes, foi dada a ordem de serviço, com o compromisso de que
em 18 meses entregará o novo viaduto, não só para Minas Gerais,
pois favorecerá também um trecho que liga o nosso Estado ao do Rio
de Janeiro. E um trecho que conta com um trânsito intenso, e mais
intenso ainda neste período, quando a região de Ouro Branco,
Conselheiro Lafaiete e Congonhas encontra-se em processo de
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expansão de grandes empresas, como a Gerdau Açominas, a Vale do
Rio Doce, a CCN.

Ontem, estiveram presentes, além do Ministro dos Transportes, o
Ministro Hélio Costa, das Comunicações, que é da região, e também
os Deputados Estaduais Edson Rezende e Roberto Carvalho e os
Deputados Federais Virgílio Guimarães e Reginaldo Lopes. Todos nós
que utilizamos esse trecho sabemos da importância desse novo
viaduto, que terá pistas duplas, acostamento e um trecho com uma
variante em torno de 3km, eliminando todo risco de morte que esse
trecho vem apresentando.

Eu e o Prefeito de Congonhas, Anderson Cabido, pedimos ao
Ministro que o nome do novo viaduto seja D. Luciano, o que ele
reconheceu como justa homenagem.

Nos últimos 40 anos, a obra é um clamor da comunidade. Nos
últimos anos, D. Luciano teve um papel importante, celebrando
sempre pelas vítimas e colaborando nas paralisações para chamar a
atenção das autoridades.

Há dois anos, o projeto está feito. Houve um problema: a empresa
que venceu a licitação, talvez para atrasar e prejudicar o governo, não
assumiu as obras. Assim, a segunda colocada é que está assumindo
a obra. Alguns podem dizer que, por começar agora, é um ato
eleitoreiro. Isso não é fato. A legislação foi respeitada. A primeira
empresa venceu e não assumiu. O prazo legal passou, e agora a
segunda assume os trabalhos. Agradecemos ao governo federal pela
sensibilidade e por ter garantido a entrega do novo viaduto em 18
meses. Que seja o Viaduto D. Luciano.

Nos primeiros meses de 2004, foi concedida a redução do ICMS dos
perfis da Gerdau Açominas de 18% para 12%, o que favoreceu muito
o processo de expansão da siderúrgica. No dia 28/6, o Presidente
Lula visitou a empresa, no início da expansão. Até esse dia, houve
várias reuniões entre os Prefeitos do Paraopeba e representantes da
Açominas para cessão de parte do escritório central. Este, que está
ocioso, tem mais de 1 6.000m 2 de obras.

Pediram-nos, então, que lá funcionasse uma universidade. Quandc
Lula esteve lá, a empresa informou ao Presidente que cederia e
espaço, caso fosse para o funcionamento de um "campus" avançadc
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de universidade federal. De lá, Lula ligou para o Ministro Fernando
Haddad e, em seguida, anunciou a criação de um "campus" avançado
da Universidade Federal de São João dei-Rei, que inicialmente
ofereceria cinco cursos de Engenharia, em 2007.

Ontem, Sr. Presidente, o Ministro da Educação foi a Ouro Branco e
assinou o termo de comodato por 50 anos, com compromisso de
doação de parte da área. Ou seja, 8.000m 2 já foram cedidos pela
Açominas. Haverá vestibular para cinco cursos de Engenharia -
Química, de Telecomunicações, Civil - com ênfase em perfis -,
Mecatrônica e de Alimentos - no inicio de 2007. Algumas graduações,
como Mecatrônica, não são oferecidas por universidades públicas em
Minas.

Nossa gratidão ao governo federal pelo compromisso com a
educação. Já tivemos a criação de outros "campi", entre eles os do
Jequitinhonha e do Triângulo. Agora, este do Alto Paraopeba,
beneficiando toda a região.

Portanto, expresso nossa gratidão aos Prefeitos; à Gerdau
Açominas, por ceder, inicialmente, 8.000m2 para o "campus" da
Universidade Federal; e ao Ministro Fernando Haddad, que nos
recebeu em Brasília e veio prontamente receber esse espaço físico.
Se não fosse pela Gerdau Açominas, não teríamos como implantar os
cinco cursos de Engenharia em curto prazo. O sonho do Ministro é
montar uma grande escola de Engenharia lá.

Gostaria de retomar a fala do Deputado Carlos Pimenta, que faz
referência ao Programa Luz para Todos. Não posso dizer que tenha
sido mais do que ninguém, mas, nestes três anos e meio de mandato,
dediquei-me muito à agricultura familiar, e uma das coisas importantes
para que o agricultor permaneça no campo com dignidade é a energia
elétrica. Há Estados no País que já completaram 100% de
eletrificação rural. Se houve atraso em Minas Gerais, foi porque houve
interferência do Ministério Público em razão de problemas na licitação.
A Cemig e a Companhia Força e Luz Cataguazes-Leopoldina
assumem a maior parte da eletrificação rural, mas houve problemas
com outras empresas, o que gerou atraso. Minas Gerais deve ser um
dos Estados que estão mais atrasados, mas não por culpa do governo
federal. Fizemos várias audiências públicas nesta Casa e no interior,
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de forma institucional, para discutir com os agricultores, a Cemig e a
Companhia Força e Luz Cataguazes-Leopoldina e cobrar a execução.
Infelizmente, muitos problemas foram causados também pelas
Prefeituras e pelos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural
Sustentável, responsáveis pelo cadastramento. Houve casos de
Municípios, com cerca de 500 residências sem energia elétrica, que
enviaram os dados de apenas 50 na primeira listagem, ou seja, dos
afilhados. Só recebemos o cadastro real recentemente. Infelizmente,
houve politicagem por parte da Cemig - necessitou-se de intervenção
do Ministério Público - e também por parte das Prefeituras, que não
fizeram um cadastro respeitando o critério da falta de energia elétrica,
beneficiando apenas alguns. Além disso, houve mudança no critério,
que era simplesmente o número de residências por Município. Depois,
por uma questão econômica, ao iniciarem as obras no Município,
deveriam zerar, completar todo o serviço e só depois passar para
outro Município. A mudança do critério foi uma questão econômica
também. Mas esteja certo de que houve nosso empenho em cobrar.
Ainda há tempo, neste ano, para se fazer uma audiência pública
destinada a discutir a implantação do Programa Luz para Todos em
todo o Estado de Minas Gerais, trazendo aqui as quatro empresas que
prestam serviço no Estado. As principais, por atenderem maior
público, são a Cemig e a Companhia Força e Luz Cataguazes-
Leopoldina.

Encerro reiterando minha gratidão a todos os mineiros pela votação
do dia lo/lO.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Edson Rezende.
• Deputado Edson Rezende - Inicialmente, quero agradecer os

28.242 votos que recebi. Esses votos são de eleitores que
acompanharam o nosso trabalho e nele acreditaram, e quero dizer a
eles e a todos que, apesar de não ter sido reeleito, vamos continuar a
nossa luta em defesa do povo mineiro, pois acreditamos que, juntos,
poderemos construir um estado mais justo.

Também quero registrar, em primeira mão, a nossa presença,
ontem, com muita alegria, no lançamento das obras do Viaduto das
Almas - momento importantíssimo, que também foi acompanhado
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pelos Deputados Roberto Carvalho e Padre João, pelos Deputados
Federais Reginaldo Lopes e Virgílio Guimarães e pelos Ministros Hélio
Costa e Paulo Sérgio Passos.

Há 40 anos esperamos o início dessas obras, e agora o Presidente
Lula toma essa decisão. A licitação já foi feita há anos, e também há
anos, já está definido que as obras ficariam a cargo da M. Martins,
segunda colocada, mas não se dava início a elas. E quantos
morreram ali? A tempo, lembro que ontem, no lançamento, esteve
presente um senhor chamado Irani, único sobrevivente de um
acidente de ônibus, que se tornou um símbolo dos acidentes e das
mortes ocorridas nesse viaduto.

Assim, foi com muita satisfação que presenciamos o início dessas
obras, que se devem a um esforço de todos nós - Deputados
Estaduais, Deputados Federais, Prefeitos da região, lideranças,
movimentos organizados e ONGs que trabalham com a questão das
vítimas de acidentes. Assim, iniciou-se ontem, em local símbolo dos
problemas de acidentes neste Estado, um novo momento, com a
construção de um novo viaduto, com pista dupla, para que as pessoas
que trafegam pela BR-040 tenham segurança.

Era apenas para registrar, a exemplo do que fez o Deputado Padre
João, a nossa satisfação e o nosso agradecimento ao Presidente Lula,
por sua sensibilidade.

O Deputado Roberto Carvalho (em aparte) Inicialmente, meu
amigo Deputado Edson Rezende, gostaria de parabenizá-lo por seu
trabalho, por sua votação e por seu espírito público, guerreiro, de
quem nunca abre mão da luta, qualquer que seja a circunstância.
Estaremos sempre juntos, pois a sua é a luta do povo mineiro e do
povo brasileiro. Homens como o Deputado não passam nunca, como
não passam todos os que lutam por acreditar na possibilidade do
novo. Parabéns, Edson, por tudo o que já fez e pelo que ainda fará e
que certamente será muito mais.

Também gostaria de comentar a nossa presença, ontem, no antigo
Viaduto das Almas, juntamente com o Presidente Deputado Rogério
Correia, outro guerreiro luminoso que continuará conosco em todas as
trincheiras que construímos juntos, em nossos sonhos e lutas, que
são também da Deputada Jô Moraes.

rÀ



508

Essas obras são um exemplo do governo Lula. Para que tenham
idéia, há um ano e meio estive com o Dr. Sebastião, com quem fui
conversar exatamente a esse respeito. Ele me disse que, em seus 30
anos de DNIT, sempre se falou naquela obra e que não acreditava
que ela seria feita, dado esse passado de promessas e não-
realização. Eu disse ao Dr. Sebastião que ele não conhecia o governo
a que estava servindo e que certamente essa obra seria feita neste
governo, que tem esse compromisso. As estradas ficaram
abandonadas e sem manutenção por 25 anos, e esse é um patrimônio
do povo brasileiro que vinha sendo dilapidado. Agora, elas estão
sendo recuperadas.

Está aí: este é um governo que não promete, não é de lero-lero nem
de conversa fiada; as coisas estão acontecendo em todo o Estado de
Minas Gerais e em todo o Brasil. Parabéns a todos os que lutaram e a
você, Edson Rezende, com quem me desculpo por ter tomado um
pouco do seu tempo.

O Deputado Edson Rezende - Muito obrigado, Deputado Roberto
Carvalho.

Já falei várias vezes da tribuna, mas quero falar novamente -
aproveitando o momento do lançamento das obras do Viaduto Vila
Rica - a respeito do projeto de restauração que está sendo elaborado
e em fase final de aprovação pelo DNIT, devendo ficar pronto nesta
semana. A restauração entre o trevo de Ouro Preto e Ressaquinha é
uma obra reivindicada pelos motoristas e pela população das cidades
que a rodovia corta. Também participamos de várias reuniões no
DNIT, e esse é o resultado do trabalho que pleiteava essa restauração
ao Diretor de Infra-Estrutura Terrestre, Ideraldo Luiz Caron, desde o
ano passado. Gostaria de citar o nome do Dr. Ideraldo, a quem
agradeço, pois tem sido extremamente determinado na questão da
BR-040. Essa restauração modificará vários trevos e alguns terão dois
níveis, por exemplo, o trevo entre Congonhas e Conselheiro Lafaiete,
que dá acesso a São João dei-Rei, e o de Carandaí. Enfim, são outros
investimentos na BR-040, que, nesse primeiro momento, será
restaurada e, posteriormente, duplicada. Enquanto a duplicação não
for feita, é preciso restaurar a BR-040, pois os perigos continuam.

0 segundo assunto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, é o acontecido
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na madrugada da sexta-feira passada, dia 20. Fomos surpreendidos
pela invasão e destruição de documentos e equipamentos no prédio
da Justiça do Trabalho de Barbacena. Os vândalos atearam fogo em
cerca de 300 processos, danificaram mesas, cadeiras, balcões e
ainda jogaram uma mistura de sal e água em 11 computadores, clara
ação atentatória ao funcionamento regular da instituição. Como se
isso não bastasse, os bandidos ainda deixaram uma carta endereçada
ao Juiz Márcio Toledo, titular da 1 Vara do Trabalho de Barbacena,
ameaçando-o e à sua família. Estamos aqui para nos solidarizar com
o Juiz, os magistrados e os serventuários da Justiça do Trabalho
dessa Comarca.

Vivemos em um ambiente democrático, em que as instituições estão
funcionando plenamente. Pela primeira vez, atravessamos uma
campanha eleitoral com estabilidade econômica. Portanto,
repudiamos esse verdadeiro atentado à democracia, tão arduamente
construída ao longo dos anos. O crime está sendo investigado pela
Polícia Civil de Barbacena e pela Polícia Federal. Queremos apuração
rigorosa desse verdadeiro atentado contra a Justiça do Trabalho.

Quero fazer coro à manifestação da OAB de Barbacena, que, por
intermédio de sua Diretoria e do Conselho da 3 Subseção, repudiou o
atentado, ato insano, imoral e intolerável contra o exercício da justiça
e, sobretudo, contra o Estado Democrático de Direito. Como membro
do fórum estadual de direitos humanos de Minas Gerais, quero
também, em seu nome, opor-me a esse atentado e solidarizar-me
dizendo que estaremos acompanhando e colaborando para que esse
ato violento seja apurado e seus responsáveis sejam punidos. A
Justiça do Trabalho de Barbacena, ao Juiz Márcio Toledo e aos
serventuários, quero dizer que estamos com vocês e estaremos tanto
quanto for preciso para que a justiça seja feita.

Por último, gostaria, Sr. Presidente, de falar da nossa satisfação em,
hoje de manhã, recebermos este documento que está em minhas
mãos, resultado do seminário de segurança pública realizado,
finalmente, nos dias 21, 22 e 23 de agosto deste ano. Após a votação
de 20 propostas pela plenária final, a comissão de representação,
eleita no dia 23, fez uma avaliação de cada uma, realizando um
trabalho muito bom e interessante, pois cada proposta apresenta um
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encaminhamento para ser implementada. E um trabalho voluntário da
comissão de representação, fundamental para que um seminário tão
importante, com seis encontros regionais, uma plenária e um
seminário final na Assembléia Legislativa, 20 propostas discutidas e
muita participação popular, tenha suas propostas implementadas. A
comissão hoje apresentou à Comissão de Segurança Pública as 20
propostas e os encaminhamentos. Queria citar algumas que considero
fundamentais. A primeira é a garantia, com ações preventivas e de
combate à criminalidade.	 -

A primeira ação preventiva inclui a educação. E necessário o
aperfeiçoamento das relações entre escola, polícia e comunidade,
com o estabelecimento, pelos órgãos encarregados das políticas de
educação e segurança, de parâmetros e consensos capazes de
produzir uma interação mais positiva para a redução da violência nas
escolas, sem gerar discriminação e quebra de confiança na relação
entre os jovens e as escolas.

Encaminhou-se à comissão de representação para a inserção do
debate do tema segurança pública, de forma transversal, em todos os
conteúdos da grade curricular das escolas públicas e particulares de
nível fundamental e médio da Capital e do interior. Portanto, a escola
é ponto de referência fundamental do comportamento das crianças e
dos adolescentes, como forma parceira e solidária de convivência.

Em relação à questão preventiva, há os Conselhos de Segurança
Pública - Conseps. Qual a importância deles? Segundo a proposta
apresentada, tem de haver garantia de manutenção pelo Estado de
assistência de qualidade dos trabalhos dos Conseps, entidades
públicas em que a comunidade se organiza, mas com o apoio, o
reconhecimento e o incentivo do Estado, para que esses conselhos se
multipliquem, ofereçam cursos de capacitação e de aprimoramento de
qualidade, e seja bem entendido o seu papel.

Outro ponto fundamental e que já discutimos na Comissão de
Saúde, quando fui seu Presidente, diz respeito aos drogaditos. Os
dependentes de drogas lícitas e ilícitas não têm onde se tratar, do
ponto de vista público. Não há programas eficientes, clínicas públicas
em quantidade e qualidade para atender os drogaditos em Minas
Gerais. Eles ficam perdidos, não conseguem recuperar-se e, quando
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se recuperam, a reincidência é grande. E preciso, portanto, que o
Estado assuma essa questão, instalando uma rede de atendimento
aos drogaditos. Essa proposta também consta desse seminário de
segurança pública.

Quero ainda dizer da necessidade de se estabelecer um percentual
mínimo à função segurança pública. Há a taxa de segurança pública,
que, em 2005, rendeu a Minas Gerais R$360.000.000,00. E quanto o
Estado investiu em segurança pública? Investiu R$152.000.000.00, ou
seja, menos da metade do que se arrecadou com a taxa de segurança
pública. Esses recursos, portanto, caem na conta do Tesouro
municipal e menos da metade deles é investida em segurança pública,
apesar de o povo de Minas clamar por políticas de segurança pública
de maior envergadura, de maior inserção. E preciso que seja
aprovado o projeto do Deputado Sargento Rodrigues, que cria o
Fundo de Segurança Pública, de forma a garantir que esses recursos
sejam direcionados à segurança pública. O seminário e o povo de
Minas solicitam que haja garantia de aplicação desses recursos.

Outra proposta fundamental é a criação de um núcleo comum de
planejamento das ações do Sistema de Defesa Social, para que não
apenas a Secretaria de Defesa Social proponha políticas. Que haja
um núcleo, envolvendo os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário
Estaduais e Municipais, a Delensoria Pública, o Ministério Público, as
organizações dos direitos humanos, a sociedade civil organizada.
Esse núcleo planejará e, ao mesmo tempo, implementará as ações,
com o envolvimento de todos os atores do Sistema de Justiça
Criminal, de forma a combater a criminalidade e prevenir. Tratar-se-á
de um núcleo de expertise" para que políticas públicas sejam feitas,
propostas e monitoradas pelo Sistema de Justiça Criminal.
Outra proposta que entendemos ser fundamental é o

compartilhamento de dados pelas forças policiais estadual e federal,
bem como pelo Corpo de Bombeiros Militar. O compartilhamento de
informações ainda não tem sido adequado, havendo, portanto,
necessidade de ser melhorado.

Ressalto a necessidade de criação de vagas exclusivas para presos
provisórios, que ficam em cadeias públicas normalmente ligadas às
delegacias. E preciso que se tome essa decisão. Delegacia é
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delegacia. Lá estão os servidores da Polícia Civil, que cuida da
investigação dos crimes. Já as cadeias, onde ficam os presas
provisórios, têm de dispor de espaço. Ademais, é preciso dar
andamento aos processos, a fim de que não fiquem mofando nas
cadeias públicas, esperando por uma justiça que tarda. Portanto, é
importante que se avance nesses aspectos.

Ao finalizar, Sr. Presidente, lembro que decidimos agendar com o
Secretário de Defesa Social e com o Secretário de Planejamento uma
reunião de trabalho para a implementação dessas políticas. Além
disso, há alguns projetos de lei, especialmente propostas de emendas
à Constituição, que visam resolver à questão dos recursos humanos,
bem como melhorar o quadro funcional do sistema de justiça criminal.

Agradeço às pessoas que participaram do seminário e aos membros
da comissão de representação, que hoje apresentaram um belo
trabalho de análise e de encaminhamento das propostas.

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

Sra. Deputada, prezados concidadãos e concidadãs. Já tive
oportunidade de agradecer os votos que me foram concedidos.
Todavia, aproveito o momento para fazê-lo mais uma vez. Há algumas
pessoas nas galerias acompanhando nossos trabalhos, outras o
fazem por meio da TV Assembléia. Então, agradeço-lhes os votos
que, se não foram suficientes para garantir-nos a reeleição, pelo
menos serviram para demonstrar que as pessoas que acompanham a
atuação desta Casa conhecem e reconhecem o nosso trabalho.

Fiquei muito tranqüilo diante da observação feita pelo Deputado
Edson Rezende, segundo a qual o mandato parlamentar é uma coisa,
e a eleição, outra. Esse não deixa de ser um fato lamentável, pois as
pessoas escolhem seus representantes, mas não acompanham sua
atuação. Por isso, acabam acontecendo essas coisas.

Sentimo-nos tranqüilos, até porque não só o meu mandato esteve
em jogo, mas também o de vários companheiros e companheiras, que
também não se reelegeram. Garanto que se se considerasse o
maravilhoso trabalho realizado em todas as áreas, especialmente na
da segurança pública, como bem disse o Deputado Edson Rezende,
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esses parlamentares dariam continuação às suas atividades,
aproveitando a estrutura de que dispõe a Assembléia. No entanto, não
foi isso o que aconteceu. Alguns - peço vênia para dizer isso - que não
têm trabalho e projetos, não participam de seminários, audiências
públicas, não se fazem presentes em nenhum momento. Participam
das eleições, para o que contam com muitos recursos financeiros, e
acabam sendo reeleitos. Digo isso sem nenhum constrangimento.
Temos de raciocinar, refletir sobre essa questão, pois, infelizmente, as
eleições transformam-se em uma gincana. Assim sendo, contam
alguns aspectos, como o maior barulho, a maior torcida e a maior
arrecadação.

Esse fato me lembra uma pequena cidade do interior - em minha
terra ainda é assim - onde se faz, por meio da venda de votos,
concurso para a escolha da rainha da festa. Essa é a expressão
usada: venda de votos. Nesse caso, a pessoa que vender mais votos
será eleita a rainha da festa. Trata-se de questões culturais - não as
recriminamos, mas devemos refletir sobre elas, para tirarmos nossas
conclusões. Agradeço às pessoas que votaram em mim, pois sinto-me
edificado. Proponho que se faça uma reflexão sobre a realidade.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhoras e senhores, pretendo
tratar de um projeto, por nós protocolado há alguns dias, que altera a
Lei n 2 15.434, de janeiro de 2005, e dispõe sobre o ensino religioso na
rede pública.

Por que alterar? Para trazer-nos esclarecimentos e melhorar o que
está no art. 52, que gerou equívocos por parte da Secretaria de
Educação, que, por sua vez, fez uma resolução praticamente
eliminando um grande número de profissionais da educação religiosa.
Desde o começo do ano, muitas escolas estão sem ministrar ensino
religioso aos alunos.

Na dinâmica da educação libertadora e integral que almejamos, o
ensino religioso exerce importante função na construção da pessoa
humana e da sua cidadania. Uma escola sem ensino religioso seria
incompleta. Muitas escolas da rede particular o apresentam no
currículo, por verem a importância da dimensão do ser humano. Para
a educação ser integral, é necessário educação religiosa, que ensina
o ser humano a viver, a ser livre, digno e feliz, finalidade maior da
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criação.
Ao longo de muitos anos, essa matéria, ministrada nas escolas

estaduais, tem ajudado alunos, professores, pais, famílias e
comunidade escolar a terem uma nova visão do mundo e da
sociedade. O ensino religioso abre a nossa mente e nos ajuda a
entender os mecanismos da história. No Estado de Minas Gerais, por
muitos anos essa disciplina ficou sem um marco regulatório, sem uma
lei que estabelecesse os critérios tanto para os conteúdos
programáticos a serem ministrados quanto para a forma de acesso
dos profissionais da educação à sala de aula. Lembro-me de que, nos
anos de 1977, 1978 e 1979, quando não havia o cargo para viabilizar
o exercício da função de ministrar o ensino religioso, isso era feito,
voluntariamente, em Itajubá, geralmente em aulas dadas nos últimos
horários do dia, o que aconteceu por alguns anos.

A partir da década de 80, estabeleceu-se uma aula regulamentar,
para a qual o professor era contratado, designado pelo Estado. Nessa
época, eu fazia faculdade e comecei a dar a aula remuneradamente.
Não tínhamos certeza se continuaríamos dando aula. Era preciso
fazer inscrições e esperar a vaga em uma fila. A cada final de ano, era
um sofrimento, porque não se sabia se conseguiria dar aula. Era uma
época em que pessoas sem nenhuma formação acabavam
ministrando as aulas. Depois tudo mudou. Havia uma comissão de
ensino religioso nas superintendências regionais e outra ecumênica,
composta por pastores, evangélicos, padres e leigos. Participei, por
muito tempo, da Comissão Regional de Ensino Religioso - Crer -, na
superintendência de Itajubá.

Em 5/1/2005, foi promulgada a Lei n 9 15.434, que dispõe sobre o
ensino religioso na rede pública estadual de ensino. Participei da
elaboração do substitutivo que tramitou em diversas comissões da
Assembléia Legislativa. Essa lei foi elaborada com o auxílio de
professores, professoras, pedagogos, juristas, especialistas em
educação, membros de diversas entidades religiosas, inclusive a
CNBB, e pastores de igrejas evangélicas. O substitutivo foi votado
aprovado e promulgado como lei, que estabeleceu diretrize5
programáticas, bem como os critérios mínimos para o profissiona
exercer a docência no ensino religioso.
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A lei foi conhecida nacionalmente, principalmente em vários
encontros em que pôde ser apresentada ao País. Essa lei mineira, de
uma excelência ímpar, é clara e tem servido de exemplo a muitos
Estados do Brasil. Nós mesmos sempre recebemos pedidos de
orientação por parte de outros Estados que desejam fazer a mesma
lei.

Quando da regulamentação dessa lei, os professores de ensino
religioso foram surpreendidos pela Resolução n9 716, da Secretaria de
Educação, que estabeleceu qualificações distintas daquelas
relacionadas pela lei. Esses novos critérios levaram muitos
professores a perder seu cargo, entre eles profissionais com 15, 18,
20 anos de docência em ensino religioso, deixando milhares de
alunos, principalmente das cidades menores, do interior, sem ensino
religioso. Isso é lamentável.

Apresentei um projeto de resolução para que fosse revogada a
resolução da Secretaria. Nosso projeto de resolução visa a revogar o
projeto da Secretaria, algo possível na democracia e estabelecido no
nosso Regimento e na nossa Constituição. Por meio de diálogo,
analisamos o que seria possível fazer e decidimos apresentar esse
projeto de lei, que já está em trâmite nesta Casa.

Sou professor, mas, atualmente, não estou sendo professor porque
dedico 24 horas por dia, tempo integral, ao meu trabalho como
Deputado, organizando a sociedade e conquistando a cidadania. Não
estou na sala de aula, mas, como professor, estou preocupado com
os alunos que estão sem essa matéria e com os professores que
perderam seu cargo.

O projeto de lei que apresentamos tem a finalidade de esclarecer o
art. 59, que determina quais são os profissionais habilitados a ministrar
o ensino religioso. Segue uma seqüência: primeiramente estão os
com curso superior em licenciatura plena em ensino religioso ou
educação religiosa, em Ciência da Religião, cujo currículo tenha
conteúdo relativo à metodologia e à filosofia do ensino religioso; em
segundo lugar, os profissionais com curso superior em licenciatura
plena ou licenciatura curta, autorizada e reconhecida por órgão
competente de qualquer área do conhecimento, cuja grade curricular
inclua ou seja complementada por conteúdo relativo à Ciência da
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Religião: metodologia, filosofia do ensino religioso, e assim por diante.
Quanto à lei promulgada, não previmos uma transição. Não há

pessoas com todos esses cursos no Estado. Em Belo Horizonte já
existe um curso de Filosofia com ênfase em ensino religioso, mas no
interior ainda não há professores com toda essa habilitação. Não ficou
claro na lei se há uma transição na falta do professor habilitado, ou
seja, aquele que dá aulas há 15, 20 anos ou mesmo há 1, 2 anos,
mas que tenha o curso de 120 horas realizado pelas delegacias de
ensino e superintendências. Fiz o curso de 120 horas e,
posteriormente, fui professor docente de vários cursos nas
superintendências de Varginha, Caxambu, Pouso Alegre e Itajubá.
Ajudei a ministrar cursos de 120 horas para os professores de ensino
religioso.

Apresentamos o projeto de lei para corrigir isso, ou melhor,
esclarecer, deixar mais explícito. Dessa forma, acrescentamos um
item, o § 32, que determina: na falta de profissional habilitado, nos
termos dos incisos 1 a IV, para o exercício da docência do ensino
religioso, o Estado poderá designar, a título precário, aqueles que são
estudantes ainda, não têm a formação completa, aqueles que têm
licenciatura plena em ensino religioso, ainda estão estudando, e
aqueles que têm diploma de licenciatura, acrescida de curso de
metodologia, curso de 120 horas e portador de diploma de curso
normal ou nível médio, mas acrescido de curso, metodologia e
filosofia do ensino religioso, com carga horária de 120 horas, no
mínimo. Dá para perceber que isso será apenas por um tempo, até
que haja professores bem formados.

E muito bom que todos tenham a oportunidade de estudar. Graças a
Deus, no Brasil, aqueles que jamais teriam oportunidade de entrar
numa faculdade, com o ProUni, agora o terão. São mais de 204 mil
estudantes estudando com bolsa integral, com meia bolsa ou com
bolsa-alimentação.

Quanto ao Fies, na área de pedagogia, foi promulgada uma lei
federal em que é garantido aos estudantes da área o pagamento do
mínimo de juros; algumas pessoas, aliás, serão até isentas.

Concluo, reafirmando a importância do ensino religioso para que a
educação seja integral e libertadora.

-	__
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Há esse projeto tramitando aqui, na Casa. Esperamos concluir sua
tramitação até o final do ano, para que se faça justiça a professores e,
especialmente, às crianças que estão sem esse ensino nas escolas
do interior. Contamos com as Deputadas e com os Deputados, para
que possa ter uma tramitação rápida. No ano que vem, quando forem
abertas as vagas nas escolas públicas, esperamos já ter a
possibilidade de garantir que nenhuma delas fique sem o ensino
religioso. Aguardamos, então, que todas as crianças, as famílias e
toda a comunidade escolar sejam brindadas com essa garantia, o que
possibilitará um trabalho na formação integral, na educação
libertadora e o exercício da plena cidadania. Muito obrigado a todos.
* - Sem revisão do orador.

22 Parte (Ordem do Dia)
1 Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a

Presidência passa à 2 1 Parte da reunião, com a 1a Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Designação de Comissões
- A seguir, o Sr. Presidente designa os membros da Comissão

Especial para Emitir Parecer sobre a Escolha do Nome da Sra.
Adriene Barbosa de Faria Andrade para o Cargo de Conselheira do
Tribunal de Contas, que foi publicada na edição anterior.

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência n 2 9, os
Requerimentos n2s 6.905 e 6.906/2006, da Comissão de Política
Agropecuária, e 6.907 e 6.908/2006, da Comissão de Educação.
Publique-se para os fins do ad. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Assuntos Municipais - aprovação, na 8? Reunião Ordinária, em
18/10/2006, dos Requerimentos ns 6.879 e 6.880/2006, do Deputado

rs- -



518

Antônio Andrade, e 6.88112006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de
Educação - aprovação, na 14? Reunião Ordinária, em 11/10/2006, do
Projeto de Lei n2 2.444/2005, do Deputado Roberto Carvalho, e dos
Requerimentos n 9s 6.734, 6.735 e 6.79712006, do Deputado Weliton
Prado, 6.819 e 6.83012006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
6.829/2006, da Deputada Ana Maria Resende, e 6.860/2006, do
Deputado Doutor Viana; e de Turismo - aprovação, na 192 Reunião
Ordinária, em 18/10/2006, dos Requerimentos n os 6.855/2006, do
Deputado Weliton Prado, e 6.882/2006, do Deputado Gustavo
Valadares (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos

do inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos do
Deputado Gilberto Abramo (5), solicitando a inclusão em ordem do dia
dos Projetos de Lei ns 1.977 e 1.986/2004, 2.240 e 2.663/2005 e
3.012/2006; nos termos do inciso VII do art. 232, c/c O art. 140, do
Regimento Interno, requerimentos dos Deputados Neider Moreira,
solicitando que o Projeto de Lei n 2 3.528/2006 seja encaminhado à
comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez que a Comissão de
Saúde perdeu o prazo para emitir seu parecer, e Paulo Piau,
solicitando que o Projeto de Lei n9 1.920/2006 seja encaminhado à
comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez que a Comissão de
Meio Ambiente perdeu o prazo para emitir seu parecer; e, nos termos
do inciso XIX do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do
Deputado Bilac Pinto, solicitando a inserção nos anais da Casa de
pronunciamento de sua autoria em homenagem póstuma ao ex-
Prefeito Municipal de Alterosa, Sr. Timótheo de Souza Neto.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as reuniões
extraordinárias de amanhã, dia 25, às 9 e às 20 horas, nos termos do
edital de convocação, e para a reunião ordinária também de amanhã,
às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

- -



519

ATA DA 252 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 44 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 152 LEGISLATURA, EM 11/10/2006
Às 91h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Laudelino Augusto, Doutor Ronaldo, João Leite e Paulo Piau,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Padre João. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Laudelino Augusto, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Doutor Ronaldo,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofício do Sr. Renê Henrique Cardoso Renault,
Gerente da Área de Proteção Ambiental Sul da Região Metropolitana
de Belo Horizonte, e da Sra. Nágila Cecilia Gontijo Souki,
Bibliotecária-Chefe do Instituto de Geociências da UFMG, publicadas
no "Diário do Legislativo", de 5/10 e 7/10/2006, respectivamente.
Passa-se à 14 Fase da 2? Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados,
cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 22 turno, na
forma do vencido no 12 turno, do Projeto de Lei n 2 1.03912003 (relator:
Deputado Doutor Ronaldo); e pela aprovação do Projeto de Lei n9
2.876/2005 no 12 turno, na forma do Substitutivo n 2 1, com as
Emendas ns 1 a 5 (relator: Deputado Paulo Piau). Passa-se á 22
Fase da 2? Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetido a votação, é aprovado o Requerimento n 2 6.697/2006, da
Comissão Especial da Governança Ambiental, com a Emenda n 2 1, do
Deputado Paulo Piau, em que solicita seja encaminhado ao Secretário
de Estado de Meio Ambiente pedido de providência no sentido de
questionar a inclusão da área de ocorrência da mata seca no território
mineiro como área de domínio de mata atlântica junto à Advocacia-
Geral do Estado, com base no mapa de vegetação do Brasil, IBGE
1988, adotado como referência territorial pelo Decreto n 2 750, de
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10/2/93, e sugerir a revisão do parecer favorável desse órgão sobre a
legalidade dessa medida. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2006.
Laudelino Augusto, Presidente - Doutor Ronaldo - João Leite - José

Henrique.

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

3.299/2006
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Agostinho Patrús, o projeto de lei em tela

visa declarar de utilidade pública a Organização Pró-Cidadania -
OPC -' com sede no Município de Camanducaia.

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

Fundamentação
Sediada no Município de Camanducaia, desde março de 2003, a

referida entidade é pessoa jurídica de direito privado, sem fins
econômicos e que tem como finalidade precípua promover parcerias
para desenvolver a auto-suficiência do cidadão.

Para alcançar seus objetivos, ela promove diversas ações voltadas
para as áreas da cultura, da saúde, do lazer e da defesa do patrimônio
artístico, bem como para a promoção da ética, da paz, da cidadania,
dos direitos humanos e de outros valores universais.

Em vista dos serviços que desenvolve em favor do bem-estar da
comunidade, a entidade se faz merecedora do pretendido título
declaratório de utilidade pública.

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

3.299/2006 em turno único.
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Sala das Comissões, 24 de outubro de 2006.
Jô Moraes, relatora.	-

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N
3.319/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Elbe Brandão, o Projeto de Lei n2
3.319/2006 visa a declarar de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais de Diamantina - Apae de Diamantina -, com
sede nesse Município.

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

Fundamentação
O trabalho desenvolvido pela Apae de Diamantina tem como

finalidade melhorar a qualidade de vida de pessoas portadoras de
deficiência, assegurando-lhes pleno convívio social e exercício da
cidadania. Para tanto, coordena e executa os objetivos, os programas
e a política da Federação das Apaes, assegurando o contínuo
progresso e mantendo a credibilidade do movimento apaeano.

Visando à concretização de seus objetivos, atua na concepção e na
aplicação das políticas do Município que afetam as demandas de seus
assistidos, garantindo o cumprimento de seus direitos e o seu lugar na
sociedade.

Além de prestar ampla assistência às pessoas especiais, ela atua na
compilação e na divulgação das normas legais que as protegem e
está presente nos esforços da ciência que visam a obter novos
conhecimentos que irão mitigar as dificuldades dessas pessoas.

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

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

3.319/2006, em turno único, com a Emenda n 2 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 24 de outubro de 2006.
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Jô Moraes, relatora.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

3.344/2006
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O projeto de lei em tela, do Deputado George Hilton, objetiva

declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário e Associação
dos Moradores de Comercinho, com sede nesse Município.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que a considerou jurídica, constitucional e
legal. Vem ela agora a este colegiado para deliberação conclusiva,
com base no art. 103, 1, "a, do Regimento Interno.

Fundamentação
O referido Conselho, entidade civil sem fins lucrativos e de natureza

filantrópica, tem como finalidade a proteção à saúde da família, das
mães, das crianças e dos idosos: o combate à fome e à pobreza
através do incentivo à produção de alimentos básicos e de campanha
de distribuição de alimentos e agasalhos: a promoção e divulgação da
cultura e do esporte.

Para a consecução de seus fins, procura firmar parcerias com
entidades congêneres e órgãos públicos que atuam diretamente na
área de assistência social, de forma a atualizar suas diretrizes de
trabalho e captar recursos para a realização de suas atividades.

Pelo que foi exposto, ele está habilitado a receber o título de
utilidade pública.

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

3.344/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 24 de outubro de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.376/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Elisa Costa, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação de Moradores de Agua
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Limpa - Amal -, com sede no Município de Simonésia.
A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade. Vem
agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos
termos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação de Moradores de Agua Limpa atua em Simonésia,

desde 1998, representando os interesses das comunidades do
córrego Agua Limpa, do córrego Cachoeirão e de Vargem Grande
junto ao poder público municipal, estadual e federal, buscando atender
às suas demandas.

Para subsidiar suas atividades, promove eventos culturais, como
palestras, ciclos de estudos e conferências, trazendo conhecimento e
informação aos seus moradores.

Atua na área de assistência social fornecendo auxílio médico-
hospitalar e medicamentos aos necessitados, combate a fome e a
pobreza e luta pela defesa da infância, da juventude e dos idosos,
dispensando cuidado especial à gestante e ao recém-nascido.

Busca permanentemente a conscientização dos seus associados,
estimulando a solidariedade, a cultura e a prática dos esportes,
instrumentos necessários para a consolidação da cidadania.

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

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

n 2 3.376/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 24 de outubro de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9
3.386/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Djalma Diniz, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Creche Lar da Criança de Inhapim, com
sede nesse Município.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que

rs
1. a i



524

concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade. Vem
agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos
termos do art. 103, 1, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida entidade, fundada em 1952, tem por finalidade promover o

atendimento integral das crianças carentes até zero a seis anos,
residentes no Município de Inhapim.

Com suas atividades, propicia a seus assistidos meios que lhes
possibilitem boas condições de saúde, presta-lhes assistência
educacional e promove atividades sociais, desportivas e de lazer.

Seus objetivos são executados com base nos princípios da ética e
da cidadania visando a garantir às crianças o direito de crescerem e
se desenvolverem em um ambiente saudável.

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

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

n 9 3.38612006, em turno único.
Sala das Comissões, 24 de outubro de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.403/2006
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado George Hilton, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação Beneficente da Creche e
Asilo São Lucas - Abencasl -, com sede no Município de Medina.

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

Fundamentação
A instituição em causa tem por finalidade sensibilizar a comunidade

e mobilizar recursos humanos e materiais em busca de solução para
os problemas das crianças e dos idosos.

Oferece-lhes, gratuitamente, serviços de saúde e atividades
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educativas. Ademais, contribui com a municipalidade no tocante ao
planejamento de políticas públicas e à formulação de programas que
possam proporcionar-lhe melhores oportunidades.

Por oferecer importantes serviços à comunidade, nada mais justo
que lhe seja prestada honraria, como forma de reconhecimento à sua
destacada importância no âmbito assistencial.

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

3.403/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 24 de outubro de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI M
3.420/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Edson Rezende, o Projeto de Lei n
3.420/2006 visa declarar de utilidade pública a Associação Irmandade
de Nossa Senhora da Boa Morte - AINSBM -, com sede no Município
de Barbacena.

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

Fundamentação
A entidade em causa possui como objetivo a melhoria da qualidade

de vida das pessoas carentes e em situação de risco social ou
pessoal e sua finalidade precípua é prestar atendimento médico,
odontológico e psicopedagógico aos seus assistidos.

Coordena, também, junto à comunidade, programas e ações que
buscam prevenir desajustes familiar e social.

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

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

& 3.42012006, em turno único.

a
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Sala das Comissões, 24 de outubro de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9
3.422/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Fernando Faria, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do
Povoado do Caetés - Aspaete -, com sede no Município de Barroso.

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

Fundamentação
A Associação Comunitária do Povoado do Caetés, sediada em

Barroso, é uma entidade sem fins lucrativos e cumpre seu
compromisso com a sociedade trabalhando para ajudar famílias
carentes e promovendo a convivência harmônica entre os moradores
da localidade. Realiza diversos eventos que integram a coletividade
do Caetés, corno festas e atividades esportivas. Desenvolve, também,
projetos alternativos que possam viabilizar fonte de renda para a
comunidade.

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

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

n g 3.422/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 24 de outubro de 2006.
Jô Moares, relatora.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.423/2006
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Luiz Fernando Faria, o projeto de lei em tela

visa declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro
Nossa Senhora do Rosário - ACBR -, com sede no Município de

rs
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Barroso.
A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos
termos do art. 103, 1, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Fundada no Município de Barroso, em 1995, a referida Associação é

entidade sem fins lucrativos que tem por finalidade amenizar a
situação das famílias do Bairro Nossa Senhora do Rosário que vivem
em estado de vulnerabilidade e pobreza.

Para a consecução desse objetivo, ela promove a boa convivência
entre os moradores por meio de atividades festivas e esportivas;
desenvolve ações comunitárias e projetos alternativos voltados para a
geração de emprego e renda.

Tendo em vista a relevância de seus serviços, a entidade se faz
merecedora do pretendido título estadual declaratório de utilidade
pública.

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

3.423/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 24 de outubro de 2006.
Jô Moraes, relatora.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 24/10/2006, a seguinte

comunicação:
Da Deputada Maria OUvia, notificando o falecimento do Pe. Gilson

da Silveira Goulart, ocorrido em 2211012006, nesta Capital. (- Ciente.
Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 27 DE OUTUBRO DE 2006

ATAS
ATA DA 789 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 42 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 2511012006
Presidência do Deputado Mauri Torres

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: 12 Fase
(Expediente): Ata - 22 Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei n2s 3.690 a 3.693/2006 - Requerimentos
ns 6.909 a 6.915/2006 - Requerimento dos Deputados Sargento
Rodrigues, Rogério Correia e outros - Comunicações: Comunicação
do Deputado Elmiro Nascimento - 22 Parte (Ordem do Dia): 11 Fase:
Abertura de Inscrições - Votação de Requerimentos: Requerimento
dos Deputados Sargento Rodrigues, Rogério Correia e outros;
aprovação - 2? Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Prosseguimento da votação, em turno único, do Veto Parcial à
Proposição de Lei Complementar n2 100; renovação da votação
secreta; manutenção; questão de ordem - Discussão, em turno único,
do Projeto de Lei n 9 3.555/2006; aprovação - Encerramento - Ordem
do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Fábio Avelar -

Antônio Andrade - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto
Pinto Coelho - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Carlos Pimenta - Célio
Moreira - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dinis
Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval
Angelo - Elbe Brandão - Fahim Sawan - Gustavo Corrêa - Gustavo
Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - 36 Moraes -
João Leite - José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Maria
OUvia - Maria Tereza Lara - Marlos Fernandes - Neider Moreira -
Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Ricardo Duarte - Roberto
Carvalho - Roberto Ramos - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Gosta - Sebastião Helvécio - Vanessa Lucas - Weliton
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Prado.
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 14h12min, a lista de
comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com  a palavra, o Sr.
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1 2 Parte
1 Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Doutor Viana,	Secretário "ad hoc", procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa
passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores
inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes
proposições:

PROJETO DE LEI N g 3.690/2006
Declara de utilidade pública o Instituto das Irmãs Franciscanas de

Nossa Senhora de Fátima, com sede no Município de Paraisópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarado de utilidade pública o Instituto das Irmãs

Franciscanas de Nossa Senhora de Fátima, com sede no Município
de Paraisópolis.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de outubro de 2006.
Durval Angelo
Justificação: Tendo em vista os relevantes serviços prestados pelo

Instituto das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora de Fátima e o
compromisso fiel de suas finalidades estatutárias, buscamos declarar
a entidade como de utilidade pública.

Tal declaração permitirá que a referida entidade se torne apta a
realizar projetos maiores no desenvolvimento de suas atividades.

Diante do importante trabalho que realiza, a instituição por certo terá

kA
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reconhecimento dos nobres colegas, que se empenharão na
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N g 3.691/2006
Declara de utilidade pública o Lar Anjo da Guarda, com sede no

Município de Três Corações.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica declarado de utilidade pública o Lar Anjo da Guarda,

com sede no Município de Três Corações.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de outubro de 2006.
Leonardo Moreira
Justificação: O Lar Anjo da Guarda, com sede no Município de Três

Corações, é sociedade civil com personalidade jurídica própria, sem
fins lucrativos, que tem por finalidade assistir crianças que sofrem de
violência física e psicológica, com idade até 6 anos, com iniciativas
comunitárias, visando valorizar as pessoas e os grupos menos
favorecidos.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
V2 da Lei n 2 12.972, de 1998, modificado pela Lei n 2 15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 12, que as
atividades de seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas.

Ressaltamos a importância da prestação de seus serviços à
comunidade e, diante do exposto, contamos com o apoio dos colegas
para a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188 c/c
o ai. 103, inciso 1, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI N Q 3.692/2006
Declara de utilidade pública a Corporação Musical União

Bonjardinense, com sede no Município de Bom Jardim de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l o - Fica declarada de utilidade pública a Corporação Musical

União Bonjardinense, com sede no Município de Bom Jardim de
Minas.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de outubro de 2006.
Leonardo Moreira
Justificação: A Corporação Musical União Bonjardinense, com sede

no Município de Bom Jardim de Minas, é sociedade civil com
personalidade jurídica própria, sem fins lucrativos, e tem como
finalidade cultivar a arte musical, apoiar iniciativas comunitárias e
prestar assistência a estudantes carentes.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1 2 da Lei n9 12.972, de 1998, modificado pela Lei n2 15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 5, que as
atividades de seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas.

Ressaltamos a importância da prestação de seus serviços à
comunidade e, diante do exposto, contamos com o apoio dos colegas
para a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI M 3.693/2006
Altera a denominação da Escola Estadual Bem-Me- Quer para

Escola Estadual de Educação Especial Risoleta Guimarães Tolentino
Neves, com sede no Município de ltuiutaba.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

rÃ



532

Art. l - Fica denominada Escola Estadual de Educação Especial
Risoleta Guimarães Tolentino Neves a Escola Estadual Bem-Me-
Quer, com sede no Município de ltuiutaba.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de outubro de 2006.
Zé Maia
Justificação: Com a apresentação deste projeto, queremos

perpetuar a memória da saudosa D Risoleta Guimarães Tolentino
Neves, tomando emprestado seu nome para denominar escola
especial do Município de Ituiutaba.

A homenageada, avó do Governador Aécio Neves, pautou sua vida
pela dedicação à família e a causas humanitárias.

Além dessas considerações, esclarecemos que a mudança de nome
é necessária, porque no Município já existe uma escola da Apae com
a denominação Bem-Me-Quer, o que vem confundir a sociedade
ituiutabana.

Diante do exposto, contamos com a compreensão e o apoio dos
nobres pares à aprovação deste projeto-

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

REQUERIMENTOS
N2 6.909/2006, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja

formulada manifestação de aplauso ao Sindicato da Indústria da
Construção Civil no Estado de Minas Gerais - Sinduscon-MG - pelas
comemorações dos seus 70 anos. (- A Comissão de Turismo.)

N2 6.91012006, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à Emater-MG por sua eleição
como a Melhor Empresa do Brasil em Desenvolvimento Agropecuário
2006. (- A Comissão de Política Agropecuária.)

N 2 6.911/2006, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas ao
asfaltamento da estrada que liga o Bairro Romanos ao Município de
Inconfidentes e do acostamento do Município de Ouro Fino ao de
Inconfidentes.

N Q 6.912/2006. do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja

rs- -
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formulado apelo ao Secretário de Transportes com vistas ao
asfaltamento da estrada que liga o Bairro Romanos ao Município de
Inconfidentes e do acostamento do Município de Ouro Fino ao de
Inconfidentes. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

N2 6.913/2006, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à urgente
liberação de recursos para a reforma da Escola Estadual Padre Mário
Florestan, em Uberlândia.

N2 6.914/2006, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja
formulado apelo à Secretária de Educação com vistas à urgente
liberação de recursos para a reforma da Escola Estadual Padre Mário
Florestan, em Uberlândia. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

NQ 6.915/2006, do Deputado Elmiro Nascimento, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Prefeitura Municipal de
Paracatu, na pessoa dos Srs. Vasco Praça Filho, Prefeito Municipal, e
João Jesus Macedo, Vice-Prefeito Municipal, pelo transcurso do 208
aniversário de emancipação do Município. (- Semelhante proposição
foi apresentada anteriormente pelo Deputado Antônio Andrade.
Anexe-se ao Requerimento n 9 6.879/2006, nos termos do § 2 2 do art.
173 do Regimento Interno.)

- E também encaminhado à Mesa requerimento dos Deputados
Sargento Rodrigues, Rogério Correia e outros.

-	 Comunicações
E-  também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Elmiro

Nascimento.
2 Parte (Ordem do Dia)

1 Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a Presidência
passa à 2 Parte da reunião, com a 1 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a
apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento dos Deputados Sargento

Rodrigues, Rogério Correia e outros, solicitando a constituição de

La
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comissão especial para proceder a estudo sobre a aplicação e a
regulamentação da Lei & 15.432, de 3/1/2005. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

24 Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a

Presidência passa à 24 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em turno único, do

Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar n 2 100, que altera a
Lei Complementar n 2 33, de 28/6/94, que dispõe sobre a organização
do Tribunal de Contas e dá outras providências. Designado relator em
Plenário, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva opinou pela manutenção do
veto. A Presidência vai submeter a matéria a nova votação pelo
processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso X, c/c os
arts. 222 e 255, do Regimento Interno. As Deputadas e os Deputados
que desejarem manter o veto registrarão "sim" e os que desejarem
rejeitá-lo registrarão "não". A fim de proceder à votação pelo processo
eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que
ainda não registraram sua presença no painel, que o laçam neste
momento. A Presidência dará início ao processo e, para tanto, solicita
às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares. Em
votação, o veto.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho -

Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Arlen
Santiago - Biel Rocha - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico
Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Doutor Viana - Durval
Angelo - Elbe Brandão - Fahim Sawan - Gustavo Corrêa - Gustavo
Valadares - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jã Moraes - João Leite -
José Henrique - Laudelino Augusto - Leonídio Bouças - Luiz Humberto
Carneiro - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marlos Fernandes -
Mauri Torres - Neider Moreira - Paulo Cesar - Rêmolo Aloise - Ricardo
Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa - Vanessa Lucas - Weliton Prado.
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O Sr. Presidente - Votaram "sim" 21 Deputados. Votaram "não" 20
Deputados, totalizando 41 votos. Está, portanto, mantido, em turno
único, o Veto Parcial à Proposição de Lei n g Complementar & 100.
Oficie-se ao Governador do Estado.

Questão de Ordem
O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, abstive-me de votar, mas

sinto-me no direito de declarar minha abstenção, já que o Deputado
Durval Angelo a questiona. Gostaria de alertar os Deputados sobre o
que votamos. Logicamente não pedirei lista de presença porque a
votação é secreta, mas registro a irresponsabilidade de não
derrubarmos esse veto, que traz um problema jurídico dos mais
graves que podemos admitir no Tribunal de Contas. Mais uma vez,
delegamos a outros Poderes aquilo que não lhe é de direito. Gostaria
que os Deputados tivessem a consciência de analisar o que ocorreu
aqui para que possamos corrigir isso. Ainda há tempo para corrigir,
embora não nesse projeto de lei complementar. Alertei e continuo
alertando para isso. Infelizmente, hoje não pudemos nem encaminhar
a votação, por impedimento. Falou-se que pedi encaminhamento de
votação depois do prazo, o que não é verdade.

Se a votação fosse em aberto, guardaria comigo essa certidão e
essa votação para, lá na frente, podermos cobrar isso. Todavia, o voto
é secreto, e temos de acatar e aceitar o resultado. Disse e repito que
estou apenas apresentando um posicionamento.

Repeti várias e várias vezes que a maioria que aqui votou não sabe
o que está votando. Parte da opinião pública tem razão. Se tudo
continuar da maneira como está - Tribunal de Contas legislando, TSE
legislando, TRE legislando, Ministério Público legislando, Executivo
legislando -, é preferível fechar o parlamento. Assim, iríamos para
casa, teríamos a representatividade do cargo e viríamos aqui apenas
para homologar os atos do Executivo, do Judiciário, do Ministério
Público ou do Tribunal de Contas. Poderíamos economizar. Do jeito
como está, o parlamento não tem função.

Há uma grande preocupação. Se continuarem as coisas da maneira
como estão, serei um daqueles que levantarão a bandeira para fechar
o parlamento sob a alegação - aliás, há muitas por aí - de economia
para o próprio governo. Não há necessidade de estarmos presentes
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aqui durante 30 dias por mês para manter uma estrutura como esta
apenas para homologar os atos do governo.

Deputado Laudelino Augusto, proporei uma emenda à Constituição
para que tenhamos a representatividade e a representação, mas que
fiquemos em casa, como um médico plantonista do interior: quando
alguém fica doente ou morre, ligam e ele sai de casa correndo para
atender o caso. Aí, homologaríamos o que determina o Poder
Executivo. Isso seria muito mais econômico e cômodo para nós e para
a sociedade. Não precisaria haver um salário nem uma despesa como
a atual apenas para homologar atos.

Gostaria que os Deputados analisassem com cautela e tranqüilidade
o que votamos hoje, a fim de que tenham consciência do que
acontecerá amanhã.

O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n
3.555/2006, do Governador do Estado, que autoriza a abertura de
crédito suplementar de R$8.000.000,00 ao Orçamento Fiscal do
Estado, em favor da Assembléia Legislativa. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Comissão de Redação.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
desconvocando a reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas, e
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião especial de
amanhã, dia 26, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e
para a reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na
edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4 a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA EM 26/10/2006

Presidência do Deputado Weliton Prado
Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.
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Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Mauri Torres - Antônio Andrade - Ana Maria Resende - Bilac Pinto -

Chico Rafael - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Edson Rezende - Irani
Barbosa - lvair Nogueira - Jô Moraes - João Leite - Laudelino
Augusto - Maria Tereza [ara - Manos Fernandes - Paulo Cesar -
Sávio Souza Cruz - Vanessa Lucas - Weliton Prado.

Falta de Quórum
O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - As 14h1 5min, a lista de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca
as Deputadas e os Deputados para a reunião especial de logo mais,
às 20 horas, nos termos do edital de convocação.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9

3.426/2006
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Cesar, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação Beneficente Dr. Altamiro
Saraiva - Abas -, com sede no Município de Viçosa.

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

Fundamentação
A Associação Beneficente Dr. Altamiro Saraiva tem por finalidade

prestar assistência social às pessoas carentes, buscando sempre
combater a fome e a pobreza.

Além de zelar pela melhoria das condições de vida dos menos
favorecidos, a entidade promove ações que visam à promoção da
cidadania e, também, à proteção do meio ambiente.

Nada mais justo, pois, que lhe seja prestada honraria, como forma
de reconhecimento à sua destacada importância no âmbito
assistencial.
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Por sua atuação, a referida entidade merece o título de utilidade
pública.

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

3.426/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 24 de outubro de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.538/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Governador do Estado fez remeter a esta Casa, por via da
Mensagem & 64212006, o projeto de lei em epígrafe, que tem por
objetivo dar a denominação de Escola Estadual Professor Paulo Freire
à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, localizada na
Penitenciária Nelson Hungria, no Bairro Nova Contagem, no Município
de Contagem.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 418/2006 e, a
seguir, encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucional idade e legalidade, nos termos do art. 102, III, "a", c/c o
art. 186, do Regimento Interno.

Fundamentação
No que tange à competência normativa, as matérias que só podem

ser reguladas pela União estão relacionadas no art. 22 da
Constituição da República. As que são reguladas pelo Município, por
sua vez, estão previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de
editar normas sobre assuntos de interesse local e suplementar a
legislação federal e estadual, para atender às suas peculiaridades.
Quanto ao Estado membro, a regra básica está consagrada no § 1 2 do
art. 25. E a chamada competência residual, que lhe faculta tratar das
matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do
Município.

A luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União ou
do Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
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Estado membro.
No plano infraconstitucional, a Lei n 2 13.408, de 1999, estabelece as

condições para se dar nome aos próprios do Estado. Segundo suas
normas, é competência do Legislativo dispor sobre a matéria e a
escolha deve recair em nome de pessoa que seja falecida e se tenha
destacado por notórias qualidades e relevantes serviços prestados à
coletividade.

Quanto à iniciativa para a deflagração do processo legislativo, a
Carta mineira não a inseriu no domínio reservado aos titulares dos
Poderes Legislativo e Judiciário, do Tribunal de Contas ou do
Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto pelo
Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização da
administração pública.

Estando o projeto em harmonia com o ordenamento vigente, inexiste
óbice à sua tramitação.

Conclusão
Em	vista	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n 2 3.538/2006.
Sala das Comissões, lide outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Elbe Brandão - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.565/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Lúcia Pacífico, a proposição em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
do Exepcional - Apae - de Funilândia, com sede nesse Município.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 11/8/2006 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. l Q da Lei n9 12.972, de 1998, alterado pela Lei n9
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15.430, de 2005.
Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o

inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 14, § 2, que o
exercício das funções de membros dos conselhos e da diretoria não
pode ser remunerado a qualquer título e, no art. 44, parágrafo único,
que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá
em benefício de entidades congêneres registradas no Conselho
Nacional de Assistência Social ou de uma entidade pública.

Apenas para retificar o nome da entidade, apresentamos emenda ao
art. 1 9 do projeto.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n 1 3.565/2006 com a Emenda n 1,
apresentada a seguir.

EMENDA N2 1
Dê-se ao art. 12 a seguinte redação:
"Art. 1 2 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais- Apae de Funilândia, com sede nesse
Município.".

Sala das Comissões, 17 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA O 1 2 TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 2.769/2005

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em tela tem
por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Pavão
o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, na forma do Substitutivo n 2 1, que
apresentou.
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Agora, vem a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto
a possível repercussão financeira, conforme dispõe o art. 188, c/c o
art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata o projeto de lei em análise de autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Pavão terreno com área de 21.600M2, situado no
lugar denominado Córrego Café, nesse Município, incorporado ao
patrimônio do Estado por adjudicação judicial, em ação de execução
fiscal movida pela Fazenda Publica do Estado contra a empresa
Latícínios Pethigra Alandra Ltda., que ainda ocupa o imóvel.

Tendo em vista a necessidade de aprimorar o texto do projeto de
acordo com a técnica legislativa e de acrescentar dados cadastrais do
referido bem, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o
Substitutivo & 1, cujos dispositivos guardam correspondência com a
proposição original e, por isso mesmo, sobre ele passaremos a nos
referir.

De conformidade com o parágrafo único do art. l, o imóvel será
destinado à implantação de uma unidade de ensino profissionalizante
em agroindústria e pecuária, atendendo assim ao interesse público,
que deve revestir a transação em tela.

Além disso, prevê o art. 22 a reversão do bem ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de três anos, contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista.

Saliente-se que a autorização legislativa para a alienação de bem
público decorre da exigência contida na Lei Federal n 2 4.320, de 1964,
que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal, em especial no § 2 de seu art. 105,
ao estabelecer que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo
permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida
autorização.

Cabe esclarecer que a matéria em questão atende aos preceitos
legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos,
além de não representar despesas para o erário e não acarretar
repercussão na lei orçamentária.
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Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do

2.769/2005 1 no I Q turno, na forma do Substitutivo
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Jayro [essa,

Luiz Humberto Carneiro - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1TURNO DO PROJETO

Comissão de Saúde
Relatório

Projeto de Lei n2
n 9 1, apresentado

relator - Dilzon Meio -

DE LEI N g 3.281/2006

O projeto de lei em análise, do Deputado Gustavo Corrêa, pretende
obrigar as empresas públicas e privadas, autarquias e fundações a
distribuir, gratuitamente, protetores ou filtros solares a seus
funcionários.

Publicado no "Diário do Legislativo", em 12/5/2006, foi o projeto
apreciado pela Comissão de Constituição e Justiça, da qual recebeu
parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do
Substitutivo n2 1, que apresentou.

Vem, agora, a matéria a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do art. 168, c/c o art. 102, XI, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição tem por objetivo a criação de medida de segurança no

trabalho, obrigando empregadores públicos e privados ao
fornecimento de filtros e protetores solares para os trabalhadores que
exercem suas atividades ao ar livre.

No que diz respeito à esfera privada, a proposição é de competência
privativa da União, conforme o disposto no art. 22 da Constituição da
República, que estabelece o direito do trabalho como matéria de
legislação federal. Por essa razão, a douta Comissão de Constituição
e Justiça apresentou o Substitutivo n 2 1, restringindo o comando ao
âmbito público e às empresas que prestam serviço ou realizam obras
para o Estado, por meio de contrato ou convênio.

Do ponto de vista desta Comissão, a proposta só pode ser bem
recebida e avaliada, uma vez que se trata de importante medida de
prevenção contra doenças de pele, em especial o câncer.
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Com a redução da camada de ozônio, os raios ultravioletas emitidos
pelo sol atingem a Terra com maior intensidade, agredindo a pele e
nela provocando doenças. As pessoas que se expõem ao sol de
forma prolongada e freqüente, por atividade profissional ou de lazer,
constituem o grupo de maior risco de contrair câncer de pele, que é o
mais comum entre os cânceres e se manifesta de duas formas: os
carcinomas e os melanomas. Longas exposições ao sol incitam a
fabricação de óxido de colesterol, que é a substância que estimula os
melanócitos, predispondo à doença.

Do ponto de vista sanitário, a medida trazida pela proposição em
análise, na forma sugerida pela Comissão de Constituição e Justiça, é
de natureza preventiva, pois obriga o poder público a proteger seus
trabalhadores da radiação solar, fornecendo-lhes os meios que a mais
recente tecnologia dispõe para esse fim: filtros e protetores.

O ato preventivo é a forma mais eficaz de atuação na área de saúde
pública, seja pelo aspecto humano, evitando-se o adoecimento e o
conseqüente sofrimento das pessoas, seja pelo aspecto da economia
de recursos, tão necessária na gestão da saúde coletiva,
especialmente no contexto brasileiro, em que há déficit de
investimento no setor.

Assim sendo, entendemos ser o projeto benéfico e oportuno, razão
pela qual nos posicionamos favoravelmente a ele na forma sugerida
pela Comissão de Constituição e Justiça.

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

3.281/2006 na forma do Substitutivo n 2 1,apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 18 de outubro de 2006.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Doutor

Ronaldo.
PARECER PARA  1TURNO DO PROJETO DE LEI N93.411/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n 9 3.41112006
dá nova redação ao art. 92 da Lei n2 12.153, de 21/5/96, que extingue
a autarquia Planejamento da Região Metropolitana de Belo Horizonte -
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Plambel.
A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Agora, vem a esta Comissão para receber parecer quanto a possível
repercussão financeira, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, VII,
"d", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Lei n 2 12.153, de 1996, extingue a autarquia Planejamento da

Região Metropolitana de Belo Horizonte - Piambel - e, em seu art. 9,
determina que os bens móveis e imóveis que constituem seu
patrimônio sejam transferidos para a Fundação João Pinheiro, com
exceção do imóvel situado na Avenida Brasil, n 2 688, em Belo
Horizonte, a ser transferido para o Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado de Minas Gerais - lpsemg - como pagamento de
parte da dívida do Estado com essa entidade.

O projeto de lei em análise dá nova redação ao referido art. 9 Q afim
de destinar todos os bens móveis e imóveis que compõem o
patrimônio da Plambel para a Fundação João Pinheiro, sem ressalvas.
Em decorrência, nenhum bem será incorporado ao patrimônio do
lpsemg para pagamento de dívida do Estado.

Cabe lembrar que se encontra em tramitação nesta Casa o Projeto
de Lei Complementar & 5912005, que dispõe sobre a alteração do art.
80 da Lei Complementar n o 64. de 2002, quitando a dívida do Tesouro
do Estado com o lpsemg. Assim, o equacionamento dessa questão se
dará de forma diferente à prevista por ocasião da elaboração da Lei &
12.153, possibilitando que o imóvel situado na Avenida Brasil, em Belo
Horizonte, seja também transferido à Fundação João Pinheiro.

Assim sendo, a matéria em questão não representa despesas para o
erário nem acarreta repercussão na lei orçamentária.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n

3.411/2006 no jQ turno.
Sala das Comissões, 25 de outubro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Jayro Lessa, relator - Luiz Humberto

Carneiro - Dilzon Meio - Sebastião Helvécio.
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COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
O Sr. Presidente despachou, em 25/10/2006, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento da Sra.

Olga Silveira Carneiro, ocorrido em 23/10/2006, em Belo Horizonte. (-
Ciente. Oficie-se.)

- O Sr. Presidente despachou, em 26110/2006, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Domingos Sávio (2), dando ciência à Casa do
falecimento da Sra. Maritza Caetano Paulinelri Assunção, ocorrido em
2/10/2006, em Luz, e da Sra. Beatriz Paulinelli Bahia, ocorrido em
23/10/2006, em Luz. (- Ciente. Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de pesar pelo falecimento do Sr. José da Costa Barbosa, ex-Prefeito

Municipal de Cachoeira de Minas (Requerimento n2 6.677/2006, do
Deputado Bilac Pinto);

de pesar pelo falecimento da Sra. Elsilene Souza Rodrigues e Mira,
Vereadora à Câmara Municipal de Cristina (Requerimento n9
6.678/2006, do Deputado Bilac Pinto);

de pesar pelo falecimento do Sr. Ney Octaviani Bernis, ex-Vereador
à Câmara Municipal de Belo Horizonte (Requerimento n 9 6.679/2006,
do Deputado Doutor Viana);

de pesar pelo falecimento do Sr. Elizeu Ribeiro de Barros, ex-
Prefeito Municipal de Gonçalves (Requerimento n 9 6.68312006, do
Deputado Bilac Pinto);

de pesar pelo falecimento do Sr. Nilson José de Oliveira, ex-Prefeito
Municipal de Conselheiro Pena (Requerimento nO 6.685/2006, do
Deputado José Henrique);

de congratulações com a comunidade de Brasília de Minas pelo
transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município (Requerimento nQ 6.720/2006, da Deputada Ana
Maria Resende);

de congratulações com a comunidade de Montes Claros pelo
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transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município (Requerimento n 2 6.721/2006, da Deputada Ana
Maria Resende);

de congratulações com comunidade de Borda da Mata pelo
transcurso do 82 aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município (Requerimento n 2 6.73312006, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva);

de congratulações com a Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de
Varginha Ltda. pela passagem do Dia Internacional do Cooperativismo
(Requerimento n 9 6.73712006, do Deputado Dimas Fabiano);

de congratulações com a Cooperativa de Crédito Rural dos
Cafeicultores da Região de Varginha Ltda. pela passagem do Dia
Internacional do Cooperativismo (Requerimento ng 6.73812006, do
Deputado Dimas Fabiano);

de congratulações com a Cooperativa Central dos Cafeicultores e
Agropecuária de Minas Gerais pela passagem do Dia Internacional do
Cooperativismo (Requerimento n Q 6.739/2006, do Deputado Dimas
Fabiano);

de congratulações com a Cooperativa de Trabalho na Movimentação
de Mercadorias Ltda. pela passagem do Dia Internacional do
Cooperativismo (Requerimento n 9 6.740/2006, do Deputado Dimas
Fabiano);

de congratulações com a Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo
dos Empregados do Moinho Sul Mineiro S.A. pela passagem do Dia
Internacional do Cooperativismo (Requerimento n 9 6.74112006, do
Deputado Dimas Fabiano);

de congratulações com a Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo
dos Empregados da Polo Indústria e Comércio Ltda. e PP Print
Embalagens Ltda. pela passagem do Dia Internacional do
Cooperativismo (Requerimento n 2 6.74212006, do Deputado Dimas
Fabiano);

de congratulações com a Cooperativa de Ensino e Cultura de
Varginha Ltda. pela passagem do Dia Internacional do Cooperativismo
(Requerimento n 2 6.74312006, do Deputado Dimas Fabiano);

de congratulações com a Cooperativa dos Usuários e Assistência
Médica Ltda. pela passagem do Dia Internacional do Cooperativismo
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(Requerimento n 6.744/2006, do Deputado Dimas Fabiano);
de congratulações com a Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo

dos Médicos e Demais Profissionais da Área da Saúde de Varginha
Ltda. pela passagem do Dia Internacional do Cooperativismo
(Requerimento n 2 6.745/2006, do Deputado Dimas Fabiano);

de congratulações com o Sr. Roberval Silva Esper, Presidente da
Cooperativa de Trabalho Médico - Unimed - Varginha, pela passagem
do Dia Internacional do Cooperativismo (Requerimento n Q 6.746/2006,
do Deputado Dimas Fabiano);

de aplauso à Companhia Cedro Cachoeira pela comemoração dos
134 anos de sua fundação (Requerimento n 9 6.78112006, do
Deputado Doutor Viana);

de aplauso à Presidência da Câmara Municipal de Belo Horizonte
pelo lançamento do selo personalizado e do carimbo comemorativos
dos 70 anos dessa Casa (Requerimento n Q 6.792/2006, da Deputada
Vanessa Lucas);

de aplauso à diretoria da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de
Fora pelos 152 anos de fundação da instituição (Requerimento n9
6.79312006, da Deputada Vanessa Lucas);

de aplauso à Presidência da Associação Comercial de Viçosa pela
realização de festividades em comemoração do aniversário de Arthur
da Silva Bernardes (Requerimento n2 6.79412006, da Deputada
Vanessa Lucas);

de aplauso à diretoria da União dos Varejistas de Minas Gerais pelo
recebimento do título de Cidadania Honorária de Belo Horizonte
(Requerimento n 6.800/2006, da Deputada Vanessa Lucas);

de aplauso à diretoria do Sinduscon-MG pelo recebimento do
Diploma de Honra ao Mérito conferido pela Câmara Municipal de Belo
Horizonte (Requerimento n9 6.801/2006, da Deputada Vanessa
Lucas);
de aplauso à diretoria do Corecon pela realização das

comemorações do Dia do Economista e pelo lançamento do Centro de
Estudos para o Desenvolvimento - CED (Requerimento n 2 6.803/2006,
da Deputada Vanessa Lucas);

de aplauso aos Delegados Edno de Oliveira Brito e Fernando Tino
Zanoni (encaminhada ao Chefe da Polícia Civil e à Corregedoria da
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Polícia Civil) pela postura no episódio da desocupação da Fazenda
Gameleira (Requerimento n 9 6.806/2006, da Comissão de Direitos
Humanos);

de congratulações com a Apae de Campo Belo, na pessoa de sua
Presidente, Sra. Antonieta de Oliveira Ferreira, por seus 25 anos de
fundação (Requerimento n9 6.814/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva);

de congratulações com a comunidade de Paraopeba pelo transcurso
do 952 aniversário de emancipação político-administrativa desse
Município (Requerimento n 2 6.823/2006, do Deputado Doutor
Ronaldo);

de congratulações com a comunidade de Barbacena pelo transcurso
do 2152 aniversário de emancipação político-administrativa desse
Município (Requerimento n 2 6.824/2006, do Deputado Doutor
Ronaldo);

de congratulações com a comunidade de Nepomuceno pelo
transcurso do 952 aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município (Requerimento n 2 6.82512006, do Deputado Doutor
Ronaldo);

de aplauso à Câmara Municipal de Belo Horizonte pela homenagem
prestada à memória de Raimundo Cândido por ocasião de seu
centenário (Requerimento n 2 6.82712006, da Deputada Vanessa
Lucas);

de congratulações com a Sra. Sarah Vaintraub por sua posse no
cargo de Presidente do Sindicato de Empresas de Promoção,
Organização e Montagem de Feiras, Congressos e Eventos de Minas
Gerais - Sindiprom (Requerimento n 2 6.83212006, do Deputado
Gustavo Corrêa);

de congratulações com a Associação Mineira de Panificação, na
pessoa de seu Presidente, Sr. Antônio de Pádua Moreira, por seus 30
anos de fundação (Requerimento n 9 6.834/2006, do Deputado
Gustavo Corrêa);

de aplauso à PMMG pelos 25 anos da abertura dessa corporação às
mulheres como policiais militares (Requerimento n 2 6.836/2006, da
Deputada Vanessa Lucas);

de congratulações com a comunidade de Estrela do Sul pelo
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transcurso do 145 2 aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município (Requerimento n 2 6.838/2006, do Deputado Weliton
Prado):

de congratulações com a comunidade de ltuiutaba pelo transcurso
do 105 aniversário de emancipação político-administrativa desse
Município (Requerimento n 9 6.839/2006, do Deputado Weliton Prado);

de congratulações com a comunidade de Monte Alegre de Minas
pelo transcurso do 126 2 aniversário de emancipação político-
administrativa desse Município (Requerimento n 2 6.840/2006, do
Deputado Weliton Prado):

de congratulações com a comunidade de Gurinhatã pelo transcurso
do 442 aniversário de emancipação político-administrativa desse
Município (Requerimento n 2 6.841/2006, do Deputado Weliton Prado);

de repúdio ao Presidente da República pelo veto parcial ao Projeto
de Lei n2 18/2006, que concedeu reajuste de 16,67% a todos os
aposentados e pensionistas do INSS (Requerimento n 2 6.842/2006,
da Deputada Lúcia Pacífico);

de aplauso ao Presidente da OAB-MG pela criação da Comissão de
Assuntos Previdenciários (Requerimentos n 2 6.843/2006, do Deputado
Gil Pereira);
de congratulações com a Rádio Jovem EM de Itajubá pelo

transcurso do 20 aniversário de sua instalação (Requerimento n9
6.844/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de apoio aos agricultores familiares e trabalhadores rurais de Buritis
por sua luta pela renegociação de dívidas (Requerimentos n2
6.845/2006, do Deputado Weliton Prado);

de congratulações com a comunidade de Jacutinga pelo transcurso
do 1059 aniversário de emancipação político-administrativa desse
Município (Requerimento n2 6.846/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva);

de congratulações com a comunidade de Extrema pelo transcurso
do 1059 aniversário de emancipação político-administrativa desse
Município (Requerimento n2 6.847/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva);

de congratulações com o Sr. Roberto Elisio, jornalista e escritor, por
publicação de artigo no jornal "Hoje em Dia", em 17/9/2006
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 28 DE OUTUBRO DE 2006

ATAS
ATA DA 48? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4? SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 25/10/2006
Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rogério Correia

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - 22 Parte
(Ordem do Dia): 2? Fase: Discusão e Votação de Proposições:
Requerimento do Deputado Ricardo Duarte; aprovação - Discussão,
em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar &
100; designação de relator; emissão de parecer pelo relator; discursos
dos Deputados Antônio Júlio, Edson Rezende e Laudelino Augusto;
questão de ordem; chamada para recomposição de quórum;
existência de número regimental para a continuação dos trabalhos;
discurso do Deputado Laudelino Augusto; encerramento da discussão;
votação secreta; inexistência de quórum para votação; anulação da
votação; chamada para recomposição de número regimental;
inexistência de quórum para votação - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Rogério Correia - Fábio Avelar - Antônio Andrade -

Elmiro Nascimento - Adalciever Lopes - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrús - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana
Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Arlen Santiago - Biel Rocha - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo
Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma
Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval
Angelo - Edson Rezende - Elbe Brandão - Fahim Sawan - George
Hilton - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jésus Lima - Jô Moraes -
João Leite - José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto -
Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia
Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria Olívia -
Maria Tereza Lara - Marlos Fernandes - Neider Moreira - Padre João -
Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte -
Roberto Ramos - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião
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Costa - Sebastião Helvécio - Vanessa Lucas - Weliton Prado - Zé
Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 9hllmin, a lista de

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

1? Parte
Ata

- A Deputada Jô Moraes, 2-Secretária "ad hoc", procede à leitura da
ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2' Pane (Ordem do Dia)
2 Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2 2 Pane da reunião, em sua 2 Fase, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta, uma vez que
não há matéria a ser apreciada na 1 2 Fase.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Ricardo

Duarte solicitando a inversão da pauta da reunião, de modo que o
Projeto de Lei n 3.335/2006 seja apreciado logo após o Projeto de Lei
n9 3.555/2006. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei
Complementar n2 100, que altera a Lei Complementar n Q 33, de
28/6/94, que dispõe sobre a organização do Tribunal de Contas e dá
outras providências. Nos termos do § 2 do art. 145 do Regimento
Interno, a Presidência designa relator da matéria o Deputado Dalmo
Ribeiro Silva. Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva para
emitir seu parecer.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, meu parecer é o
seguinte.	 -

PARECER SOBRE O VETO TOTAL A PROPOSIÇÃO DE LEI
COMPLEMENTAR N g 100
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Relatório
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe é conferida

no art. 90, inciso VIII, c/c o art. 70, inciso II, da Constituição do Estado,
opôs veto parcial à proposição de lei em epígrafe, que altera a Lei
Complementar n 9 33, de 28/6/94, que dispõe sobre a organização do
Tribunal de Contas e dá outras providências.

As razões do veto foram encaminhadas a esta Casa por meio da
Mensagem n9 650/2006, publicada no "Diário do Legislativo" de
10/8/2006.
Cumpridas as formalidades regimentais, a proposição foi

encaminhada à Comissão Especial, para receber parecer, nos termos
do art. 111, 1, "b", c/c o art. 222, do Regimento Interno.

De acordo com o disposto no § 39 do citado art. 222, esgotado o
prazo regimental da Comissão, o veto foi incluído na ordem do dia,
sobrestadas as demais proposições até sua votação final, ressalvado
projeto de iniciativa do Governador do Estado com solicitação de
urgência e com prazo de apreciação esgotado, cabendo a este relator
emitir parecer sobre a matéria.

Fundamentação
O veto parcial à proposição de lei em epígrafe incide sobre o seu art.

3 0, de origem parlamentar, que acrescenta § 2 2 ao art. 13 da Lei
Complementar n Q 33, de 1994, nos seguintes termos:

"Art.13-( ...)
§ 2 - A competência de que trata o inciso XVI deste artigo não se

aplica, quando seu fundamento for a inconstitucionalidade ou a
ilegalidade de lei estadual ou municipal não declarada pelo tribunal
competente.

O referido art. 13 dispõe sobre a competência do Tribunal de
Contas, ressaltando-se o seu inciso XVI, que atribui a essa Corte a
competência para apreciar a legalidade, a legitimidade, a
economicidade e a razoabilidade de contrato, convênio, ajuste ou
instrumento congênere que envolvam a concessão, a cessão, a
doação ou a permissão de qualquer natureza, a título oneroso ou
gratuito, de responsabilidade do Estado ou do Município, por qualquer
de suas unidades ou entidade da administração indireta.

Nas razões do veto, o Chefe do Executivo se baseia na Constituição
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Federal e na Constituição mineira, bem como na Súmula n g 347, da
jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal, firmada no
sentido de que "o Tribunal de Contas, no exercício de suas
atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do
poder público". Argumenta o Governador do Estado que, na
apreciação do caso concreto, o Tribunal de Contas não declara a
inconstitu cio nalidade nem a legalidade de norma estadual ou
municipal, como entendeu o legislador na justificativa que deu origem
ao dispositivo vetado, mas examina-se o ato, verificando-se sua
conformidade com as disposições constitucionais e legais que lhe são
pertinentes. Aduziu, finalmente, a decisão do egrégio Tribunal
proferida no Recurso de Mandado de Segurança n 2 8.372, do Estado
do Ceará, a qual, baseada na mencionada Súmula 347, enfatizou que,
não obstante a declaração de inconstitucionalidade escapar à
competência específica das Cortes de Contas, "há que distinguir entre
declaração de inconstitucionalidade e não aplicação de leis
inconstitucionais, pois esta é obrigação de qualquer tribunal ou órgão
de qualquer dos Poderes do Estado" (Rei. Mm. Pedro Chaves, "DJ",
11/12/61).

Com efeito, à luz dos dispositivos constitucionais concernentes às
atribuições dos Tribunais de Contas da União e do Estado, pode-se
constatar que as referidas Cortes têm competência para verificar a
legalidade ou a ilegalidade dos atos praticados pela administração
pública direta ou indireta, observando-se notadamente o art. 71,
alíneas "c", "g", "h" e "i", da Constituição Federal, e o art. 76, incisos V,
VI, XIV e XV, da Constituição Estadual.

Em face do exposto, concordamos com as razões alegadas para o
Veto Parcial em análise e apresentamos a seguinte conclusão.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela manutenção do Veto Parcial

à Proposição de Lei Complementar n 9 1 00.
O Sr. Presidente (Deputado Rogério Correia) - Em discussão, o

veto. Com a palavra, para discutí-lo, o Deputado Antônio Júlio.
O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, o que nos traz aqui para discutir o Veto Parcial à Lei
Complementar & 100 é uma matéria sobre a qual tenho tentado
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alertar os Srs. Deputados. Sou autor da emenda que foi vetada a
pedido do Tribunal de Contas. No cafezinho, no Salão Vermelho,
todos os Deputados lamentam que o Parlamento tenha perdido suas
prerrogativas. Concedemos prerrogativas em excesso para o
Ministério Público, para o Tribunal de Contas, para não sei quem
mais. Hoje, qualquer fiscal de trânsito tem mais poder do que os
Poderes. Culpa do Parlamento, porque não temos exercido nossa
responsabilidade de legislar e fiscalizar. Nesse caso concreto do
Tribunal de Contas, apresentei uma emenda ao Projeto de Lei
Complementar nQ 100, tirando do Tribunal de Contas a autonomia, o
direito ou a responsabilidade - não sei que palavra seria mais
adequada - de declarar inconstitucionais leis municipais ou estaduais.
E o maior conflito de competências a que podemos assistir. Tenho
tentado dizer isso aos Srs. Deputados, mas ninguém presta atenção
nessa irregularidade grosseira de que estamos participando. Estamos
concedendo ao Tribunal de Contas uma competência que é
claramente do Tribunal de Justiça. Se o Tribunal de Contas
permanecer com essa competência, teremos um grande conflito de
competências. No Tribunal, dizem que, se alguém achar que a
decisão do Tribunal está equivocada, que entre no Tribunal de Justiça
com um mandado de segurança, e será definido pelo Tribunal de
Justiça.

Srs. Deputados, ninguém está prestando atenção no que estou
dizendo, o que é comum no Parlamento, mas depois ficam chorando.
E grave o que estamos dizendo. O Tribunal de Contas tem tomado
decisões absurdas contra os nossos Prefeitos, contra os
administradores. Em alguns casos, o Tribunal entende que o Prefeito
cometeu um equívoco, sem lhe dar direito de defesa. Ele só tem
direito de defesa se forem contratados os consultores que lá
trabalham. Estamos vendo, e não temos coragem de dizer nada.
Todos querem dizer, mas infelizmente estamos passivos, não
queremos tomar decisão, não queremos assumir nosso papel como
legisladores. Essa é a minha preocupação em relação a esse veto do
governo. Temos de analisar o que está acontecendo no Tribunal de
Contas. E temos de ter calma. Temos de assumir nosso papel de
legislar.
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Sob a alegação de que o Tribunal de Contas pode declarar leis
inconstitucionais, citam uma súmula de 1961. E como o caso de um
pai que bate em seu filho, que lhe dá um cacete bem dado, e, quando
• Conselho Tutelar ou o Juiz da Infância e da Adolescência o punem,
• pai alega que pode, sim, bater em seu filho, porque seu bisavô e seu
avô também o faziam com seus filhos e com seus netos. E o que o
Tribunal está fazendo, citando uma súmula de 1961. Em 1964,
tivemos um golpe militar. Vivemos uma ditadura militar.
Tivemos uma nova Constituição em 1967, houve uma

redemocratização no País, estamos vivendo em um regime
democrático e temos uma Constituição de 1988. Para alegar que o
Tribunal tem competência para atender a alguns interesses,
principalmente dos grandes negócios, apresentam uma resolução.
Infelizmente, em nosso país, uma resolução, uma portaria e uma
decisão interna têm mais valor que a lei, porque estamos
acomodados. O parlamento está acomodado. E não é somente a
Assembléia Legislativa que está acomodada, mas também os
Municípios e o Congresso Nacional, pois se discute mais o que será
pago em uma emenda do que os interesses do Estado. E importante
saber quanto terão de emenda, mas a situação do Estado e do
Tribunal de Contas não interessa, porque dá trabalho.

Faço esse alerta aos Srs. Deputados. Temos de derrubar esse veto
do governo. Todos estão com medo do Governador e acreditam que
tudo o que ele manda tem de ser aprovado, mas esse veto é do
Tribunal de Contas, e não um interesse do governo. Estamos
deixando passar um momento oportuno para que a Assembléia
Legislativa possa se manifestar, como fizemos na aprovação da
emenda. Foram realizadas várias reuniões para isso.

Sr. Presidente, Deputado Rogério Correia, digo isso com muita
tranqüilidade, porque fui ao Tribunal de Contas discutir a questão
antes de apresentar a emenda. Disseram-me, inclusive um assessor
desta Casa, que eu estava defendendo o interesse de Nanuque. Foi
um problema dessa cidade que me motivou a tomar essa decisão. A
Assembléia Legislativa esteve em Nanuque quando o Ministério
Público exigia da Prefeitura que fosse feita a licitação para
regulamentar a situação do mototáxi. Quanto ela abriu o processo
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hcitatório, uma empresa de Belo Horizonte, concessionária do
transporte coletivo de Nanuque, pediu que o Tribunal suspendesse o
processo, sob a alegação de que a lei seria inconstitucional. Mas ela
ainda está sendo discutida no Supremo, porque cada um analisa o
Código de Trânsito de forma diferente. Uns alegam que o transporte
por moto não é serviço de transporte de passageiro.

E o Tribunal, para atender aos interesses econômicos da empresa
de transporte coletivo, suspendeu o processo licitatório e entrou em
conflito com os interesses do Município e do próprio Ministério
Público. Isso me motivou a levantar essa questão e a discutir o
problema. O Tribunal de Contas recebeu-me para discutir a questão
de Nanuque, pois, até então, eu não tinha conhecimento dessa
situação. Não conseguiram me apresentar argumentos para que
pudesse mudar o meu pensamento. Não existem argumentos
jurídicos. Alegam que uma súmula de 1961 diz que o Tribunal de
Contas tem esse poder de declarar a inconstitucionalidade das leis.

Não podemos concordar com isso. O momento de a Assembléia
Legislativa manifestar-se seria agora, na apreciação do veto. Se
pretendemos dar mais esse poder ao Tribunal de Contas, entendo que
não teremos mais o direito de reclamar das suas ações. E sabemos o
que tem acontecido. Certos fatos são lamentáveis. As vezes,
reclamamos, mas não temos a coragem de enfrentá-los. Um ou outro
Deputado, às vezes, tem a coragem de levantar essa questão
referente à instituição Tribunal de Contas, porque não estamos nos
referindo aos funcionários desse Tribunal, mas à instituição.

Esse artigo vetado não deve ser votado hoje. Os Deputados têm de
analisar a questão e os objetivos, para, depois, não ficarmos
reclamando que o Tribunal de Contas está criando um conflito de
competência com o Tribunal de Justiça e tomando para si uma
responsabilidade que seria deste Tribunal ou do Supremo ao declarar
uma inconstitucionalidade.

Deputado Fábio Avelar, isso chegou a tal ponto que, em 2000, se
não me engano, apresentamos nesta Casa a Proposta de Emenda à
Constituição n9 49, para resolver uma situação de direito de vários
funcionários do governo do Estado, a chamada função pública. Essa
situação foi criada e, depois, com as mudanças da Constituição,
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surgiu uma grande confusão: os funcionários da função pública
ficaram no limbo.

Não tenho procuração para defender os funcionários públicos. Pelo
contrário, minha Proposta de Emenda à Constituição n 9 49 me tirou
votos. Não fui protegido pelos funcionários da função pública. Meus
votos diminuíram em Belo Horizonte em decorrência do desgaste que,
por meio da imprensa, tivemos com a opinião pública. Alegaram que
estávamos fazendo o "Boeing da Alegria', mas, na verdade, a
situação da função pública foi criada no governo Hélio Garcia pelo
então Secretário Anastasia e precisava ser resolvida. A solução
sugerida por nossos constituintes e advogados administrativos foi a
criação de uma proposta de emenda à Constituição. Apresentei,
então, uma, e a votamos quando eu era Presidente da Casa.

Vêm agora seus primeiros resultados, e o Tribunal de Contas não
quer averbar as aposentadorias dos que têm direito, sob a alegação
de que aquela proposta é inconstitucional. O Tribunal de Contas se
esqueceu de que o Ministério Público entrou com uma ação direta de
inconstitucionalidade contra a Proposta de Emenda à Constituição &
49. E o Supremo não a declarou inconstitucional, pelo contrário:
mandou arquivar a ação direta de inconstitucionalidade, e o Tribunal
de Contas, que é maior que tudo, que é mais que o Supremo e que o
Tribunal de Justiça, está alegando que não pode averbar as
aposentadorias porque a Proposta de Emenda à Constituição n Q 49 é
inconstitucional. Ora, ela não foi assim declarada pelo Tribunal de
Justiça e, muito menos, pelo Supremo.

Há 15 dias, a imprensa mineira estampou a notícia de que o Tribunal
de Contas determinou - veja que absurdo, Deputado Padre João - que
todos os 20 mil funcionários fossem demitidos. Parece que estão
brincando com a administração pública. Parece que não estão tendo a
responsabilidade de olhar a coisa pública com seriedade. Não
analisaram a lei ou quiseram jogar para a imprensa, ou quiseram
aparecer.

O Parlamento não está reagindo a isso. O Executivo, sim, reagiu. O
Executivo foi claro: foi para a imprensa e declarou que não acatava
aquela decisão do Tribunal de Contas porque não tem embasamento
legal. 0 Tribunal agiu sob a alegação de que a lei era inconstitucional,
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mas a lei não foi declarada inconstitucional, e, na verdade, nem se
trata de lei ordinária, mas de emenda à Constituição.

A época, por intermédio do Prof. Anastasia, que está preocupado
com o problema, tentamos resolver com coragem a situação.

Está aí esse jogo de cena, talvez até mesmo para alertar os
Deputados da discussão que tenho feito. Fizemos lá e na Presidência
desta Casa. Alertei o Presidente Deputado Mauri Torres, - que
convocou os Conselheiros Antônio Carlos Andrada e Wanderley Ávila.
Mas eles não têm argumento jurídico.

Temos agora a oportunidade de derrubar o veto e discutir um outro
projeto de lei ou outra maneira de definir as formas e os direitos e
prerrogativas do Tribunal de Contas.

Não é esta a primeira vez que alerto os Deputados a esse respeito.
O assunto é para reflexão de cada um, para não ficarmos, depois,
reclamando que Deputado não tem mais valor, que Deputado hoje e
nada é a mesma coisa, que funcionário de qualquer lugar é mais
importante que Deputado. A culpa é nossa mesmo, porque não
assumimos nosso papel. Gosto de usar 'nós", mas, na verdade, não
me incluo nessa postura. Tenho debatido contra o governo, fui
perseguido, tentaram derrotar-me por causa do meu posicionamento
como parlamentar, como Deputado.

Vim para a vida pública por vocação. Gosto da vida pública. Não vim
aqui para ganhar dinheiro, pelo contrário, estou perdendo dinheiro por
ser parlamentar. Não sou empresário. Não tenho recursos. Passei por
muitas dificuldades para ser reeleito e o fui com os meus
posicionamentos aqui, na Assembléia, e continuarei como tal.

Digo que somos responsáveis - incluo-me como tal -, porque apenas
uma voz não muda a regra do jogo. Por isso, chamo a atenção dos
Deputados, alertando-os para a necessidade de discutir o problema, o
que não fazemos.

Tenho certeza de que alguns parlamentares vão escutar o assessor
da Liderança do Governo - ele é quem decidirá qual será o voto.
Acredito que isso não pode continuar dessa forma. Temos de ter a
capacidade de analisar, olhar, discutir e ver as conseqüências da
nossa decisão.

Falo muito em conseqüência. Quando falamos, debatemos e
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inspecionamos algo, é porque analisamos as conseqüências. Por
muitas vezes, essa atitude me custou caro. Algumas das minhas
demandas contra a Secretaria de Fazenda apresentadas aqui, na
Assembléia, foram com base nas conseqüências de seus atos para o
contribuinte. Todo o mundo quer resolver o problema no papel, mas
se esquece do que gerará à frente, tanto dos benefícios quanto dos
malefícios.

Queremos resolver tudo com imediatismo. Queremos votar para ir
embora para o gabinete, para o interior. Mas uma lei é permanente,
fica, e os seus resultados, suas conseqüências permanecem. Por
isso, temos de ter paciência e discuti-Ia bem - e discutir dá trabalho.
Já fiquei, mais ou menos, por 6 horas discutindo, praticamente
sozinho - numa das reuniões, o Deputado Sebastião Helvécio
participou -, porque ninguém quis participar.

Chamei vários Deputados para discutir com o Tribunal de Contas,
para não ficar apenas no discurso, como se o Deputado Antônio Júlio
quisesse apenas discursar e aparecer mais que o projeto de lei.
Ninguém quis ir lá. O Sebastião Helvécio foi o único que teve a
coragem de discutir - o Deputado Célio Moreira passou por lá - as
conseqüências do que temos a oportunidade de modificar.

E grave, muito grave, o fato de o Tribunal continuar suspendendo
processo administrativo, concorrências públicas, enfim, todo processo
licitatôrio sob a alegação de que a lei municipal ou estadual é
inconstitucional.

Deputado Jésus, se formos discutir lá, eles argumentarão que não
declaram a inconstitucionalidade, que suspendem o processo sob a
alegação de que a lei é inconstitucional, para que o erro não
permaneça. Ora, isso não dá para engolir. Nós, que temos um pouco
de formação jurídica, de conhecimento administrativo, não podemos
aceitar esse argumento. Se o argumento é para ajeitar algumas coisas
que acontecem, aí é diferente. Se o jogo for claro, podemos até
aceitar que queiram permanecer com essa prerrogativa para ajeitar,
em nome do Poder Executivo, alguns problemas que possam surgir.

Deputada Jô Moraes, isso é sério. Não podemos continuar
brincando de fazer leis, brincando de ter um parlamento. Temos de
ser responsáveis e discutir os problemas. Se todo o mundo considerar
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o veto importante, acatarei a decisão da maioria, não a questionarei.
Pelo menos, ficará registrado o meu posicionamento. Não se trata de
um posicionamento demagogo, como vemos às vezes.

O Deputado Mauri Torres me chamou para conversar. Disse-lhe que
não havia argumento, pois tenho a convicção, quase a certeza do que
estou falando. Por isso, chamo a atenção dos Deputados: precisamos
derrubar o veto ao Projeto de Lei Complementar n 2 100.

Vejam, sobre nós poderá cair a responsabilidade de termos sido
omissos, de termos criado mais instrumentos para que alguns que têm
acesso ao Tribunal de Contas, que lá advogam usem-nos como
recurso para protelar, suspender e cancelar contratos, sob a alegação
de que a lei é municipal.

Se o Tribunal agir dessa forma, Deputado Biel Rocha, baseado
numa resolução ou sei lá o que de 1961, você também poderá dar um
cacete bem dado no seu filho, merecendo ou não, e, quando o
Conselho Tutelar chegar a sua casa, poderá alegar que seu avô e seu
pai faziam isso, que era normal, na sua época, ser corrigido com uma
vara de marmelo ou com uma correada. Mas hoje isso virou crime.

Ninguém pode alegar uma lei de 1961, se tivemos o golpe de 1964,
a reconstrução de 1967, a redemocratização e a Constituição de
1988. Vivemos num momento diferente, numa democracia plena, em
que um Poder quer ter mais poder constituído que o outro. Quem tem
a Constituição para analisar a inconstitucionalidade da lei é o
Supremo Tribunal ou o Tribunal de Justiça.

Quero alertar os Deputados sobre esse veto, que precisamos
derrubar. Temos de discutir, como faz muito bem o Deputado
Laudelino Augusto, as funções do Tribunal de Contas, porque é o
Tribunal do faz-de-conta. Vimos as contas do Governador. Quando há
um interesse maior, há um procedimento. Quando há um interesse
menor, o procedimento é outro. Isso acontece porque aceitamos
passivamente. Queremos uma lei que seja igual para todos, que valha
para o Governador, para o Prefeito, para o Vereador, para o
Presidente da Assembléia e para os Deputados. Se formos
contestados, que a lei seja igual para todos, que não beneficie poucos
e que não continue contendo brechas, o que é mais grave, para
atender aos interesses políticos que não são os interesses da
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comunidade. Sou político também e sei que, às vezes, usamos nossa
influência para resolver as coisas. Concordo, não sou diferente de
ninguém. Sei de todas as audiências que fazemos, usando o prestígio
para resolver as coisas, mas a lei tem que ser clara. Às vezes,
usamos a influência porque há brechas na legislação. Se a mesma
prestação de contas for apresentada a três auditores, cada um fará
um parecer diferente. Aceitamos isso passivamente, porque as regras
não são claras e definitivas. Uma regra que serve para você não serve
para a Jô Moraes. O que serve para a Jô não serve para mim. Se eu
tiver influência, analisarão de uma forma. Se não tiver influência,
mandarão chumbo em mim.

Estou alertando os Deputados sobre esse veto do Tribunal de
Contas, que merece ser analisado, para depois não ficarmos
lamentando, dizendo que os Deputados e nada são a mesma coisa,
que não temos mais prestígio, que não somos mais recebidos, que
somos obrigados a usar crachá de identificação em qualquer lugar a
que vamos - o que é um desrespeito ao parlamento e aos Deputados -
e ninguém fala nada. Isso acontece porque não nos estamos
valorizando, porque não temos paciência para exercer nossos direitos
na plenitude. Não temos paciência para discutir durante 1, 2 ou 3
horas, durante dois dias, como acontece em vários casos, porque,
algumas vezes, atender a um Vereador ou ir com um Prefeito a uma
secretaria é mais importante do que discutir uma lei.

Estamos no final desta legislatura; iniciaremos outra em 1 de
fevereiro, e ninguém pode dizer que não analisará esse projeto por
falta de tempo. Ninguém pode alegar que não analisará o veto do
Governador porque tem de ir a uma secretaria para resolver um
problema ou à Polícia Civil, com um Vereador ou um Deputado, ou
porque estamos saindo de uni processo eleitoral. Pelo contrário, ainda
estamos num processo eleitoral, porque haverá eleições no próximo
domingo, e só tomaremos posse no novo mandato em l de fevereiro.
Então, o Deputado tem tempo e merece ganhar tempo analisando
esse projeto, mesmo que haja discussão.

Quando o Deputado Laudelino Augusto apresenta questões, com
muita propriedade, sobre o Tribunal de Contas, ninguém presta
atenção, ninguém se preocupa.

- -
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Nós votamos de acordo com os interesses de fora, e não, com os de
dentro. Enquanto a Assembléia não trouxer para o seu interior as
discussões que temos a responsabilidade constitucional de realizar, é
preferível até fechar o parlamento. Não precisa haver parlamento,
porque somos obrigados a acatar o que vem de fora e não podemos
discutir.

Volta, Laudelino, aquela lógica do Hélio Garcia: base do governo
não discute, vota. Nunca concordei e continuo não concordando.
Vamos votar, sim, a favor ou contra, mas vamos discutir, ver as
conseqüências. Lembro-me de que levaram ao Governador que eu
estava contra um projeto relativo a umas taxas que ele criou. E
nenhum parlamentar preocupou-se com isso, nem o Deputado Elmiro
Nascimento, que ia pagar caro por ter assinado uma emenda sem
analisar o que estava apresentando. O governo queria cobrar taxa
daquelas pessoas que usam as faixas de domínio para plantar feijão,
arroz ou milho, geralmente cidadãos carentes. Sabe qual era o valor,
Laudelino? Isso passou na Assembléia, e ninguém tomou
conhecimento, a não ser na Comissão- Era de R$84.000,00 por
hectare, sendo que este vale R$2.000,00.

Ficou aquele aperto, porque levantei a questão e faço as contas.
Quando analiso um projeto, sobretudo se envolve valores financeiros,
penso nas conseqüências daquilo que estamos votando. Apresentei
essas contas à Secretaria de Fazenda, que não deu o braço a torcer
num primeiro momento. O assessor que estava na Liderança do
Governo ficou apavorado, ligava para aqui, ligava para ali. E aparece
o Deputado Elmiro Nascimento apresentando uma emenda, Gilberto,
passando para R$72.000,00 por hectare a taxa que o governo queria
cobrar. Eu ainda salvei o Elmiro - até hoje ele não sabe o que
aconteceu. Estou citando o nome para não ficarem achando que
estamos inventando história. Ele ia apresentar uma emenda para
atender aos interesses de tora do governo, interesses equivocados.
Falei que talvez estivessem colocando uma casca de banana para o
Governador escorregar, porque ele não ia cobrar e não receberia; ou
cobraria, mas não receberia. Mas estava criada uma discussão sobre
a tão malfalada carga tributária que vivemos, O Deputado Elmiro
Nascimento apresentou a emenda passando para R$72.000,00, Paulo
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Cesar. Vejam que loucura: o governo cobrar R$82.000,00 de taxa
para se fazer uma plantação! Nem maconha daria esse valor, se
plantassem. O valor é tão exorbitante que não tem lógica.

Temos provocado essas discussões e somos taxados de oposição,
disso e daquilo. Mas isso não me preocupa, porque hoje tenho
autoridade para contar essas histórias aqui e citar nomes. E realmente
aconteceu. Por estes dias, perguntei ao Elmiro Nascimento, e nem ele
sabia que tinha apresentado a emenda. Eu falei para ele não fazer
isso, que ele seria prejudicado. Aí a Secretaria de Fazenda ficou
preocupada e tirou aquelas taxas de tramitação. Isso porque nós
questionamos lá na ponta: quanto vai custar, quem vai pagar?
Aconteceu isso com 'outdoor", com as placas em faixa de domínio -
absurdos que o governo fez, e eu alertei, avisei. Mas não pode, tem
de votar do jeito que os técnicos querem, e não da maneira que a
Assembléia pense que deva ser.

Eu também erro muito. Tenho a humildade de dizer que nós, que
temos um posicionamento muito claro, às vezes temos momentos de
equívocos, em que talvez não raciocinamos direito, e não é aquilo que
você acha que é, e o governo quer de outra forma. Temos de ter
humildade nesses casos, e tenho. Quantas vezes adotei um
posicionamento e tive de recuar. Só que ultimamente não tenho
recuado e tenho acertado quase todos. E aí sou taxado de oposição
ao Governador Aécio Neves, O governo tentou me derrotar. Pôs
candidato em cima de mim, financiou candidato. Por quê? Porque eu
tenho um posicionamento, em nome do nosso Parlamento, em nome
dos Deputados. Não aceito, em nenhum lugar a que for, falarem de
Deputado na minha presença.

Alguns se lembram da CRI do Leite, quando alguém da Fetaemg,
não tenho certeza, quis questionar a Assembléia Legislativa no Salão
Vermelho. Havia mais de 200 presentes. Quiseram questionar a
Comissão e os Deputados. Na mesma hora saí em defesa dos
parlamentares.

Não sei se é virtude ou defeito, mas trato esta Casa com muito
respeito. Respeito o meu mandato, porque, se não o fizer, se não me
respeitar, não respeitarei ninguém. Antes de dizer que gostamos de
alguma coisa, das pessoas, temos de gostar de nós.
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Srs. Deputados, o quórum é insuficiente para votarmos o veto agora,
mas aviso, mais uma vez, que ele tem de ser derrubado, sob a
responsabilidade de o parlamento criar mais um conflito de
competência, ou seja, dar competência a quem não tem, como faz
com o Ministério Público, que hoje aumenta seus salários, cria
subsídios, cria tudo. Ficamos calados porque votamos as suas leis. As
leis deles não são inconstitucionais, não têm problemas, mas as
nossas têm. Se criarmos qualquer verba de representação para os
Deputados, ajuda de gabinete, vira escândalo, porque estamos
acomodados e não enfrentamos os fatos. Hoje, a questão externa do
parlamento é muito mais forte que a interna. Estamos no final da
legislatura, temos mais dois, três meses para discutirmos algumas
questões que estão em pauta. Esta é uma delas. Estou repetitivo
porque, quando repetimos as coisas, apesar de ficarmos chatos, pelo
menos as pessoas prestam mais atenção no que falamos. Mesmo que
o veto não seja votado agora de manhã, podemos votá-lo de tarde ou
à noite. Não estou dizendo para não votar o veto; que ele seja
mantido, mas que tenhamos a responsabilidade depois, perante os
nossos eleitores, perante aquelas pessoas que nos procuram.

Deputado Sargento Rodrigues, todos criticam o parlamento, mas, na
hora da dificuldade, a única porta aberta é a do parlamento. Todos
criticam o Deputado, a imprensa, os empresários, mas na hora da
necessidade, primeiro lembram-se de Deus, depois, do Deputado.
Estamos de portas abertas, sendo massacrados, e ficamos calados,
porque não reagimos. Está na hora de reagirmos. Temos tempo para
discutir essa questão. Deputado dizer que não ficará no Plenário
porque tem que levar um companheiro ali, na secretaria, é
inadmissível, assim como é inadmissível dizer que ainda está fazendo
campanha, porque a campanha do Lula, do Alckmin não é nossa. Isto
aqui é sério. Estamos deixando passar um momento ímpar para a
Assembléia, para começar a mostrar que ela, que nós também temos
poder. Não concordo com a lógica da Assembléia. As vezes, o
Governador veta qualquer projeto, e somos obrigados a manter o
veto. Não é dessa forma que consolidaremos a democracia e
ajudaremos o governo. A omissão é muito pior que qualquer ação
nossa, mesmo que seja danosa. A pior conseqüência para qualquer
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um de nós e para os administradores ocorre quando ficamos omissos,
vemos as coisas acontecerem, mas preferimos baixar a cabeça. Não
sei por que isso acontece, pois fomos eleitos, a maioria dos
Deputados aqui voltou, voltou bem, um ou outro Deputado teve
diminuição na votação. Isso mostra a nossa importância como
parlamento e como parlamentar. Não precisamos baixar a cabeça
para discutir, "porque foi o Governador que vetou e temos que acatar".
Se for assim, é preferível acharmos uma fórmula; aí, ficaremos em
casa, seremos convocados quando precisar, viremos aqui e
votaremos apenas para convalidar e dar legalidade àquilo que o
governo quer.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Cumprimento o
Deputado Antônio Júlio pelo seu pronunciamento e pelo
encaminhamento pela derrubada do veto a respeito do Tribunal de
Contas. Também entendemos que não podemos ficar aqui assistindo
passivamente a esse veto ser mantido. Votar pela manutenção desse
veto é, para todos nós, Deputados, um desrespeito.

Além disso, é a Assembléia, o conjunto dos Deputados, que tem o
dever constitucional de fiscalizar, de estar atenta a esse tipo de
projeto que está tramitando e a esse tipo de investida por parte do
Tribunal de Contas do Estado. Somos nós que devemos estar aqui
impedindo que seja cometido um erro tão grave como esse.
Entendemos assim, e acredito que vários Deputados desta Casa
também pensam assim. V. Exa. não está pensando de forma isolada.
Tenha convicção disso. Certamente, quando formos chamados para a
votação desse veto, manifestaremos, de forma explícita, a intenção do
conjunto dos Deputados desta Casa.

Volto a insistir que a derrubada desse veto para o parlamento nada
mais é do que cumprir o nosso papel perante a sociedade, que é
fiscalizar.

A emenda que foi feita teve por objetivo colocar fim numa postura,
numa ação que vem sendo desencadeada pelo Tribunal de Contas do
Estado, sem que tivesse legitimidade e competência para proceder a
uma avaliação sobre a constitucional idade ou não de uma
determinada lei. Compete ao Tribunal de Contas fiscalizar os atos
licitatôrios dos Municípios ou da própria Assembléia. For outro lado,
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não lhe compete declarar a inconstitucionalidade de alguma lei, a não
ser que agora ele se considere Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais ou STJ ou STF. Sabemos que ele está errado, porque a
função do Tribunal de Contas do Estado não é essa.

Portanto, quero deixar claro o meu manifesto de apoio à posição
adotada por V. Exa. Tenho certeza de que essa também é a posição
de outros Deputados desta Casa.

Não se trata de uma questão de Oposição ou Situação, e, sim, de
um assunto em relação ao qual este poder tem a obrigação de estar
sempre atento e vigilante, para que não venhamos engrossar aquilo
que o Tribunal de Contas está fazendo.

Parabéns a V. Exa. Espero que, com o pronunciamento de V.Exa.,
mais Deputados desta Casa também possam manifestar-se, seja por
meio de apartes ou pela discussão desse veto.

Conforme V. Exa. constatou, ainda não existe quórum para a
votação e, certamente, para a derrubada do veto, mas tenho certeza
de que, no momento adequado - vários outros Deputados, assim
como eu, já estão inscritos para a discussão desse veto -, teremos a
convicção de que a Assembléia vai cumprir o seu papel. Portanto,
mais uma vez, parabenizo V. Exa.

Não podemos ficar aqui dormindo em berço esplêndido quando um
veto desse é encaminhado à Assembléia. Certamente estaremos
trabalhando pela derrubada do veto, por questão de consciência
plena, por convicção de que estamos optando por aquilo que é melhor
para o conjunto da sociedade e também para o Poder Legislativo de
Minas Gerais. Então, que este poder venha a cumprir a sua missão
constitucional.

Mais uma vez parabenizo V. Exa. pela discussão e pelo
encaminhamento que está dando a essa matéria.

O Deputado Antônio Júlio - Obrigado, Deputado Sargento
Rodrigues.

Estava pensando o quanto está enfraquecido o Parlamento
brasileiro, o Congresso Nacional, as Assembléias e as Câmaras
Municipais.

Há cerca de cinco ou seis meses - sou muito ruim em data -, a
Câmara Municipal de Belo Horizonte encontrava-se votando uma
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matéria. Foi quando um Vereador apresentou uma emenda, que é um
direito constitucional que lhe assiste. No entanto, o Ministério Público
queria mover uma ação contra o referido Vereador que apresentou
essa emenda. E nós aceitamos isso calados. A Câmara tinha de
reagir, os Vereadores tinham de reagir, e a Assembléia Legislativa
tinha de reagir contra essa ação. Do contrário, pode até ser que
perderemos o direito de legislar. Mas ficamos calados.

Não tenho procuração do Vereador e nem sei o nome dele, mas tive
muita raiva de ver o que eles estão fazendo com o parlamento.

Fiquei muito indignado. Não tenho procuração para defender esse
Vereador, muito menos a Câmara Municipal de Belo Horizonte, mas
acho que tínhamos de ter reagido pelo fato de o Ministério Público
querer abrir um processo - acho que até abriu - porque o Vereador
apresentou emenda, sob alegação de que ele estaria atendendo a
interesses de outros. Qual é o problema? Todos sabem que o "lobby"
existe. Existe o "lobby" político, do Ministério Público, do Tribunal de
Justiça. Ou vamos fingir que não sabemos disso? Ou o "lobby" é
proibido? Pelo menos, não sei se existe legislação brasileira que o
proíba. Em alguns países, o "lobby" é instrumento legal, é profissão.

Vejam bem a fraqueza do parlamento. O Poder Legislativo é o que
mais sofre perante a sociedade, mas é o que está sempre de portas
abertas. Quando há um reclame, a primeira porta que se abre é a do
parlamento. Vemos o que a imprensa faz com ele. O parlamento é a
única entidade, o único Poder em que eles ficam ali sentados, ouvindo
a conversa dos Deputados, vendo o que se passa aqui. Eles não
fazem isso no Tribunal de Justiça, no Ministério Público, no Tribunal
de Contas, na Secretaria da Fazenda ou na Secretaria do
Planejamento. Aqui todos vêm, dão palpite, xingam, falam. Na hora do
aperto, esquecem de tudo isso.

Se voltarmos - se Deus quiser, jamais voltaremos - ao regime de
ditadura, o primeiro que sofrerá as conseqüências é o Poder
Legislativo, depois, a imprensa. Primeiro, a imprensa, depois, o Poder
Legislativo. Se vier um golpe agora, a imprensa nem vai sofrer muito,
porque já vive com a mordaça, sob uma pressão muito grande, jamais
vista em nenhum período da ditadura.

Precisamos alertar-nos, temos de justificar nosso mandato, começar
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a reagir, participar, discutir, falar, porque, quando falamos, Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, estamos fazendo um discurso, tomando
posicionamento em favor do próprio Tribunal de Contas. Este pode até
achar que é vantagem ter essa prerrogativa, mas sabe também o que
está por trás disso, o que vai acontecer. As pessoas de bem sabem o
que está acontecendo, a quem esse procedimento está servindo. Se
quisermos fazer uma fiscalização mais forte, vamos também
descobrir. Não gosto de ficar denunciando coisas evasivas. Aqui não é
delegacia de polícia, mas, se quisermos, vamos descobrir.

Por isso, Presidente, abordei essa questão sobre um fato concreto.
Fiquei até um pouco chateado quando um assessor da Liderança do
Governo disse que eu estava defendendo a cidade de Nanuque. Isso
não é verdade. Tomei conhecimento dessa situação porque fomos a
Nanuque, na companhia do Deputado Leonardo Quintão. Lá, vimos
toda essa confusão e estamos tentando resolvê-la, legalizar o moto-
táxi. Por que só Nanuque não pode ter moto-táxi? Por que o Tribunal
de Contas não quer? Por que as outras cidades têm e ninguém - nem
o Ministério Público - está questionando? Temos de discutir essas
coisas. Por que, em Pará de Minas, ninguém está discutindo, e isso
está funcionando, assim como em Montes Claros, Governador
Valadares, Divinópolis e Sete Lagoas, mas, em Nanuque, não pode?
Porque lá o dono da empresa veio ao Tribunal de Contas, encaminhou
uma petição e mandou suspender o processo licitatório. Isso é, no
mínimo, esquisito.

Por isso, estou alertando os Deputados. Falarei pela 18 1 vez: esse
veto tem de ser melhor analisado. Não quero impor meu
posicionamento a ninguém, em hipótese alguma, mas queria que cada
Deputado tivesse, pelo menos, a consciência desse veto, que
perdesse 2 minutos e analisasse o artigo que está sendo vetado e
quais as conseqüências do veto. Só isso. Acho que qualquer
Deputado, com sua capacidade de entendimento, com cinco minutos,
consegue compreender o que estamos propondo nessa lei
complementar. Já o votamos, isso não é novidade. Se não tivéssemos
votado, se os Deputados, naquele momento, houvessem rejeitado
nossa emenda, tudo bem, mas nós votamos.

0 Parlamento votou, nós votamos, e apresentei a emenda após a
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discussão relativa à questão ocorrida em Nanuque. Tomei
conhecimento do assunto, acho que o Tribunal não tem autonomia
para alegar a suspensão de nenhum ato ou processo administrativo
sob alegação de inconstitucional idade da lei. Ele só pode fazê-lo se
ela for declarada inconstitucional pelos órgãos competentes, que
seriam o Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal. Fora disso, não
vejo legitimidade no fato de o Tribunal de Contas querer para si mais
essa prerrogativa. E alerto mais uma vez, Ana Maria: o Tribunal está
usando uma resolução de 1961, quando vários Deputados aqui
presentes nem haviam nascido. E vejam como mudaram o nosso país
e a nossa legislação: houve reforma constitucional, emenda
constitucional, modificou-se o sistema de governo, houve a ditadura, a
redemocratização, a democratização, a Constituição de 1967, a
Constituição de 1988, as eleições diretas para Presidente. E nós
aceitamos o Tribunal de Contas basear-se numa resolução de 1961!...
E sabem por que fazem isso? Porque não têm argumentos. Se vocês
forem lá, entenderão que o argumento que apresentam não tem
consistência. Vocês podem votar com eles por uma questão política,
por serem nossos companheiros, ex-Deputados, mas não há
argumentos para que os parlamentares possam mudar seu
entendimento ou pensamento. Podemos mudar nosso posicionamento
político, mas, quanto ao entendimento, tenho certeza de que todos
têm a convicção de que não podemos deixar que o Tribunal de Contas
suspenda nenhum ato do governo estadual, das Prefeituras, do
Ministério Público, sob a alegação de que a lei é inconstitucional.

Esse é o alerta que faço aos Deputados. Votaremos o veto ainda
hoje porque ele está sobrestando a nossa pauta, que necessita ser
liberada. Apelo aos Deputados para que analisem com calma, votem
com consciência, esqueçam que o governo vetou e que temos de
manter o veto. O governo não tem interesse nisso. Pelo contrário, aqui
só há interesse por parte do Tribunal de Contas. Se queremos dar
mais autonomia ao Tribunal de Contas; se o Deputado deseja, com
consciência, dar mais autonomia ao referido Tribunal, manteremos o
veto do Governador. Se queremos manter nossa prerrogativa de
legislar, de fiscalizar e mostrar para que e por que estamos nesta
Assembléia, derrubaremos o veto. Esse é meu pronunciamento, Sr.
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Presidente. Obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Edson

Rezende.
O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, público presente, telespectadores, nessa questão da
discussão do veto, não se trata do posicionamento de uma instituição
chamada Assembléia Legislativa de Minas Gerais contrária ao
Tribunal de Contas do Estado. Não se trata de um confronto de
instituições. Trata-se de avaliar a competência e a pertinência de
decisão de um determinado órgão sobre matérias.

Matérias estas atinentes ao Poder Judiciário, ao poder discricionário
de pessoas formadas, estudadas, qualificadas, capacitadas e
experientes de um longo caminho percorrido pela vida, o qual se inicia
no curso superior de advogado, passando também pela pós-
graduação, pelo mestrado e, às vezes, pelo doutorado. Elas têm uma
formação e vivência técnica a mais especializada, possivelmente a
mais exigida no âmbito das leis.

No STE, a última instância, entendemos que há as melhores
cabeças, as maiores experiências para se fazer o julgamento final da
constitucionalidade ou não de uma lei. Está colocado aí um olhar, um
formato, uma definição do que queremos para a decisão, para a
conformação dos membros do STF. Qual a competência do STF,
quando se afirma que ele, sim, dirá a respeito da constitucionalidade
das leis? Está para ele definir isso.

Por outro lado, quando a súmula de 1963 diz, textualmente, que o
Tribunal de Contas, no exercício das suas atribuições, pode apreciar a
constitucional idade das leis, está aí a decisão de uma súmula do
próprio STF que fere o direito deste de decidir sobre a
constitucionalidade das leis. Ora, porque o STF decidiu, por meio de
uma súmula, então nós outros aqui, desta Casa Legislativa, que
representa o povo de Minas Gerais e tem uma história na luta pela
liberdade e legalidade cumprida... Não podemos ter uma posição
diante de uma súmula, que, em 1963, é uma, e amanhã poderá ser
outra, especialmente se houver manifestação do povo, das Casas
Legislativas e de outros Poderes, como o Judiciário.

Ora, se ninguém manifestar-se, essa súmula tende a permanecer,
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porque ninguém se lembra dela nem de que ela existe e fere a própria
definição, constituição e conformação do STF. Para que serve o STF?
A serviço de que está o STF? Uma de suas tarefas mais importantes
não é dizer se uma lei é constitucional ou não? Por que então o STF
negará isso ao Tribunal de Contas, para dizer se é constitucional ou
não? Ora, qual o nível de conhecimento necessário ao Ministro do
STF, depois da experiência de uma vida dedicada ao direito e ao
estudo das leis?

E isso o que desejamos discutir, nesta Casa, que precisa, sim, ter
uma posição, mesmo que haja urna súmula de 1963, com 43 anos,
uma súmula que, naquele momento, atendia a não sei quais
interesses. Passados mais de 30 anos, o conhecimento da ciência
jurídica, o conhecimento existente avançou, aliás, não só no Brasil,
mas também o auferido nas experiências e no trabalho fora do País,
em vários outros países.

Enfim, quem tem o direito absoluto de dizer se uma lei é
constitucional ou não? O Supremo? Então o Supremo pode decidir,
assim como o Tribunal de Contas? De quem é a decisão de uma
matéria tão importante como a constitucionalidade das leis? Qual a
tarefa do Tribunal de Contas? Qual é sua competência? Tudo isso é
muito bem definido e claro.

Parece-nos que, quando o Supremo Tribunal, em 1973, disse que o
Tribunal de Contas podia apreciar a constitucionalidade das leis,
estava deixando de cumprir uma tarefa que é dele. Qual o interesse?
Quais foram os interesses, em 1973, para que o Supremo Tribunal
Federal legasse aos Tribunais de Contas a faculdade de dizer sobre a
constitucional idade das leis? Quais são hoje os interesses da
sociedade brasileira? Quais as interpretações das assembléias
legislativas e do Congresso Nacional?

Temos de nos manifestar, pois não podemos aceitar que uma
decisão do Supremo Tribunal Federal seja uma verdade absoluta,
pétrea, que não pode ser mudada. Além de dizer que a decisão aqui
pode ser inócua ou não, do ponto de vista da aplicabilidade,
precisamos mencionar as decisões simbólicas, as decisões de
posições diante de determinados fatos, que precisam ser alterados.

Por isso, entendo que o veto à proposição do Deputado Antônio
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Júlio precisa ser analisado à luz dos conhecimentos atuais e dos
avanços democráticos da sociedade brasileira. Em 33 anos, muita
coisa mudou. Sempre falamos à luz dos conhecimentos atuais.
Qualquer ciência hoje avança, e muito. Se fizermos um paralelo dos
conhecimentos e avanços da medicina, por exemplo, de 1963 a 2006,
perceberemos que muitas verdades, tidas como absolutas na ciência
e na medicina há cerca de 43 anos, não mais o são.

Deputado Ricardo Duarte, nós, que somos médicos, sabemos que
há 42 anos não tínhamos hepatite B, endoscopia, transplante de rins,
tomografia computadorizada, ressonância magnética, os trabalhos dos
consensos e uma série de outras coisas. Aquele era um momento à
luz dos conhecimentos de então, mas as coisas mudam, Deputado
Fahim Sawan, que também é médico.

Precisamos entender que esta Casa de Minas Gerais pode e deve
dar testemunho do seu posicionamento relativamente a essa questão.
Esta Assembléia pode ser a primeira a dar esse passo no Brasil -
aliás, Minas Gerais tem dado passos históricos.

Deputado Fahim, entendo que precisamos tomar uma posição. O
que esta Casa entende sobre essa questão de os Tribunais dizerem
se uma lei é constitucional ou não, sendo que essa tarefa é do STF?
Podemos e devemos posicionar-nos, Deputado.

O Deputado Fahim Sawan (em aparte) - Deputado Edson Rezende,
agradeço-lhe. Como V. Exa. me citou, fiz essa interpelação para
aparteá-lo. Estamos discutindo democraticamente esse veto e muito
ainda, com certeza, teremos que abordar, aprofundar, para que todos
formemos nossas opiniões antes de votarmos.

Mas o motivo do meu aparte, Deputado, é o seguinte: V. Exa. é
médico, da área da saúde, e, hoje, comemoramos o Dia do Dentista.
Lembro V. Exa., que tem muita simpatia porque milita na área da
saúde - o Deputado Ricardo Duarte está presente e também é da área
da saúde -, de cumprimentar todos os dentistas de Minas Gerais pelo
dia de hoje.

Essa profissão realmente trouxe muita alegria para o nosso povo e,
quando se popularizou junto ao PSF, principalmente, projeto muito
interessante criado há algum tempo, permitiu maior acesso às
pessoas carentes para tratarem dos seus dentes. E isso não é apenas
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motivo de auto-estima, mas de saúde, principalmente.
Recentemente visitei um asilo na minha cidade e percebi que um

senhor, já de bastante idade, muito caquético, muito magrinho, estava
definhando. O problema dele era única e exclusivamente dentário. Daí
a importância dessa profissão.

Portanto, queria aproveitar esse aparte que V. Exa. tão gentilmente
me concedeu para parabenizar e cumprimentar os dentistas do nosso
Estado. Envio um grande abraço a todos e tenho certeza de que V.
Exa. compartilha as minhas palavras. Muito obrigado, Deputado.

O Deputado Edson Rezende - Com certeza, Deputado Fahim
Sawan, quero fazer das suas as minhas palavras.

Lembro o grande trabalho que os dentistas e odontólogos têm feito
neste País, os avanços técnicos, os novos materiais, as técnicas, o
que melhorou realmente a saúde do povo brasileiro. Deixo uma
saudação a todos os dentistas, que são parceiros e trabalham muito
conosco.

Sou pneumologista e vários problemas pulmonares advêm de
problemas dentários, como as infecções por aspiração e as cáries,
lesões e inflamações dentárias e da boca como um todo. Tais
secreções purulentas podem ser aspiradas para o pulmão, e isso
causa muitas infecções, bronquites, pneumonias. Então, para os
pneumologistas, os dentistas são, como dizemos, o andar de cima.
Quando se cuida bem da boca e dos dentes, o andar de baixo
agradece, porque o pulmão sofrerá menos problemas se os dentes
estiverem em bom estado, e não cariados e inflamados.

O Deputado Fahim Sawan (em aparte) - Para o cardiologista, o
nutricionista e vários outros especialistas, os dentistas são
importantes. V. Exa. tem essa sensibilidade. Com certeza, hoje, os
dentistas têm uma grande importância na área da saúde, compõem
realmente essa área com muita propriedade.

O Deputado Edson Rezende - Muito obrigado, Fahim. A todos os
dentistas do nosso país, o nosso abraço e a nossa saudação pelo
trabalho que vêm desenvolvendo.

Queria dizer ainda que o Deputado autor alega que o citado
dispositivo concede poderes demasiados aos Conselheiros do
Tribunal de Contas, como o de sustar os atos administrativos sob o
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fundamento de inconstitucionalidade.
As razões do veto, apresentadas pelo Poder Executivo, alegam que

esse dispositivo está literalmente em sintonia com o inciso XV do art.
76 da Constituição do Estado, que, a seu turno, obedece às regras da
Constituição da República, art. 71 e seus incisos, das quais decorre o
poder de os Tribunais de Contas apreciarem atos do poder público em
face do ordenamento constitucional e legal.

Na apreciação de casos concretos, o Tribunal de Contas não
declara a inconstitucionalidade ou ilegalidade de norma estadual ou
municipal, como entendeu o legislador, o que deu origem ao art. 3,
acima transcrito, mas examina-se o ato verificando-se sua
conformidade com as disposições constitucionais e legais que lhe são
pertinentes. O exame da legalidade e constitucionalidade dos atos é
prerrogativa de qualquer dos Poderes, como assentado pacificamente
na doutrina e na jurisprudência. E aí cita-se a súmula do Supremo
Tribunal Federal. Mas o que diz o texto do artigo vetado é o seguinte:
"Fica acrescentado ao art. 13 da Lei Complementar n Q 33, de 1994, o
seguinte § 2, passando seu parágrafo único a § i:". Então, o art 13
fica da seguinte forma: "A competência de que trata o inciso XVI deste
artigo não se aplica quando seu fundamento for a
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei estadual ou municipal não
declarada pelo tribunal competente". Então, o texto está muito claro
com relação ao que diz o Governador em suas razões do veto.
O Deputada Antônio Júlio deixa claro que se refere à

inconstitucionalidade e à ilegalidade. Não há dúvida com relação ao
texto da lei, Deputado Antônio Júlio; não há dúvida em relação ao
texto da sua emenda ao projeto, quando se trata de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade. Queremos dizer que o
Tribunal de Contas vai, à luz da lei, fazer a análise das contas, mas
não dizer se essa lei é inconstitucional ou não. Cabe ao Supremo
Tribunal Federal dizer da inconstitucionalidade ou da
constitucional idade da lei. O que temos de perguntar a nós mesmos, a
todos nós, Deputados e Deputadas, é o que achamos dessa súmula,
o que achamos de os Tribunais de Contas dos Estados, não só o de
Minas Gerais, terem a prerrogativa de dizer da inconstitucionalidade
das leis. Temos de perguntar a nós mesmos o que achamos. Cada
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um de nós, cada um dos 77 Deputados desta Casa tem de responder
a essa pergunta, e não responder o que o Supremo Tribunal acha
disso, por meio de uma súmula de 43 anos atrás, fora do tempo, que
contradiz o próprio propósito do STF, que é o de decidir sobre a
constitucional idade ou não de determinada lei. A posição pessoal de
cada um de nós precisa mudar nesse processo, precisa dar uma
sinalização simbólica para o Supremo Tribunal Federal. A Assembléia
Legislativa de Minas Gerais tem de dizer "não" à súmula, entende que
não pode continuar dessa forma. E o que temos de sinalizar para o
Supremo, para que essa súmula possa mudar. Não podemos perder
nossa capacidade de indignação diante disso. Qual é nossa posição?
O que pensamos como legisladores? O que pensamos como
representantes do povo? E isso o que está sob o foco. Essa é a
decisão que precisamos sinalizar. Podemos ser a primeira Assembléia
Legislativa do Pais a decidir, a não perder uma oportunidade como
essa. Não é todos os dias que temos a oportunidade de discutir um
assunto relevante como esse.

Não se trata da posição da Casa em confronto com o Tribunal de
Contas. Pelo - contrário, o Tribunal de Contas é um instrumento

Efundamental.  preciso que esteja capacitado - e está - para proceder
a uma análise correta das contas e a uma fiscalização efetiva. Cabe a
esta Casa fiscalizar para saber se o Tribunal de Contas está
realizando o seu trabalho corretamente.

Em relação a esse ponto da decisão, essa discussão ultrapassa os
limites desta Casa e do Estado. Simbolicamente, temos uma posição
e não concordamos que os Tribunais de Contas desempenhem o
papel do Supremo Tribunal Federal. Não concordamos que os
instrumentos do Supremo, com a capacitação dos seus personagens
importantes, que são os Ministros, sejam repassados aos
Conselheiros dos Tribunais de Contas, mesmo porque a sua indicação
é muito mais política do que técnica e tem uma conformação de
acordo com a sua tarefa. Não podemos misturar essas tarefas. Pelo
contrário, temos de defini-Ias com mais clareza, para sabermos quem
é o responsável para decidir sobre vários processos relativos à
legalidade neste país.

E necessária a valorização das nossas Constituições Federal,
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Estadual e Municipais. Temos de valorizar as leis. Este é o momento
de o Supremo Tribunal Federal opinar sobre a constitucional idade,
quando argüida, de um determinado artigo ou inciso. Está para o
Supremo Tribunal Federal, e não para o Tribunal de Contas, fazer
isso. A súmula citada diz o contrário, mas pode ser alterada, pois já
disse de forma diferente e foi mudada. Quem a faz são os membros
do Supremo, que, em 1963, afirmaram uma coisa mas, em 2006,
podem e devem dizer diferente. O texto dessa súmula tem de ser
modificado, pois ela atenta contra os interesses democráticos, que
avançaram neste país, e contra as instituições democráticas, a
capacidade de discernir do povo brasileiro e a sua capacidade cidadã
de entender a necessidade da solidificação, da melhora e da
valorização das instituições. Esse é o sentido de um momento em que
a sociedade brasileira avançou e caminhou em direção à democracia
e à valorização da liberdade e também das suas instituições.
Atualmente, a sociedade brasileira está muito mais consciente de que
as suas instituições devem produzir bons trabalhos. Para isso, têm de
ser valorizadas, assim como os seus funcionários. Tem de haver a
valorização profissional, da remuneração e do instrumento de trabalho
das instituições brasileiras. Atualmente, o nosso povo é mais convicto
e mais consciente do seu papel, da sua interferência junto aos
Poderes e da necessidade de mudar o Estado, que, anacrônico,
precisa de novos ventos, que somente a democracia e a liberdade
podem proporcionar.

Somente o dedo do povo, a manifestação e a pressão popular
podem mudar este Estado. O Estado muda quando o povo se
movimenta, quando o povo se posiciona, quando o povo clama,
quando o povo pratica sua autonomia.

Por isso, temos de discutir e rediscutir as leis. Ou vamos mantê-las
indefinidamente como se elas fossem sempre justas? Não
observaremos a movimentação da sociedade, a modernidade, os
novos conhecimentos? Não traremos a realidade para as Casas
Legislativas e para os Tribunais? Nem sequer discutiremos uma
questão tão importante quanto essa que está sendo apresentada
hoje? Mesmo que votemos contra a derrubada do veto, nem sequer
vamos nos posicionar diante dessa importante matéria? Qual é o

rÃ



578

posicionamento dos Deputados? Apresenta-se a esta Casa o desafio
de se posicionar diante dessa matéria. Isso foi o que o Deputado
Antônio Júlio disse aqui, há pouco, e é o que estamos reiterando.

A Bancada PT-PCdoB entende que cabe ao STF a decisão sobre a
constitucionalidade das leis. Para isso ele foi criado. E hoje temos um
novo STF, novos representantes formados em novas escolas, com
outros referenciais. Portanto, a súmula de 1963 pode e deve mudar 43
anos depois. O que o STF diz não é uma verdade canônica. Nós, que
fazemos críticas às verdades canônicas pétreas, temos agora o
desafio de dizer que essa lei precisa mudar e que esse veto precisa
ser derrubado.

Não é porque o Governador se manifestou contrariamente ao veto
que nós ou a base do governo temos de segui-lo. Não, pelo contrário.
A manifestação do Governador é uma, a desta Casa é outra. Afinal,
de que valeu a Revolução Francesa, quando tripartiu o poder absoluto
dos monarcas, se esta Casa se subjuga aos ditames do Executivo?
De que valeu essa Revolução, que, da França, soprou o vento da
liberdade, da democracia, da fraternidade e da solidariedade para o
mundo inteiro? Se a decisão do Executivo é que orienta a decisão do
Legislativo, que autonomia tem este Poder? Decisões sobre o Tribunal
não são afetas ao Poder Legislativo? Os Deputados da base do
governo não poderão decidir por si sós? Não poderão nem sequer
discutir a situação e não votar enquanto tudo não estiver claro?
Votaremos, sem nos aprofundar na discussão de um veto que pode
afetar a manutenção da democracia?

Então, Deputados e Deputadas, quero registrar, com muita clareza,
o grande respeito que tenho pelo Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais, com o qual tive a oportunidade de contar em alguns
momentos. Citarei dois momentos. Primeiramente, quero relembrar a
importância dos técnicos do Tribunal de Contas do Estado, quando,
no momento em que realizávamos aqui a CRI da Saúde, em 2000, da
qual fui relator, requeremos o seu trabalho. A nosso pedido, tivemos a
oportunidade de contar com o acompanhamento de dois técnicos.
Recebemos um apoio inestimável e de grande qualidade técnica.
Muito mais do que isso, os funcionários do Tribunal mostraram
desprendimento. Eles trabalharam muito mais do que as horas que
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deveriam. Deram fundamental e fantástica contribuição para essa CPI
da Saúde, da qual, repito, tive o prazer de ser relator.

Hoje temos um belo relatório da CRI, realizada em 2000, que
investigou especialmente a Funed. Deputado Ricardo Duarte, V. Exa.
ainda não estava na Casa. Naquele momento, houve grande
investigação relacionada com a Funed, e o Tribunal de Contas foi
fundamental para esse trabalho.

Um outro momento, vivido há pouco, relacionou-se com o lpsemg.
No ano passado, em nossa Comissão Especial, aprovamos um
requerimento da necessidade de uma auditoria operacional no
lpsemg. Fazia-se necessário um diagnóstico claro, para conhecermos
as entranhas do órgão, os problemas do Hospital Israel Pinheiro,
como o pronto-atendimento e o laboratório de especialidades.
Precisávamos conhecer também o atendimento do lpsemg no interior.
Aproveito para reiterar que esse atendimento é muito ruim. Hoje, mais
de 60% dos servidores do Estado de Minas Gerais não têm
atendimento médico-odontológico, não conseguem uma consulta a
tempo e a hora nem conseguem realizar exames complementares. Os
servidores estaduais do interior estão à míngua quanto ao
atendimento médico-odontológico. Esse problema ainda não mudou, e
a Comissão Especial teve de fazer esse diagnóstico.

Fizemos o pedido de auditoria ao Tribunal de Contas, e o trabalho
está em fase final. Quero reiterar aqui os meus cumprimentos à
comissão do Tribunal de Contas do Estado, a vários técnicos que se
debruçaram sobre essa pesquisa, essa avaliação e esse
levantamento de dados. Repito: esse relatório já está sendo
concluído. Trata-se de cinco itens importantes, sobre os quais,
brevemente, possivelmente nesta semana ou na que vem, os técnicos
do Tribunal de Contas nos darão informações.

Quero dizer da minha satisfação de, em dois momentos, quando
esta Casa precisou do Tribunal de Contas, sermos bem atendidos.
Solicitei esse trabalho, e, repito, fomos muito bem atendidos.
Brevemente teremos em mãos um material fundamental para
redirecionarmos a ação do lpsemg, para apontarmos à sua diretoria e
ao próprio Governador do Estado onde estão os furos, os ralos, os
problemas administrativos, a falta de atendimento e os locais onde é
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mais difícil firmar convênios com os hospitais ou com os profissionais
da saúde.

Vamos ter o mapa da mina, esse caminho das pedras, nas nossas
mãos, a partir de uma auditoria operacional que solicitei, como
membro da Comissão Especial realizada no final do ano passado.

Durante todo este ano, o Tribunal de Contas, por meio de uma
comissão coordenada pela Sandra, vem fazendo um levantamento
fundamental.

Então, dessa forma, o Tribunal estará contribuindo para a
Assembléia Legislativa. Temos de dizer isso. Muitas críticas são feitas
ao Tribunal, mas temos também que dizer quando há um bom
trabalho. Temos que dizer: o Tribunal fez e está fazendo outro belo
trabalho no momento em que precisamos. E não tivemos nenhum
problema. No momento em que o requerimento foi aprovado e
encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado, imediatamente o
Conselheiro determinou a formação da comissão, que está fazendo
um trabalho sem o qual não teríamos condições de apresentar para o
povo mineiro, especialmente para os servidores do Estado de Minas
Gerais, um retrato claro sobre a situação dos serviços do lpsemg.
Hoje temos essa condição, porque os servidores daquela Casa
fizeram um belo trabalho, dedicados e apaixonados pela causa, que é
o serviço de saúde para os servidores do Estado de Minas Gerais. O
que está em foco é a saúde dos servidores, que têm um Instituto que
não está cumprindo seu papel de atendimento. Portanto, a Comissão
Especial desta Casa teve o papel fundamental de abrir a chaga, e o
Tribunal de Contas do Estado ajudou-nos nisso.

Não está aqui posta, Deputadas e Deputados, uma questão da
Assembléia Legislativa e um confronto com o Tribunal de Contas.
Absolutamente. Isso tem de ficar claro. Até pelo contrário, queremos
dizer e repetir que o que estamos defendendo é que as funções são
diferentes. A função do Tribunal de Contas não é definir a
constitucionalidade de uma lei. Essa função é do Supremo Tribunal
Federal e queremos que continue com o Supremo Tribunal Federal,
mesmo porque há muito que fazer, há muito trabalho para o Tribunal
de Contas do Estado, que não tem que ter outra tarefa, que é dizer
sobre a constitucional idade de uma determinada lei.

rÀ'



581

Acompanhamos e vimos que quando há uma argüição sobre a
inconstitucionalidade de uma lei, ficamos esperando o voto dos
Ministros. Quanto tempo demora para um Ministro dizer seu voto?
Quanto tempo de pesquisa esse Ministro faz para dar sua decisão?
Qual é o arcabouço jurídico-técnico fundamental que esses Ministros
têm para dizer sobre a inconstitucionalidade ou sobre a
constitucionalidade de uma lei? Quais são os instrumentos de
recursos humanos e de pesquisa que o Supremo Tribunal tem e de
que necessita para dizer sobre a constitucionalidade de uma lei? Esta
é a diferença.

Então, não temos que concordar com a súmula do Supremo. Pelo
contrário, estamos aqui para discordar da súmula do Supremo, para
discordar, a fim de que essa decisão tem que ser mudada, para
discordar de que a constitucionalidade é tarefa do Supremo e não
pode o Supremo, naquele momento, relegar essa decisão para os
Tribunais de Contas. Entendemos que não podemos. Esta Casa pode
manifestar-se e deve manifestar-se. Com o uso da nossa inteligência,
podemos dizer 'não". E preciso dizer "não'. E preciso ter coragem
para dizer "não", mas olhando para o futuro, diante das modificações
que precisam ser feitas nessa lei e em outras leis. E isso que
entendemos.

Sr. Presidente, o Supremo Tribunal Federal tem uma prerrogativa,
mas dá essa prerrogativa para o Tribunal de Contas.

Por quê? Porque, naquele momento, o STF não queria mais
trabalho? Por que transferiu essa prerrogativa para os Tribunais de
Contas? Por que não a assumiu? E uma prerrogativa definida no
Estado Democrático Republicano. E o STF simplesmente repassa
essa prerrogativa do STE e dos Tribunais de Justiça para os Tribunais
de Contas.

São prerrogativas, porém não entendemos qual era o processo
político naquele momento, quais eram as pressões, já que tal fato
ocorreu em 1963, às vésperas de uma ditadura de 21 anos. Foi em
13/12/63, antes do golpe militar de 31/3/64. Essa era a conformação
do STF naquele período. Quais eram as condições políticas daquele
momento? Quais eram as condições de conhecimento ou as posições
políticas de cada membro do STF? Possivelmente, por seu
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conservadorismo em atender a um apelo político forte, decidisse pela
transferência da sua prerrogativa para os Tribunais de Contas. E não
só o STF, mas também os Tribunais de Justiça. Temos de analisar
essas questões.

Qual é o momento em que vivemos agora? A democracia, findas
esses anos negros. Essa decisão foi tomada em 1963, às vésperas do
golpe militar. Em 1985, encerra-se, enfim, esse período de chumbo da
ditadura, graças a Deus! De 1985 a 2006, já se passaram 21 anos,
portanto já passou da hora de tomarmos outra decisão, sob os ventos
democráticos da liberdade: a decisão de nos posicionarmos diante de
um ato que, naquele momento, feriu a própria prerrogativa do STF e a
tirou também dos Tribunais de Justiça.

Sr. Presidente, queria manifestar-me pela derrubada do veto.
Podemos construir uma história diferente a partir da sua derrubada.
Podemos e devemos. Não é difícil para nós, que vivemos num
ambiente democrático, entender a nova etapa, o momento de uma
nova decisão que o STF precisa tomar. E a decisão desta Casa
significa a posição dos representantes do povo de Minas Gerais,
representando também o anseio sempre libertário dos mineiros. O
povo de Minas não aceita a mordaça, não aceita o sapato ou a
baioneta no pescoço, como forma de autoritarismo e de pressão. O
povo mineiro sempre lutou pela liberdade. Esta Casa, portanto, tem
agora um momento fantástico para dizer o seguinte: liberdade, ainda
que tardia, nas nossas decisões! Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado
Laudelino Augusto.

O Deputado Laudelino Augusto - Mineiros e mineiras, trata-se do
Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar n 2 100, oriunda do
Projeto de Lei Complementar n 9 71, do Tribunal de Contas, que dispõe
sobre a organização do Tribunal de Contas e dá outras providências.
O Poder Executivo vetou o art. 3, cujo texto foi incluído no projeto a
partir de uma emenda do Deputado Antônio Júlio que estabelece que
a competência de que trata o inciso XVI do art. 3 1 não se aplica
quando o seu fundamento for a inconstitucionalidade ou a ilegalidade
de lei estadual ou municipal não declarada pelo tribunal competente.

0 Deputado proponente alega que o citado dispositivo confere
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poderes demasiados aos Conselheiros do Tribunal de Contas, ao
estabelecer que eles podem sustar atos administrativos sob o
fundamento da inconstitucionalidade. Não sei se todos
acompanharam detalhadamente o pronunciamento dos Deputados
Antônio Júlio e Edson Rezende sobre essa questão. Discorrei sobre
esse veto, mas atentando para o cuidado e a preocupação do
Deputado que fez a emenda para que não sejam concedidos poderes
demasiados aos Conselheiros do Tribunal de Contas.

Temos de derrubar não só esse veto, mas toda a estrutura bem
montada para a permanência do chamado poder no Estado de Minas
Gerais, para que continuem os desmandos e os desvios de dinheiro
público. Mas já é um começo.

Na semana passada falamos sobre esse assunto - aliás, há dois
anos e meio falamos sobre Tribunal de Contas - e questionamos a
imprensa mineira, que é blindada pelo governo do Estado. Temos
exemplos concretos disso. Outros Deputados também falaram, mas
não saiu uma letra em nenhum jornal de Minas Gerais. No mesmo dia,
o Deputado, exercendo o seu ministério, a sua função, questionou
atos da Prefeitura de Belo Horizonte, e no outro dia todos os jornais
noticiaram a respeito. Será que a questão do Tribunal de Contas não
é importante para Minas Gerais, ou será que, de fato e
comprovadamente, a imprensa mineira é blindada pelo governo? Mais
um exemplo. Poderia dar outros, mas não é o assunto que temos que
discutir. Sabemos que amanhã não sairá nada nos jornais sobre esse
assunto. Se sair, será pouca coisa, tentando acobertar, mais uma vez,
o que tem acontecido com o Tribunal de Contas. Aliás, a Assembléia
já criou uma comissão especial para sabatinar a Sra. Adriene
Andrade, que foi indicada pelo Governador para Conselheira do
Tribunal de Contas. Não comentarei isso agora, respeitando a
comissão que ainda se reunirá. Esperaremos o seu parecer.

O dispositivo vetado pelo Governador foi colocado para deixar clara
a função do Tribunal de Contas. Já falamos várias vezes. A pedido do
Sindicato dos Trabalhadores do Tribunal de Contas, foi criada nesta
Casa a Comissão Especial do Tribunal de Contas, em 2003. Está aqui
o relatório final, muito bem-feito. Foram realizadas muitas reuniões,
visitas e debates.
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Foram feitas 18 proposições para resgatar pelo menos um pouco a
credibilidade daquele Tribunal, que, lamentavelmente, nos dá o direito
de desconfiar e de questionar. Em nome do povo mineiro, o qual
representamos legitimamente, temos de falar isso.

Tenho feito reuniões e participado de debates, e, quando contamos
um pouco do que está acontecendo, as pessoas ficam de boca aberta,
porque a informação não chega a todos.

A apresentação do relatório fala sobre o Poder Legislativo, ou
melhor, o chamado poder, porque o poder é do povo organizado e
consciente, que delega poderes a nós, no Legislativo, no Executivo e
no Judiciário, para agirmos com a sociedade e em nome dela em
alguns momentos.

Então, o chamado Poder Legislativo deveria chamar-se 'serviço
legislativo". Além da sua função de fazer leis, ele é dotado,
constitucionalmente, de uma função de grande importância, que é a
de fiscalizar os demais Poderes e órgãos a ele vinculados. Para
otimizar essa relevante função fiscalizadora, sem contudo
sobrecarregar o Legislativo, eliminando o risco de reduzir a sua função
precípua, institui-se o Tribunal de Contas, órgão técnico, diretamente
responsável pelo papel fiscalizador e que serve de instrumento para a
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial do Estado e das entidades da administração pública.

No final da apresentação, que foi inclusive assinada pelo então
Presidente, Deputado Mauri Torres, está escrito que o relatório
apresenta, além de duas propostas de emenda à Constituição e um
projeto de lei, a proposta para a implantação do Ministério Público
Especial junto ao Tribunal de Contas. Isso em 2003. Entretanto, desde
essa época, a questão do Ministério Público no Tribunal está irregular,
de acordo com o STF, que declarou a inconstitucionalidade da forma
como estava funcionando.

Finalmente, o referido relatório diz que, em última análise, o objetivo
do relatório da Comissão foi o fortalecimento da democracia em nosso
Estado, o fortalecimento real, verdadeiro e autêntico da democracia
participativa, da democracia que dá trabalho, mas vale a pena. E um
processo, uma conquista que a sociedade tem de fazer.

No prefácio feito pelo Presidente da Comissão, o então Deputado
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Sebastião Navarro Vieira, diz-se, entre outras coisas, que se
encontram evidenciadas muitas incongruências que precisam ser
sanadas. As 18 propostas foram justamente para sanar essas
incongruências.

No segundo prefácio, leito pelo então Deputado e relator Antônio
Carlos Andrada, hoje, ironicamente, Conselheiro do Tribunal, diz-se
que reconhecemos que há, em Minas, inúmeros obstáculos para que
o Tribunal de Contas exerça adequadamente a sua relevante função,
tais como a atual falta de auditores, a inexistência de um Ministério
Público Especial junto ao Tribunal de Contas e o grande número de
Municípios do Estado; "porém, esses obstáculos podem ser
minimizados e superados por meio de propostas que apresentamos
no relatório".

Isso há três anos. E agora, nesta semana ou, no mais tardar, na
semana que vem, votaremos, em 2 9 turno, o projeto de lei que cria a
função dos Auditores e também estabelece a maneira como se deve
preenchê-la, ou seja, por meio de concurso público.

Continua o então relator dizendo que a Assembléia de Minas deve
continuar estudando a análise das contas municipais, o papel do
Tribunal de Contas, além de acompanhar o desdobramento das
conclusões desse relatório e realizar visitas periódicas ao órgão para
fiscalizar os seus procedimentos de auditoria. E ainda continua. Se
houvesse tempo, leria todo o relatório, por ser muito interessante.

Na parte introdutória, analisando a questão, diz-se novamente que a
ação fiscalizadora do Tribunal pode ser provocada por solicitação do
chamado Poder Legislativo ou por cidadãos, partidos políticos,
sindicatos, que podem apresentar denúncias que tenham repercussão
na área de atuação do Tribunal.
Em maio de 2003, o Supremo Tribunal declarou a

inconstitucionalidade da presença, do jeito que estava, do Ministério
Público junto ao Tribunal de Contas. Quanto ao Ministério Público
junto ao Tribunal de Contas, o item III diz: (-Lê:)

"Precisamente neste momento, o Tribunal de Contas vive uma
situação peculiar pois, desde o dia 314/2003, o STF considerou
inconstitucional a forma como está estruturado o Ministério Público
junto àquela Casa. Assim, é urgente a necessidade de implantação do
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Ministério Público especial junto ao Tribunal de Contas."
Urgente, mas já faz três anos. Parece que o Ministério Público de lá

é composto por advogados, Defensores Públicos que não pertencem
ao quadro do Ministério Público, mas estão assinando como
representantes do Ministério Público especializado, e recebendo
altíssimos salários.

Ainda sobre o Ministério Público junto ao Tribunal, e isso está
diretamente ligado à questão da derrubada do veto que defendemos:
(-Lê:)

"A inércia do Tribunal de Contas em adaptar-se a tal decisão tem
deixado uma lacuna em sua organização e funcionamento, o que tem
contribuído para dificultar o cumprimento das atribuições
constitucionais do Tribunal."

Indagamos se são válidos os pareceres emitidos pelo Tribunal de
2003 para cá, porque não há Ministério Público especializado naquele
Tribunal.

Diz-se aqui que representará a instalação do Ministério Público
especial. Quando for colocado em votação, será de fato um avanço
para que tenhamos o Ministério Público especializado, representando
a sociedade na defesa da moralidade daquele Tribunal.

Continuando o mesmo relatório, vejam o item IV: ( - Lê:)
"No que se refere à indicação para Conselheiro, a Constituição

Estadual acompanha a Cana Federal, sendo impossível sustentar à
luz do ordenamento vigente, alteração no método de indicação política
do Conselheiro pela Assembléia Legislativa ou pelo Governador do
Estado. Assim, passa pelo Congresso Nacional qualquer alteração em
relação ao mandato do Conselheiro".

Várias vezes questionamos isso aqui, mesmo quando da escolha
dos substitutos a dois Conselheiros que faleceram; ontem, aposentou-
se mais um por idade. Não é necessário esperarmos a Constituição
mudar, ela não nos obriga a votar em Deputado. Tivemos a
oportunidade de votar em um contador, representante da sociedade
civil, aliás é um funcionário desta Casa, muito capacitado, com cursos
de contabilidade, que sabe analisar contas, é um técnico da área. A
Constituição não nos obriga a votar em Deputado, podíamos ter
votado nele, como eu votei. Foi um voto só, votei e tenho a
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consciência tranqüila de ter sido voto único, mas pela mudança, para
acabar com critérios políticos na escolha de Conselheiro. Meu voto foi
muito consciente. Nada contra as pessoas, eram Deputados, que
continuassem Deputados. Aliás, foram infiéis aos eleitores que os
colocaram aqui. Por motivos que não são demonstrados, foram
indicados e votados nesta Assembléia para irem para o Tribunal de
Contas como Conselheiros.

Continua o relator Antônio Andrada, ex-Deputado.
Trata-se de um tema que merece melhor discussão em âmbito

federal, já que a composição exclusivamente política do Tribunal de
Contas compromete seu caráter, que deveria ser notoriamente
técnico. Necessitamos de orientação técnica, e o Tribunal de Contas é
um órgão auxiliar da Assembléia. Caso estejamos com alguma
doença física, procuramos o médico; se o problema é de
contabilidade, procuramos o contador. Não procurarei políticos para
analisar contas de quem quer que seja: do Governador, da Copasa,
da Comig, da Codemig, da Cemig, de qualquer Prefeitura ou mesmo
da Assembléia. Temos de procurar um técnico para tanto.

Aqui diz que a organização internacional de entidades de
fiscalização superior afirma que a principal característica dessas
entidades deve ser a independência. Que independência tem esse
corpo de Conselheiros? Explico que não estou me referindo ao corpo
técnico, cujo esforço e trabalho reconhecemos. Os técnicos, após
fazer sua análise, suas considerações e ressalvas, passam o fruto de
seu trabalho aos Conselheiros, que, às vezes, procedem a mudanças,
aprovando contas sem ressalvas, quando lhes convém, ou fazendo
muitas ressalvas, quando também convém sabe-se lá a quem. A
característica principal desse órgão deve ser a independência. E, com
essa composição exclusivamente política, como ser independente?
Podemos observar, inclusive, nas páginas dos jornais, o nome de
vários Conselheiros atuais, que estão nas listas de Marcos Valério,
assim como nas listas de Furnas. Como podem julgar contas de
Governador e de Prefeitos que também se encontram nessas listas?
Qual a isenção que têm para votar, para emitir parecer, modificando a
análise aprofundada dos técnicos? Temos conosco mais de duas mil
páginas, contendo análises das contas do Governador em 2004, com
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várias ressalvas. Os técnicos adoecem porque fazem um trabalho
sério, e, depois, vêm os Conselheiros, políticos, e dão um parecer
aprovando contas sem ressalvas. O assunto vem à Assembléia, onde
conta com a maioria, e a matéria é aprovada.

E como fica a população que paga suas contas, que paga aquela
pesada estrutura? O salário de Conselheiro é igual ao de
Desembargador, são R$22.000,00 por mês, sem contar que podem
escolher os funcionários de recrutamento amplo, de sua confiança.
Deveríamos ter, no Tribunal, gente de confiança da sociedade. Esses
Conselheiros, perdoem-me, não são de confiança; são por demais
comprometidos com partidos, com ideologias, com a história de
corrupção deste Estado.

Graças a Deus, no Brasil, de três anos e meio para cá, estamos
apurando as corrupções. Levantou-se o tapete, tirou-se a tampa do
esgoto. Todos os esquemas de corrupção, iniciados no governo
passado, estão sendo averiguados. Agora, levantou-se o tapete, e é
por isso que o cheiro não é bom. Essa corrupção vem-se mantendo
com a conivência, com a cobertura desses tipos de tribunais, que nem
esse nome deveriam ter. Daqui a pouco, lerei um artigo de Roberto
Romano sobre a farsa dos "tribunais de contas", "de faz-de-conta",
dizendo que eles servem para absolver, diante da opinião pública,
contas passíveis de punição em tribunais verdadeiros.

Em tribunais verdadeiros, com a seriedade que temos dos juízes,
graças a Deus, em uma instituição séria, estes condenariam várias
contas que passam livres pelo chamado Tribunal.

Continuando, então não há transparência nem independência, pois
ele fica lá até os 70 anos de idade. O último que entrou tinha 42 anos,
e que Deus lhe dê vida e saúde, é claro, desejamos isso. Mas ele
ficará no Tribunal representando quem? O quê? Qual a ideologia?
Qual o partido? Depois dizem "apresentamos propostas", e isso foi
assinado pelo relator, Antônio Andrada. "Apresentamos propostas de
revisão dos métodos de indicação do Conselheiro e de modificação do
imperativo de vitaliciedade do cargo, limitando o prazo com mandato
de oito anos". Interessante, que ótimo. Na Itália, são nove anos; na
Espanha, onze anos. Em outros países, os conselheiros ficam nos
Tribunais de Contas por menos tempo. Aqui a proposta seria oito
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anos. Isso já foi decidido, definido? Nada. Até agora nada. O cargo
continua vitalício, até os 70 anos do Conselheiro.

Estou lendo o relatório oficial que está na Assembléia: "Também
entendemos que, para um maior equilíbrio, legitimidade e isenção das
Assembléia Legislativa, no processo de escolha dos Conselheiros, é
necessário que o parlamentar, no exercício de suas funções, não
possa disputar a vaga para o cargo." Vocês viram? Diz aqui: para
maior equilíbrio, legitimidade e isenção da Assembléia Legislativa. Os
dois últimos que entraram lá, depois que estou aqui como Deputado,
eram Deputados que estavam na ativa. Não tenho nada contra a
pessoa deles, não os conheço muito, conheço pouco, mas eram
Deputados da ativa. Aliás, perguntei ao relator, Deputado Antônio
Andrada, que estava sendo sabatinado, o que ele pensava disso,
como Deputado, pois era candidato. Disse que ele foi voto vencido, e
que isso era uma emenda que entrou depois. Perguntei: Mas o senhor
não concorda com isso? Claro que ele não concordou, pois era
candidato. E mesmo um absurdo, pois o candidato que já é Deputado
leva muitas vantagens

Primeiro, o corporativismo sério, seriíssimo que existe aqui. Na
Assembléia, as Deputadas e os Deputado esquecem que representam
o povo. Fazemos corpo com o povo que paga as contas, nosso salário
e a estrutura da Assembléia e com os nossos eleitores, com a
sociedade; e não entre nós. Mas há aquele corporativismo, e ficou
aquela discussão entre um Deputado e outro, sendo que, na hora do
voto, este é secreto. Os dois votaram, e eu vim reivindicar o direito do
civil, do contador Alexandre Sossi, para que ele também pudesse
votar. Não podia, ele não era Deputada. Então, ele já começou na
desvantagem, com um voto a menos. E foro íntimo. O Deputado só
não poderia votar, se achasse, no foro íntimo, que estaria votando em
causa própria. Os dois votaram em causa própria. Desculpem-me,
mas isso ocorreu, e eles levaram vantagem em cima do outro
candidato, que, no final das contas, recebeu apenas um voto, o meu,
e todos sabem disso, pois, na época, falamos a respeito do assunto e
houve a defesa. Então, seria "para maior equilíbrio, legitimidade e
isenção da Assembléia", e isso me dá o direito de dizer que não houve
equilíbrio, não houve legitimidade nem isenção. Cheguei a ouvir
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Deputado dizer: "Vamos votar em fulano, em outro Deputado, porque
devemos ter representante nosso no Tribunal de Contas." E um
absurdo. "Será para defender nossos Prefeitos." O Tribunal costuma
reprovar contas de Prefeitos que são contrários ao governo. "Então,
para defender nossos Prefeitos, vamos colocar lá fulano, que é do
nosso lado". Tribunal de Contas não é isso o que falam, mas, na
prática, tem sido assim.
Continuando, quanto ao item 5, parece-nos totalmente

incompreensível o Tribunal de Contas contratar 418 servidores
terceirizados, que representam cerca de 25% dos servidores daquela
casa. Ou seja, comprometem 7% do orçamento daquele órgão, e há
uma dificuldade para dar aumento aos funcionários públicos, aos
professores. Quando da votação da tabela, na Assembléia, a Bancada
PT-PCdoB, dentro da lei de responsabilidade fiscal, fiz as contas. O
aumento poderia ter sido de 22% a mais, além daquele que o
Governador concedeu, dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal. No
entanto, o Governador fez sua Bancada votar contra, e não houve
esse aumento. Alegou que não havia dinheiro para isso. Claro que
isso acontecerá, já que há tantos terceirizados no Tribunal de Contas
e em outras Casas.

Continua dizendo: (-Lê:)
"Verificou-se que cada Conselheiro, naquela época, tinha, em

média, 42 servidores em seus gabinetes". Lembrem-se de que são
sete Conselheiros.

Em seguida, trata da atividade-fim do órgão, que existe para auxiliar
no estudo e na análise das contas. Nessa atividade, estão apenas 113
de seus trabalhadores. Repetindo: apenas 1/3 de seus trabalhadores
estão ligados à atividade-fim. (-Lê:)

"A implantação do Ministério Público Especial junto ao Tribunal de
Contas torna-se um imperativo". Pela terceira vez, o relatório traz esse
assunto. (-Lê:)

"Com a decisão do STF, de abril deste ano, 2003, que considerou
inconstitucional a forma como é organizado atualmente o Ministério
Público junto àquela Casa.... Vale dizer que continua inconstitucional,
porque o projeto ainda não passou por esta Casa. O projeto está em
2Q turno e ainda passará, criando os cargos e estabelecendo o
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concurso público. De 2003 até hoje, tudo está irregular. Irregulares
estão todos os pareceres dali emanados. (-Lê:)

"Nesse sentido, apresentamos proposta de emenda à Constituição".
Isso foi proposto e está tramitando.

Continua, com a observação interessante de um ex-Auditor do
Tribunal: (-Lê:)

"O Ministério Público, segundo o ex-Auditor do Tribunal de Contas,
Sr. Frederico Pardini, exerce o papel de fiscal do Tribunal de Contas e
não pode ser elemento subserviente do Tribunal, pois deve ser tão
especializado quanto é ou deveria ser o Plenário do Tribunal".
Entendemos que essa especialização só ocorrerá com a criação do
Ministério Público Especial, que não é o Ministério Público do dia-a-
dia, o qual nos presta um grande serviço ao representar a sociedade e
fazer ótimos trabalhos, do que temos sido testemunhas. Na área do
meio ambiente, diariamente convivemos com Promotores e
Promotoras, como ocorre em Belo Vale.

A Companhia Vale do Rio Doce, enorme, agora a 2 maior, já que
comprou a Inco, no Canadá - notícia que saiu ontem -, multiplicou por
15 o seu faturamento após ser privatizada, entregue, doada pelo
governo federal da época, que quer voltar. No entanto, graças a Deus,
o povo brasileiro está atento e não deixará voltar aqueles que
privatizam, que entregam a riqueza nacional. Na época, a CVRD foi
privatizada por poucos tostões. Hoje, já está faturando 15 vezes mais
que isso. Quando, em Belo Vale, essa mesma companhia estava
destruindo nascentes e cortando matas, o Ministério Público fez um
trabalho muito interessante nesse Município. Houve uma proposta, e
já diminuíram a destruição da natureza. Cheguei a dizer que eles não
mereciam o ISO do meio ambiente, pelo menos por enquanto, pois
precisavam melhorar em muitos aspectos. Eles, que são grandes,
podem social e ambientalmente melhorar mais.

Foi dito que o Ministério Público não pode ser especializado no
Tribunal, não pode ser subserviente ao Tribunal. No momento,
assinam pelo Ministério Público pessoas subservientes ao Executivo.
Estão recebendo salário do Tribunal, mas foram indicados pelo
Executivo Estadual. Falaram que isso seria a título precário, por pouco
tempo. Temos os nomes de quatros pessoas. Um deles, quando viu
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que a situação estava ficando definitiva e irregular, retirou-se após ler
uma carta no Plenário do Tribunal de Contas. Além disso, devolveu o
dinheiro que havia recebido a mais.

Está de parabéns esse senhor. Tenho o nome dele, mas não vou
citá-lo ainda. Vou procurar saber dele se é o caso e lhe darei
parabéns. Quando viu que estava sendo conivente com uma
irregularidade, retirou-se. Agora há três senhoras lá - uma advogada,
uma Defensora Pública, algo assim - que estão assinando como
Ministério Público, são subservientes ao Palácio e recebem salário do
Tribunal.

Como diz muito claramente e bem o ex-Auditor Frederico Pardini
sobre o papel de fiscal do Tribunal de Contas, o Ministério Público não
pode ser elemento subserviente. Ele tem que ser tão especializado
quanto é ou deveria ser o Plenário do Tribunal. Será que o Plenário do
Tribunal está especializado? Os Conselheiros precisam ter notório
saber em contabilidade, pelo menos. Os que estão lá têm?

Procurei saber a respeito dessa senhora que foi indicada agora. Ao
acessarmos a internei, conseguimos saber que se formou em direito
no ano passado. Tem notório saber em contabilidade e em análise de
contas? Pelo contrário, o que achamos foram muitos e muitos
processos relativos à época em que foi Prefeita de Três Pontas e
Presidente da Associação Mineira de Municípios - aliás, por
contabilidades equivocadas, erradas, feitas na sua gestão. E essa a
experiência que tem.

No item 7 do Relatório da Comissão Especial sobre o Tribunal de
Contas, consta: (-Lê:) "7- O Tribunal de Contas não sofre nenhuma
fiscalização. Seus procedimentos licitatórios, atos de admissão,
contratos, execução de despesas, controle dos atos de gestão, entre
outros, que devem ser pautados pelos mesmos princípios de
legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade que o
Tribunal exige dos entes fiscalizados, não são verificados por nenhum
órgão público. O simples envio trimestral do relatório de atividades à
Assembléia Legislativa não supre a necessidade de fiscalização a que
deve submeter-se aquele órgão."

A falta de controle externo pode conduzir à má utilização dos
recursos públicos, como já ocorreu no passado e como pode estar
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acontecendo no momento. Estamos verificando isso. Precisamos
realizar uma auditoria plena no Tribunal de Contas, assim como na
Cemig, na Copasa, na Codemig, antes Comig, que possui ações até
nas Ilhas Cayman ou nas Bahamas, aquelas - que todos sabem muito
bem - para onde vai o dinheiro desviado do povo brasileiro, do povo
mineiro, O Tribunal de Contas, que deveria dar o exemplo - está
escrito aqui -, não o faz. O mínimo que se esperaria de um Tribunal de
Contas é transparência.

E continua o relatório: (-Lê:) '8- A ordem jurídica vigente consagra a
vinculação dos Tribunais de Contas ao Poder Legislativo, situando-os
como auxiliares deste no exercício do controle externo da
administração pública (art. 76 da Constituição Estadual)." Tribunal de
Contas vinculado ao Poder Legislativo: é auxiliar deste no exercício do
controle externo. Precisamos de auxílio contábil, auxílio na área de
análise de contas, auxílio técnico, e não de Conselheiros políticos,
que, parece, lá estão para mudar aquilo que os técnicos constatam,
trabalham, aprofundam.

Estou lendo: "Os Tribunais de Contas deveriam manter um estreito
relacionamento com o Legislativo". Mas aí vêm as conivências
também, que acabam acobertando as falcatruas da própria
Assembléia. Estamos acompanhando as contas de 2004, a
publicidade usada pela Assembléia no tempo do Valério.

Item IX: (-Lê:) 'Falta transparência na atuação do Tribunal de
Contas". Conclusão do relatório dos Deputados que fizeram a
Comissão Especial: 'Falta transparência na atuação do Tribunal de
contas, especialmente com a utilização da internet. Verificamos a
existência de diversas informações desatualizadas". Quinze ou dez
dias atrás, votamos aqui um veto que tentamos derrubar, com uma
emenda nossa, da Bancada PT-PCdoB, obrigando entes públicos a
divulgar informações abertamente, nas páginas da internet, para que
todo cidadão e toda cidadã, toda entidade e todo órgão, comunidades
pastorais, igrejas e ONGs possam acompanhar a execução
orçamentária. Pois o Governador vetou. Parece que não quer mesmo
transparência. Veta essas coisas e mantém lá um corpo de
Conselheiros subservientes, políticos, ideologicamente ligados a eles
para o esquema de manutenção do poder. Falta transparência na
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atuação do Tribunal de Contas. Já constatava, em 2003, o relatório da
Comissão Especial. O Tribunal deveria dar exemplo, divulgando esses
dados oportunamente. Verificamos que a qualidade das informações
prestadas não corresponde ao que se espera de um Tribunal de
Contas que se preze. Por que não ser transparente? O que querem
esconder? Temos o direito de questionar. Aliás, temos o dever de
questionar. Estou aqui exercendo um direito, mas muito mais, como
representante legítimo do povo, estou exercendo um dever. Ai de mim
se eu não falasse, se eu não questionasse, se eu não fizesse essas
considerações.

Item XI: (-Lê:) "O caráter político da composição do corpo de
Conselheiros do Tribunal facilita a possibilidade de determinada
decisão do Plenário do Tribunal contrariar o parecer técnico do
servidor encarregado do parecer técnico da análise do processo, pelo
menos em tese. Acredita-se que o trabalho técnico foi cercado de
todos os cuidados na apuração de uma irregularidade". Já disse isso e
repito, com esse texto profundo e realista. Vou ler de novo: "O caráter
político da composição do corpo de Conselheiros do Tribunal facilita a
possibilidade de determinada decisão do Plenário do Tribunal
contrariar o parecer técnico do servidor encarregado do parecer
técnico da análise do processo, pelo menos em tese." Temos
acompanhado vários. A grande maioria faz um trabalho sério. (-Lê:)
"Pelo menos em tese, acredita-se que o trabalho técnico foi cercado
de todos os cuidados na apuração de uma irregularidade". Aí vem o
corpo de Conselheiros e faz um parecer prévio contrário. Aqui foi
sugerido que o Tribunal de Contas faça constar do Regimento Interno
dispositivo que exija a fundamentação técnica do voto do Conselheiro,
quando este contrariar a opinião da auditoria. Pelo menos nas contas
do Governador, de 2004, que estamos analisando profundamente,
foram feitas muitas ressalvas, muitas, muitas, principalmente com
relação ao gasto com a saúde. A Emenda n 29 determina que o
governo tem de gastar 12%. Em Minas, gastam-se 6,4%, a metade.
Houve várias ressalvas, muitas ressalvas. Não saiu nem no jornal,
aqui, em Minas Gerais. Precisou sair em São Paulo, na "Folha de S.
Paulo". Aqui os jornais são blindados. Saiu na "Folha de S. Paulo" do
dia 13 de agosto, Dia dos Pais. Estava com meu pai, almoçando, dia
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13 de agosto, domingo, Dia dos Pais. (-Lê:) "Aécio maquiou os gastos
com saúde no governo de Minas Gerais.' Está aqui, na minha mão.
São duas páginas mostrando claramente.

Isso foi divulgado no 'Folha de S. Paulo", porque os jornais de Minas
são comprados e blindados. Temos acompanhado, estudado e nos
aprofundado nessa questão. Esse gasto com a Copasa foi inserido
como gasto com a saúde, pois saneamento e esgoto tratado estão
ligados a essa área. Isso é claro. Por isso, o governo federal, por meio
do Ministério das Cidades, tem investido muito em saneamento. E
investirá ainda mais. Temos de ter qualidade de vida e ambiente
saudável, mas pagamos caro para a Copasa. Em Itajubá, pagamos
por esse serviço há 27 anos. Há pouco, iniciaram a construção da
captação de esgoto, para, depois, ser criada a ETE. Atualmente
captam o esgoto e o jogam diretamente no rio. Um técnico da Copasa
disse-nos certa vez que a maior poluidora de rios em Minas Gerais
continua sendo a própria Copasa.

Agora, há esse projeto esquisito para a criação das subsidiárias.
Deveriam ser criadas as subsidiárias das águas minerais, por que
esperamos há tempo. Já está tudo pronto. Os ex-funcionários da
Superágua estão prontos para trabalhar e para envasar a água. As
perguntas oriundas do Fórum das ONGs do Circuito das Aguas -
Focas - já foram respondidas, mas não a contento. Ainda não
obtivemos uma resposta do Focas. Poderiam ser criadas as
subsidiárias das águas minerais. No entanto, o Governador enviou um
projeto para vincular outras três subsidiárias: uma para o Jaíba, com a
qual concordamos, e outra para os lugares que apresentam déficit
operacional. O jornal "Hoje em Dia", de Brasília, alertou para que o
pessoal que está de olho na grana fique bem atento, porque a Copasa
está sendo privatizada. Acreditamos nisso, pois essa é a história do
PSDB. O seu candidato está afirmando que privatizará o avião da
Presidência, imaginem o que fará com entidades como essa. E a água
é algo sério, pois é o presente e o futuro da humanidade. No entanto,
foi publicado: "Aécio maquia as contas da saúde". E expõe os gastos
da Copasa, que pagamos todo mês pela água e pelo tratamento do
esgoto. Então, esse gasto não é do governo.

Foram publicados os gastos com a reforma de um hotel em Araxá,
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por ser do lpsemg. Essa reforma foi superfaturada, e foi utilizado o
dinheiro da Comig. A época, solicitamos a instalação da CRI da
Comig, que não foi permitida pelo Governador. O então Deputado
Antônio Carlos Andrada, hoje Conselheiro, disse-me que o
Governador tinha dado ordens expressas para não instalar essa CPI,
que, até agora, não foi nem lida pela Mesa, nem para dizer que não
seria instalada. Depois dizem que hoje, no País, há muitas CPIs.
Estão sendo apuradas as falcatruas dos governos passados. No
governo de São Paulo, do atual candidato, 69 CRIs foram abafadas.
Em Minas Gerais, estão sendo abafadas as CPIs da Comig e da
Saúde, pois não estão sendo aplicados os 12% estipulados.

Foram citados os gastos com o Corpo de Bombeiros e com o
lpsemg como se fossem gastos com a saúde. Mas pagamos por isso.
Essa cobrança consta em nossos contracheques, que são divulgados
em nosso jornal parlamentar de três em três meses ao povo que paga
o nosso salário. Esse valor é descontado dos nossos salários. Então,
não é gasto do Estado.

Estou lendo alguns itens do relatório final. (- Lê:) "O caráter político
da composição dos Conselheiros facilita a possibilidade de
determinada decisão contrariar o parecer técnico." Isso tem
acontecido muito, como nesse caso das contas de 2004 e de 2005.
Junto estão as contas da Assembléia Legislativa e do próprio Tribunal
de Contas.

Estão sugerindo a instalação de outra comissão especial, o que
seria interessante.

Dispomos ainda de 15 minutos preciosos para continuar
conversando com os senhores e com as senhoras e com os
Deputados presentes.

Durante a elaboração do relatório da Comissão Especial, esteve
aqui o Sr. Antoninho Trevisan, auditor e idealizador de uma ONG no
Município de Ribeirão Bonito, a Associação dos Moradores de
Ribeirão Bonito - Amarribo.

Estavam acontecendo, na cidade, desvios de dinheiro público,
falcatruas, licitações superfaturadas. Usavam a Lei n 9 8.666 para
encobrir irregularidades. Repito que o número 8 foi colocado nessa lei
apenas para disfarçar o número da besta do Apocalipse, que é 666.
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Em Ribeirão Bonito, apuraram e provaram as irregularidades na
Prefeitura, o que resultou na prisão do Prefeito da cidade, que agora
está devolvendo o dinheiro público que desviou.

Toninho Trevisan destaca o papel que a sociedade deve exercer
quando o Tribunal de Contas não consegue cumprir sua função. Aliás,
é o que estou fazendo aqui hoje. Estou convocando a sociedade a se
organizar. O senhor e a senhora que nos acompanham estão sendo
convidados a se organizar para derrubarmos não só o veto, mas
também essa estrutura montada para a manutenção do poder e das
falcatruas nos Municípios, nas autarquias, nas entidades, nesta
Assembléia e em muitas Câmaras Municipais, incluindo, quem sabe, a
da Capital.

Trevisan fala do papel da sociedade quando o Tribunal de Contas
não consegue cumprir sua função, e nossos Tribunais não o estão
conseguindo. Vejam a conclusão do Auditor: (-Lê:) "O Tribunal, ao
aprovar as contas do Município, acaba por passar atestado de
idoneidade a um grande número de corruptos e exime publicamente
de culpa quem desvia dinheiro público". E por isso que, depois, eles
falam: 'Está tudo certinho. O Tribunal aprovou". Aconteceu isso em
Ribeirão Bonito. O Tribunal de São Paulo aprovou as contas da
cidade. Depois, fizeram as análises e viram as irregularidades. O
Tribunal ficou com a cara de um tamanho... Disse que não tem como
analisar as notas "in loco". Quantos Municípios mineiros, entre os 843,
são visitados pelos Conselheiros? Os Auditores visitam, e os técnicos
analisam as contas e apresentam as ressalvas.

Gostaria de ler o relatório inteiro, mas não é possível. Lerei, então,
um pequeno trecho de uma interessante matéria de Roberto Romano,
publicada, há algum tempo, na "Folha de S. Paulo". O título e'"A Farsa
dos Tribunais de Contas", usando-se aspas para insinuar o faz-de-
conta. (-Lê:) "A vida política tem fundamento na fé pública. Sem ela,
não faz sentido eleger alguém para administrar o bem comum.
Ouvimos falar, como se fosse algo certo, em 'tribunais de contas'.

A majestade dos tribunais, desde o Império Romano, reside na
confiança depositada em sua integridade, prudência e saber. No
Estado Moderno, costumam-se encarar os magistrados como seres
excepcionais, tanto no conhecimento das leis quanto na sua madura
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sabedoria humana."
Que bom, não é? Têm, sim, de ser respeitados, assim como a

pesquisa mostra que a Igreja e o Corpo de Bombeiros estão entre as
entidades mais respeitadas. (-Lê:)

"Se exagero existe, isso não é motivo para se utilizar o nome da
magistratura para acobertar todo o jogo de troca de compromissos
políticos que imperam entre os Executivos e os Legislativos.

Os títulos de 'tribunais e juizes' aplicados a instituições menores,
destinadas a auxiliar no ordenamento das contas oficiais, são um
atentado à dignidade das togas.

Os 'Juízes' - mencionados não raro desconhecem as bases técnicas
do Direito, não assumem a defesa das leis. O seu compromisso é com
os executivos poderosos o bastante para nomeá-los e com as
maiorias ocasionais dos parlamentos.

A usurpação do nome de tribunais serve aos espertos e demagogos
governantes, na tarefa de absolver, diante da opinião pública, contas
tortuosas, passíveis de punição em tribunais verdadeiros."

Então, dizem: "Se o tribunal aprovou, é honesto". Dá-se um atestado
de idoneidade ao que não é. Aqui há exemplos. (-Lê:)

"Em todos os crimes contra a fé pública, os Tribunais de Contas
aparecem por sua omissão e outros motivos pouco nobres. Urge
exigir, nas esferas do Legislativo e do Judiciário, que tais órgãos
percam o nome sacrossanto de tribunais, deixando de ser
instrumentos de manipulação dos Executivos e de suas maiorias."

O Tribunal faz um parecer, e Câmaras do interior - com todo o
respeito aos sérios Vereadores - derrubam-no. Conheço casos em
que as contas de um determinado Prefeito deveriam ser reprovadas,
mas ele ofereceu algumas benesses e dois Vereadores que eram
contrários a ele votaram e derrubaram o parecer do Tribunal de
Contas.

Que tribunal é esse que faz um parecer e Vereadores de um
pequeno Município o derrubam? 'Ah! Mas depois tem de ir para o
Ministério Público!". Que Ministério Público é esse que ainda não há
no Tribunal? Ainda vamos votar para que haja. Há três anos, ele está
irregular no Tribunal.

Senhoras e senhores, a coisa é séria. Há outro pedido do Conselho
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Regional de Contabilidade de Minas Gerais. Não terei tempo de lê-lo e
comentar vários outros assuntos. Mas esses assuntos apresentados
foram suficientes para deixar claro que precisamos derrubar não
apenas esse veto, mas também essa estrutura montada para a
manutenção do chamado "Poder".

Questão de Ordem
O Deputado Laudelino Augusto - Sr. Presidente, queria continuar a

falar, ser ouvido por mais pessoas, mas os Deputados se retiraram, e
estamos sem quórum. Portanto, solicito a V. Exa. que encerre, de
plano, a reunião e guarde meu tempo para que eu continue meu
pronunciamento mais tarde.

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância das matérias
constantes na pauta, a Presidência solicita à Sra. Secretária que
proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

A Sra. Secretária (Deputada Jô Moraes) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 26 Deputados.

Portanto, há quórum para a continuação dos trabalhos. Com a
palavra, o Deputado Laudelino Augusto, para continuar discutindo o
veto.

O Deputado Laudelino Augusto - Apenas para concluir, gostaria de
dizer que, quando me dei conta, já não havia mais quórum para
votação, apesar de alguns terem voltado ao Plenário. Está claro que
não vai dar para votar, mas a discussão pode continuar. Espero que
outros Deputados possam continuar discutindo e aprofundando esse
assunto tão importante e necessário. E preciso ter consciência para
derrubar esse veto.

Concluo dizendo que, mais do que o veto, temos de derrubar a
estrutura montada para que o poder seja mantido neste Estado.
Obrigado.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo
processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso X, c/c os
arts. 222 e 255, do Regimento Interno. As Deputadas e os Deputados
que desejarem manter o veto registrarão "sim", e os que desejarem
rejeitá-lo registrarão "não". A fim de proceder à votação pelo processo
eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que
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ainda não registraram sua presença no painel que o façam neste
momento. A Presidência dará início ao processo e, para tanto, solicita
às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares. Em
votação, o veto.

O Deputado Antônio Júlio - Peço a palavra para encaminhar a
votação.

O Sr. Presidente - Deputado Antônio Júlio, quando V. Exa. chegou
ao Plenário, a Presidência já havia colocado a matéria em votação.

O Deputado Antônio Júlio - Mas eu pedi para encaminhar a votação,
de acordo com o nosso Regimento. Eu não podia era fazer o pedido
antes disso.

O Sr. Presidente - A Presidência explica que V. Exa. estava ausente
quando a matéria foi colocada em votação- A matéria já está em
votação.

O Deputado Antônio Júlio - Estou perdendo o meu direito de
encaminhar a votação. Eu estava presente, sim.

- Procede-se à votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 19 Deputados. Não há quórum

para votação. A Presidência a torna sem efeito e, nos termos do § 6
do art. 249 do Regimento Interno, solicita à Sra. Secretária que
proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

A Sra. Secretária - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 30 Deputados. Não há

quórum para votação.
Encerramento

O Sr. Presidente - Tendo em vista que o veto encontra-se na faixa
constitucional, sobrestando as demais matérias constantes na pauta,
a Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a
ordem do dia já publicada, e para a reunião extraordinária também de
hoje, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a
reunião.

* - Sem revisão do orador.
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ATA DA 1 REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N Q 75/04, EM 9/6/2004
As 9h42min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Gil Pereira, Padre João, Jayro Lessa e Sebastião
Helvécio, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Ermano Batista, declara
aberta a reunião; informa aos Deputados que não há ata a ser lida,
por se tratar da primeira reunião da Comissão; e comunica que a
reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a
designar o relator. A seguir, determina a distribuição das cédulas de
votação e convida o Deputado Sebastião Helvécio para atuar como
escrutinador. Este, após computar os votos, anuncia que os
Deputados Ermano Batista e Padre João tiveram cinco votos para
Presidente e Vice-Presidente, respectivamente. Dando
prosseguimento, o Presidente "ad hoc", Deputado Ermano Batista, dá
posse ao Vice-Presidente, Deputado Padre João, a quem passa a
direção dos trabalhos. Após o que dá posse ao Presidente eleito,
Deputado Ermano Batista, a quem devolve a direção da reunião. O
Presidente eleito, Deputado Ermano Batista, profere palavras de
agradecimento e designa o Deputado Luiz Humberto Carneiro para
relatar a matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, comunica que a próxima
reunião extraordinária será convocada por edital, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2006.
Padre João, Vice-Presidente - Jayro Lessa - Luiz Humberto

Carneiro - Dinis Pinheiro.
ATA DA 21 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
NA  SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 152 LEGISLATURA,

EM 4/10/2006
As 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Maria Olívia (substituindo a Deputada Vanessa Lucas, por indicação
da Liderança do PSDB) e os Deputados Sebastião Costa e Doutor
Ronaldo, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Costa, declara aberta a
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reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Doutor Ronaldo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e
votar pareceres em fase de redação final e acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei n 9s 2.84212005, 2.932, 2.993, 3.043, 3.059,
3.147, 3238, 3.272, 3.273, 3.274, 3.276, 3.279, 3.282, 3.289,
3.295/2006, (Deputada Maroa Olívia); 3.297, 3.305, 3.311, 3.312,
3.325, 3.331, 3.336, 3.337, 3.338, 3.342, 3.345, 3.349, 3.356, 3.369 e
3.379/2006 (Deputado Doutor Ronaldo). Passa-se à 2 Fase da 2
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei n9s 2.842/2005, 2.932, 2.993,
3.043, 3.059, 3.147, 3.238, 3.272, 3.273, 3.274, 3.276, 3.279, 3.282,
3.289, 3.295/2006, (relatora: Deputada Maria Olivia); 3.297, 3.305,
3.311, 3.312, 3.325, 3.331, 3.336, 3.337, 3.338, 3.342, 3.345, 3.349,
3.356, 3.369 e 3.379/2006 (relator: Deputado Doutor Ronaldo).
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de outubro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas - Marlos Fernandes.

ATA DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
CONTRA A INVASÃO DOS PRODUTOS CHINESES, EM 17/10/2006
Às lOhlSmin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Paulo Cesar, Doutor Viana e Jayro Lessa,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Paulo Cesar,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a debater sobre o tema
setor têxtil. A Presidência interrompe a P Parte da reunião para ouvir
os Srs. Antônio Caetano Jacinto Lemos, Assessor de Legislação
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Tributária, representando o Sr. Fuad Jorge Noman Filho, Secretário de
Estado de Fazenda; Manha Teixeira Lassance, Presidente do
Conselho de Relações Econômicas Internacionais da Fiemg; Flávio
Roscoe Nogueira, Presidente do Sindicato das Indústrias Têxteis de
Malhas de Minas Gerais - Sindimalhas -; Aguinaldo Diniz Filho,
Presidente do Sindicato da Indústria de Fiação e Tecelagem - SIFT-
MG; Michel Aburachid, Presidente do Sindicato das Indústrias do
Vestiário - Sindivest-MG; Rodolfo Sala, Diretor do Sindivest; Victor
Mascarenhas Borges, Diretor da Cedro Cachoeira; José Henrique
Mascarenhas, Diretor da Cia. Fabril Mascarenhas; Pollyanne Lessa
Boczar, Diretora Executiva Horizonte Têxtil Ltda.; Marco Antônio
Branquinho Júnior, Gerente de Recursos Humanos da Cedro
Cachoeira; e José Canuto de Oliveira, Diretor da Textil Indústria e
Comércio Ltda. - Tear, que são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência faz uso da palavra, para suas considerações iniciais. Logo
após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos
ordinários da reunião. Passa-se à 3 2 Fase da 2? Pane (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, em que solicita sejam convidados para terem assento
permanente nos trabalhos desta Comissão representantes das
seguintes entidades: SIFT, Sindimalhas; Sindivest; Conselho de
Relações Econômicas Internacionais da Fiemg - Corecin-Fiemg;
Sindicato dos Calçadistas de Nova Serrana - Sindinova; e Sindicato
das Indústrias Mecânicas - Sindimec. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos convidados e dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a Iavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de outubro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Jayro Lessa - Paulo Cesar.
ATA DA 21 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAUDE NA
42 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM

18/10/2006
As 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
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Adelmo Carneiro Leão, Carlos Pimenta e Doutor Ronaldo, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Adelmo Carneiro Leão, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor Ronaldo,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes.
Passa-se à P Fase da 24 Parte Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados,
cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 12 turno, dos
Projetos de Lei n9s 3.281/2006 (relator: Deputado Carlos Pimenta) na
forma do Substitutivo n 2 1, apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça, e 2.955/2006 (relator: Deputado Carlos
Pimenta) com a Emenda n 2 1 apresentada. Passa-se à 3? Fase da 2?
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento do Deputado Carlos Pimenta em que solicita audiência
pública para discutir, com os convidados que menciona, o Programa
Pro-Hosp em Minas Gerais e seu planejamento para o ano de 2007.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2006.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Fahim Sawan - Doutor

Ronaldo - Carlos Pimenta.
ATA DA 8? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 49 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 154 LEGISLATURA, EM 1810/2006
Às 9h38min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana

Maria Resende e os Deputados Leonardo Quintão e Sebastião
Helvécio, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Leonardo Quintão, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Sebastião Helvécio, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
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a matéria constante na pauta. Passa-se à 2 2 Fase da 21 Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos n 2s 6.879, 6.880 e
6.881/2006. Passa-se à 3? Fase da 2? Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos do Deputado Leonardo Quintão (4), em que solicita
seja enviado ofício ao Dr. Rinaldo Campos Soares, Diretor- Presidente
da Usiminas, solicitando que a implantação da nova unidade da
empresa seja construída no Estado; seja realizada audiência pública
para debater os seguintes temas: "Desafios das Regiões
Metropolitanas e os Novos Modelos de Gestão e Desenvolvimento
Urbano: os Consórcios Públicos"; "Desenvolvimento Regional e
Participação da Sociedade Civil Organizada: Alternativas,
Oportunidades e Desafios"; e "Cidades, Democracia Participativa e as
Tecnologias da Informação'. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2006.
Leonardo Quintão, Presidente - Sebastião Helvécio - João Leite.

ATA DA 252 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 0 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 18/10/2006
Às 10h08min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Elisa Costa e os Deputados Domingos Sávio, Jayro Lessa, Dilzon
Melo, Luiz Humberto Carneiro e Sebastião Helvécio, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Domingos Sávio, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Jayro Lessa, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica que
está aberto até o dia 6/11/2006, o prazo para o recebimento de
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emendas aos Projetos de Lei ns 3.644/2006, que dispõe sobre a
revisão do PPAG 2004-2007, e 3.64512006, que dispõe sobre o
Orçamento do Estado para o exercício de 2007. Suspende-se a
reunião. As llhlSmin são reabertos os trabalhos com a presença dos
Deputados Domingos Sávio, Dilzon Meio, João Leite (substitutuindo
este ao Deputado Luiz Humberto Carneiro, por indicação do BPSP) e
Padre João (substituindo a Deputada Elisa Costa, por indicação do
Bloco PT-PCdoB). Neste momento, registra-se a presença da
Deputada Elisa Costa e o Deputado Padre João se retira da reunião.
Passa-se à 1a Fase da 21 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o
parecer pela rejeição, no 1 2 turno, do Projeto de Lei n 2 2.972/2006
(relator: Deputado Dilzon Meio, em virtude de redistribuição),
registrando-se o voto contrário da Deputada Elisa Costa. Passa-se à
3 Fase da 22 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é
aprovado requerimento dos Deputados Domingos Sávio, Diizon Meio,
Elisa Costa e João Leite, em que solicitam seja realizada reunião
conjunta das Comissões de Fiscalização Financeira e Orçamentária e
de Participação Popular, para, em audiência pública, debater e buscar
o aprimoramento dos Projetos de Lei ns 3.64412006, que dispõe a
revisão do PPAG 2004-2007, e 3.64512006, que dispõe sobre o
Orçamento do Estado para o exercício de 2007. O requerimento dos
Deputados Domingos Sávio, Dilzon Meio e João Leite, em que
solicitam o encaminhamento à Câmara Federal de pedido de
providências para que seja elaborado projeto de lei prevendo
indenização às famílias de vítimas de confrontos agrários, tem a sua
votação adiada a requerimento da Deputada Elisa Costa, aprovado
pela Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Dilzon Meio - Jayro Lessa - Sebastião

Helvécio.
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ATA DA 129 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 0 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 18110/2006
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Maria Tereza Lara e Jô Moraes (substituindo este ao Deputado André
Quintão, por indicação da Liderança do Bloco PT-PCdoB) e o
Deputado João Leite, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, a Presidente, Deputada Maria Tereza Lara,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado João Leite, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a tratar de
assuntos de interesse da Comissão. Passa-se à 3 1 Fase da 22 Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento das Deputadas Maria Tereza Lara e Jô Moraes e dos
Deputados André Quintão e João Leite em que solicitam seja
realizada reunião conjunta das Comissões de Fiscalização Financeira
e Orçamentária e de Participação Popular, para, em audiência pública,
se debater e buscar o aprimoramento dos Projetos de Lei ns
3.644/2006, que trata da revisão do PPAG 2004-2007, e 3.645/2006,
que trata do Orçamento do Estado para o exercício de 2007.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2006.
Maria Tereza Lara, Presidente - André Quintão - João Leite.

ATA DA 10 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA O SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 18/10/2006
Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Vanessa Lucas (substituindo a Deputada Ana Maria Resende, por
indicação da Liderança do BPSP) e os Deputados Doutor Viana e
Paulo Piau. membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Doutor Viana, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada
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Vanessa Lucas, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta. Passa-se à V Fase da 2 2 Pane (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 22 turno, do Projeto
de Lei n2 2.333/2005 na forma do vencido no 1 9 turno (relator:
Deputado Doutor Viana); e pela aprovação, no l Q turno, dos Projetos
de Lei n9s: 2.948/2006, na forma do Substitutivo n9 1 da Comissão de
Constituição e Justiça, com a Emenda n 2 1 (relator: Deputado Paulo
Piau). O Projeto de Lei ng 2.983/2006, é convertido em diligência à
Prodemge. Passa-se à 2 Fase da 22 Pane (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é
aprovado, em turno único, o Projeto de Lei n 9 2.444/2005 (relator:
Deputado Paulo Piau). Submetidos a votação, cada um por sua vez,
são aprovados os Requerimentos flQ5 6.734, 6.735, 6.797, 6.819/2006.
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n2s
2.871 e 2.908/2005, 3.145, 3.264, 3.266, 3.292, 3.303, 3.316, 3.353 e
3.362/2006. Passa-se à 3 Fase da 2a Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Fahim Sawan, em que solicita seja
realizada audiência pública desta Comissão para se discutir a
implementação das disciplinas de Sociologia e Filosofia na grade
curricular do ensino médio de Minas Gerais; André Quintão, em que
solicita seja encaminhado à Secretária de Educação, Vanessa
Guimarães Pinto, e ao Sr. João Bernardo Pacheco, Presidente da
Fundação Educacional Caio Martins - Fucam -, baseado em
solicitação da 232 Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de
Belo Horizonte, pedido para que sejam tomadas as seguintes
providências: suspender novos abrigamentos de crianças e
adolescentes no horário compreendido entre as 20 horas e as 5 horas,
ou nos domingos, feriados e férias escolares; devolver as crianças às
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respectivas famílias, providenciando sua transferência para uma
escola próxima à sua casa; manter e preservar os vínculos familiares
e comunitários dos adolescentes, devolvendo-os à família pelo menos
nos períodos de férias escolares; cumprir e fazer cumprir as
exigências do art. 94 do ECA; inscrever as unidades da Fucam nos
respectivos Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do
Adolescente; e Biel Rocha, em que solicita seja encaminhado à
Secretária de Educação, pedido de urgentes providências para o
envio de uma equipe técnica a fim de avaliar e inspecionar as
condições físicas e sanitárias do prédio onde ora se instala a Escola
Estadual Estevão de Oliveira, em Juiz de Fora. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2006.
Doutor Viana, Presidente - Weliton Prado - Leonídio Bouças.

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

3.047/2006
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório
De autoria do Deputado Dilzon Meio, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública o Instituto de Defesa do Consumidor, com
sede no Município de Boa Esperança.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e
apresentou-lhe a Emenda n 2 1. Vem agora a matéria a esta Comissão
para deliberação conclusiva, nos termos do art. 103, 1, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A referida entidade tem por finalidades informar e orientar o

consumidor sobre produtos e serviços e sobre outros aspectos
envolvidos nas relações de consumo, incluindo a legislação atinente à
regulamentação e à fiscalização da matéria; realizar testes
comparativos entre produtos e serviços oferecidos ao consumidor;

La
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planejar, produzir e editar materiais informativos destinados ao
cumprimento dos objetivos da entidade; atuar junto aos poderes
públicos e privados visando à defesa do interesse e aos direitos do
consumidor e dos contribuintes em geral residentes no Município de
Boa Esperança.

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

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

n 2 3.047/2006 em turno único, com a Emenda & 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2006.
Chico Rafael, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.513/2006

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública o Consórcio dos Municípios do Lago de
Três Marias - Comlago -, com sede no Município de Três Marias.

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

Fundamentação
O Consórcio dos Municípios do Lago de Três Marias, entidade sem

fins lucrativos, possui por objetivos a promoção do desenvolvimento
sustentável da região da Represa de Três Marias, e a preservação de
seus recursos hídricos e ambientais. Para a consecução de suas
metas, fomenta o desenvolvimento econômico, turístico e social da
região; promove ações de recuperação e preservação do meio
ambiente; executa programas e projetos, com a finalidade de melhorar
e controlar as condições de saneamento e uso das águas das bacias
hidrográficas; firma convênios com instituições públicas e privadas
para viabilizar a realização de suas obras e serviços.

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

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
n 2 3.513/2006, em turno único.

Sala das Comissões, 26 de outubro de 2006.
Doutor Ronaldo, relator.

PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.876/2005
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n Q 2.876/2005

dispõe sobre o Fundo Pró-Floresta e dá outras providências.
Publicada no Diário do Legislativo" de 15/12/2005, a proposição foi

distribuída preliminarmente à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu pela juridicidade, constitucional idade e legalidade da matéria
na forma do Substitutivo n 2 1, que apresentou. Em seguida, a
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, em sua análise de
mérito, opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n
1, apresentado pela comissão anterior, com as Emendas n2s 1 a 5,
que apresentou.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos
termos regimentais.

Fundamentação
O projeto de lei em exame propõe modificação integral no Fundo

Pró-Floresta, criado pela Lei n 0 11.398, de 611/94, o qual tem por
objetivo fomentar a produção florestal, mediante o financiamento de
empreendimentos de base florestal, incluídas as medidas de controle
ambiental relativas à atividade.

De acordo com mensagem enviada pelo Poder Executivo, que
acompanha o projeto, a proposta visa, além da prorrogação do prazo
de vigência do Fundo Pró-Floresta, promover alterações que se
fundamentam na necessidade operacional de transferir a gestão do
referido Fundo da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
para a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
uma vez que esta última possui missão fomentadora, que será
realizada por intermédio da criação de programas especiais de apoio
e fomento aos produtores rurais para atividades agrossilvopastoris
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integradas na concepção da exploração econômica e sustentável das
propriedades agrícolas em todo o Estado de Minas Gerais.

O parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, baseou-se em
consultas ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais -
BDMG -, agente financeiro do Fundo, e na análise de documentos
gerenciais da administração do Fundo nos últimos anos. O
substitutivo, além de algumas adequações de redação, propõe
alterações no rol de beneficiários do Fundo e exclui a definição de
preferências estabelecida no texto original. Além disso, retira o
requisito de emissão de pareceres prévios pelo Instituto Estadual de
Florestas - IEF - sobre a fiscalização e o acompanhamento de
projetos, providência que reduz o custo do financiamento para o
tomador.

A Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, analisando o
mérito da proposta, apresentou cinco emendas ao substitutivo
aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. A Emenda n Q 1
ajusta o projeto às regras constantes da Lei Complementar n 9 91, de
2006, definindo o prazo de prorrogação possível para o Fundo para,
no máximo, quatro anos. A Emenda n9 2 modifica o art. 39 do
Substitutivo n 9 1, que trata dos beneficiários das operações de
financiamento com recursos do Fundo. A Emenda n 9 3 disciplina a
atuação do BDMG para estabelecer convênio ou contrato com
instituição pública ou privada. A Emenda n 9 4 propõe a inclusão da
Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado de Minas Gerais -
Epamig - e do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA - no Grupo
Coordenador do Fundo. A Emenda n 9 5 altera o prazo de vigência das
normas infralegais relativas às leis que serão revogadas quando da
transformação do projeto em lei.

Segundo dados da Superintendência Central da Contadoria-Geral
do Estado, que divulga o Demonstrativo da Execução Orçamentária
da Administração Pública Estadual, até setembro de 2006 o Fundo
Pró-Floresta realizou despesas no montante de R$4.000.000,00, para
uma previsão anual de R$ -15.285.077,00. Analisando o exercício de
2005, verificamos que o Fundo realizou despesas com a concessão
de empréstimos e financiamentos no montante de R$12.912.000.00,
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para uma previsão inicial de R$14.706.904,00.
Pelo projeto, os recursos do Fundo serão, além dos derivados dos

retornos, relativos a principal e a encargos, de financiamentos
concedidos pelo Fundo, os oriundos das dotações consignadas no
orçamento do Estado e dos créditos adicionais, os provenientes de
operações de crédito interno e externo, os resultados de aplicações
financeiras das disponibilidades temporárias e outros recursos
previstos em lei orçamentária.

Apresentamos ao final de nosso parecer o Substitutivo n 2 2, que
incorpora as Emendas n 9s 1, 2 e 4 apresentadas pela Comissão de
Meio Ambiente e Recursos Naturais e acrescenta outras duas
modificações apresentadas por esta Comissão. A primeira corrige um
erro formal na Emenda & 3, determinando que entidades públicas ou
privadas poderão ser contratadas para emitir parecer sobre a
viabilidade de projetos, e não de financiamentos. A segunda incide
sobre a Emenda n 2 5 e determina que permanecerão em vigor, até 90
dias após a edição do Regulamento, as normas específicas dos
diplomas infralegais relativos às Leis ns 11.398, de 6/1/94, 12.991, de
30/7/98, e 14.079, de 5/12/2001, para que possa haver um período de
transição.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n

2.876/2005, no l Q turno, na forma do Substitutivo n 2 2, a seguir
apresentado, e pela rejeição das Emendas ns 3 e 5, apresentadas
pela Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais. As Emendas
ns 1, 2 e 4, apresentadas pela Comissão de Meio Ambiente e
Recursos Naturais, ficam prejudicadas com a aprovação do
Substitutivo n°2.

SUBSTITUTIVO N°2
Dispõe sobre o Fundo Pró-Floresta, criado pela Lei n9 11.398, de 6

de janeiro de 1994, e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - O Fundo Pró-Floresta passa a reger-se por esta lei,

observado o disposto na Lei Complementar n g 91, de 19 de janeiro de
2006.

Art. 2 - 0 Fundo Pró-Floresta tem por objetivo fomentar o
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florestamento e o reflorestamento no Estado, com a finalidade de
suprir a cadeia produtiva do setor florestal, incrementar as
exportações de produtos de base florestal, minimizar o impacto da
exploração de formações vegetais nativas e complementar programas
de conservação da biodiversidade, em consonância com as Leis ns
11.405, de 28 de janeiro de 1994, e 14.309, de 19 de junho de 2002.

§ 1 ° - Os objetivos estabelecidos no "caput" serão realizados por
meio de financiamento:

- de empreendimentos dedicados à produção e comercialização de
mudas florestais, madeira em toras ou lenha, carvão, látex, resinas,
óleos essenciais e outros produtos e subprodutos oriundos de plantios
florestais, destinados à utilização comercial, industrial ou doméstica;

II - de gastos necessários à adoção de medidas de controle ou
demais exigências ambientais previstas em lei relativas à atividade
econômica do setor.

§ 2 0 - O prazo para concessão de financiamento com recursos do
Fundo será de doze anos contados da data de publicação desta lei,
podendo ser prorrogado por quatro anos uma única vez, por ato do
Poder Executivo, com base na avaliação de desempenho do Fundo.

Art. 3 - Podem ser beneficiários de operações de financiamento
com recursos do Fundo Pró-Floresta, observados os objetivos
definidos no art. 2 desta lei:

- produtor rural integrado a empresa florestal, industrial ou agro-
industrial instalada ou em processo de instalação no Estado, para
execução de investimentos relacionados com o contrato de
fornecimento de madeira reflorestada e subprodutos à empresa
contratante;

II - produtor rural vinculado a projeto de cooperativa ou associação,
ou independente, nos termos do regulamento, permitida a adoção de
sistemas agrossilvopastoris integrados;

III - empresa de produção e comercialização de mudas florestais, de
serviços de florestamento e de reflorestamento;

IV - empresa florestal ou industrial consumidora de matéria-prima de
origem florestal que apresente projeto de implantação ou de manejo
de florestas.

Art. 4 - São recursos do Fundo Pró-Floresta:
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- dotações consignadas no orçamento do Estado e os de créditos
adicionais;

II - recursos provenientes de operações de crédito interno e externo
de que o Estado seja mutuário, destinadas ao Pró-Floresta;

III - retornos, relativos ao principal e encargos, de financiamentos
concedidos pelo Pró-Floresta;

IV - resultados de aplicações financeiras das disponibilidades
temporárias;

V - recursos de outras origens, conforme disposto na Lei
Orçamentária Anual.

§ l - O Fundo Pró-Floresta transferirá ao Tesouro Estadual
recursos para pagamento integral ou parcial de serviço e amortização
de dívidas contraídas pelo Estado em operações de crédito interno e
externo destinadas ao Fundo, na forma e nas condições estabelecidas
em regulamento.

§ 2 - O superávit financeiro do Fundo, apurado no término de cada
exercício, será mantido em seu patrimônio, ficando autorizada sua
utilização nos exercícios seguintes.

Art. 5 - O Fundo Pró-Floresta, de natureza e individuação contábeis,
será rotativo, e seus recursos serão aplicados sob a forma de
financiamento reembolsável, nos termos do inciso III do art. 32 da Lei
Complementar n 2 91, de 2006, observadas as disposições desta lei e
de seu regulamento, sem prejuízo do disposto no § 1 2 do art. 42 e no §
4 do art. 9 9 desta lei.

Art. 6 - Os financiamentos com recursos do Fundo Pró-Floresta
estão sujeitos às seguintes condições gerais:

- exigência de contrapartida de recursos do beneficiário de no
mínimo 20% (vinte por cento) do total dos investimentos relativos ao
valor do projeto;

II - prazo total de financiamento de até cento e sessenta e oito
meses, incluídos carência e amortização, conforme modalidade de
investimento;

III - encargos, na forma de:
a) reajuste do saldo devedor por índice de preços ou taxa financeira;
b)juros limitados a 12% (doze por cento) ao ano, aplicados ao saldo

devedor reajustado conforme dispõe a alínea 'a";
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IV - exigência de garantias reais ou fidejussórias, isolada ou
cumulativamente, a critério do agente financeiro.

§ 1 - Fica autorizada a aplicação de redutor integral ou parcial do
índice de preços ou da taxa financeira a que se refere a alínea "a" do
inciso III.

§ 2 - São requisitos para a concessão de financiamento com
recursos do Fundo Pró-Floresta:

- conclusão favorável de análise do proponente e do projeto a ser
financiado, em seus aspectos técnicos, econômicos, financeiros,
jurídicos e cadastrais;

II - comprovação de atendimento das exigências da legislação
ambiental, no que for aplicável.

Art. 7 - O regulamento do Fundo estabelecerá:
- parâmetros operacionais e complementares relativos às

condições gerais e aos requisitos estabelecidos no art. 6 2 e em seus
parágrafos;

II - outros requisitos e normas relativas aos processos de
enquadramento e de aprovação das solicitações de financiamento;

III - sanções e penalidades para os casos de inadimplemento técnico
e financeiro e de irregularidades praticadas pela empresa durante a
vigência do contrato de financiamento, sem prejuízo das
responsabilidades civis, penais e administrativas aplicáveis.

Art. 8 - O Fundo Pró-Floresta terá como gestora a Secretaria de
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa -, com as
atribuições definidas em regulamento, nos termos dos arts. 8, no que
couber, e 99, inciso 1, da Lei Complementar n9 91, de 2006.

Art. 92 - O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. -
BDMG - é o agente financeiro do Fundo Pró-Floresta, com as
atribuições definidas em regulamento nos termos dos arts. 8, no que
couber, e 99, inciso III, da Lei Complementar n 2 91, de 2006, e o
mandatário do Estado para contratar as operações de financiamento e
para efetuar a cobrança dos créditos concedidos em todas as
instâncias.

§ 1 - A remuneração do agente financeiro será de 3% (três por
cento) ao ano, incluída na taxa de juros de que trata o inciso III, alínea
"b", do art. 6, ficando, também, autorizado a cobrar do beneficiário
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taxa de abertura de crédito no valor de até 1% (um por cento) do valor
total do financiamento, bem como o ressarcimento de despesas
relativas a avaliação de garantias.

§ 2 - Fica o agente financeiro autorizado a:
- aplicar seus normativos internos de recuperação de crédito em

atos de cobrança, incluindo a inserção dos devedores e seus
coobrigados em órgãos de proteção ao crédito;

II - renegociar prazos e forma de pagamento de valores vincendos,
em conformidade com seus normativos aplicáveis;

- realizar acordos para recebimento de valores, podendo transigir
com relação a penalidades decorrentes de inadimplemento do
beneficiário, bem como repactuar prazos, forma de pagamento e
cálculo do saldo devedor, observados seus normativos internos de
recuperação de crédito e preservado o interesse púbico;

IV - receber bens em dação em pagamento para quitação de
financiamento concedido e promover sua alienação, neste caso
podendo debitar dos valores resultantes das alienações a serem
transferidos ao Fundo os gastos incorridos pelo Banco na avaliação,
transferência, administração e guarda dos referidos bens e as
despesas relativas a procedimentos judiciais, a título de ressarcimento
pelos referidos gastos.

§ 32 - o BOMO, observadas as normas legais aplicáveis e com
autorização prévia do grupo coordenador, poderá estabelecer
convênio ou contrato com instituição pública ou privada, assim como
com cooperativas e associações de produtores rurais devidamente
legalizados para:

- a realização de estudos sobre a avaliação do desempenho do
Fundo e dos seus impactos socioambientais visando ao seu
aprimoramento;

II - a operacionalização dos financiamentos, no caso de beneficiários
previstos nos incisos 1 e II do "caput" do art. 32 desta lei, incluindo:

a) a assistência aos proponentes na elaboração de projetos que
pleiteiem financiamentos com recursos do Fundo;

b)a emissão de pareceres sobre a viabilidade dos projetos;
c) o acompanhamento dos projetos financiados.
§ 42 - Os custos correspondentes a convênio ou contrato de que

kÁ
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trata o § 3Q deste artigo caberão integralmente ao próprio Fundo, sem
prejuízo do cronograma de liberação dos financiamentos aprovados,
na forma de ressarcimento ao BDMG pelos gastos incorridos ou na
forma de pagamento direto à entidade conveniada ou contratada,
conforme dispuser o regulamento.

Art. 10 - Ao final de cada exercício civil, o BDMG, ouvidas as
Secretarias de Estado de Planejamento e Gestão e de Fazenda,
levará a débito do Pró-Floresta os valores correspondentes a saldos
de contrato de financiamento vencidos e não recebidos, depois de
esgotadas as medidas de cobrança administrativas ou judiciais
cabíveis e considerados os créditos irrecuperáveis, ou os
caracterizados nos termos do disposto no inciso II do § 3 9 do art. 14
da Lei Complementar Federal n 2 101, de 4 de maio de 2000, assim
como quantias despendidas pelo Banco, em decorrência de
procedimentos judiciais.

Art. 11 - Integram o Grupo Coordenador do Fundo Pró-Floresta um
representante de cada um dos seguintes órgãos e entidades:

- Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
II - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão;
III - Secretaria de Estado de Fazenda;
IV - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável;
V - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico;
VI - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.;
VII - Instituto Estadual de Florestas; -
VIII - Instituto Mineiro de Gestão das Aguas;
IX - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de

Minas Gerais;
X - Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado de Minas Gerais;
XI - Instituto Mineiro de Agropecuária.
Parágrafo único - As atribuições e competências do grupo

coordenador serão estabelecidas em regulamento, observadas as
disposições aplicáveis da Lei Complementar n 2 91, de 2006.

Art. 12 - Os demonstrativos financeiros do Pró-Floresta obedecerão
ao disposto na Lei Federal n2 4.320, de 17 de março de 1964, e
demais normativos aplicáveis.
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Art. 13 - O Poder Executivo regulamentará esta lei, incluídas as
regras de transição para os pleitos de financiamentos protocolados no
BDMG e as operações já aprovadas até a data de publicação desta
lei.

Art. 14 - Ficam revogadas, a partir da data de publicação do
regulamento, e sem prejuízo das operações contratadas:

- a Lei n Q 11.398, de 6 de janeiro de 1994;
II - a Lei n 2 12.991, de 30 de julho de 1998;
III - a Lei & 14.079, de 5 de dezembro de 2001.
Parágrafo único - Permanecerão em vigor, até noventa dias após a

edição do regulamento, as normas específicas dos diplomas
infralegais relativos às leis mencionadas no "caput" deste artigo, para
uso restrito nas regras de transição a que se refere o art. 13 desta lei.

Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de outubro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator -

Dilzon Meio - Jayro [essa - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1 °TURNO DO PROJETO DE LEI N°3.054/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

A proposição em tela é do Deputado Mauri Torres e tem por escopo
autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de São Miguel do
Anta os imóveis que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta a considerou jurídica, constitucional e
legal com a Emenda n 2 1, que apresentou.

Cabe agora a este órgão colegiado analisar a proposição no âmbito
de sua competência, conforme o disposto no art. 188, c/c o art. 102,
VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise tem por objetivo autorizar o Poder

Executivo a alienar ao Município de São Miguel do Anta dois imóveis
com áreas de 2.330m2 e 195m2, situados na Avenida Ovídio Ferraz,
naquele Município, incorporados ao patrimônio do Estado por doação
sem ônus de qualquer espécie.

Em atendimento ao interesse público que deve nortear o negócio

rsl



620

jurídico em causa, prevê o parágrafo único do art. l Q do projeto que o
imóvel será destinado à implantação de praça de esportes municipal.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, a proposição atende
aos preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de
bens públicos, além de não representar despesas para o erário e não
acarretar repercussão na lei orçamentária, em conformidade com o §
2Q do art. 105 da Lei Federal n 9 4.320, de 1964, que estatui normas
gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos
e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal.

Ressalte-se que a Emenda & 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, dá nova redação ao parágrafo único do art. l,
com a finalidade de deixar claro que, como já existe edificação da
praça de esportes, os imóveis destinam-se ao desenvolvimento de
atividades esportivas para a comunidade, no âmbito da política do
desporto e lazer do Município.

Ademais o negócio jurídico a ser realizado está revestido de
garantia, uma vez que o art. 29 da proposição prevê que, corrido o
prazo de cinco anos, contados da lavratura das escrituras públicas de
doação, sem que tenha sido dada aos imóveis a destinação prevista
no parágrafo único do art. 1, eles reverterão ao patrimônio do Estado.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

3.054/2006, no 1 ° turno, com a Emenda n 9 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Dilzon Meio, relator - Jayro Lessa -

Sebastião Helvécio - Luiz Humberto Carneiro.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N2

3.493/2006
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
De autoria desta Comissão, o projeto de resolução em tela tem por

objetivo dar cumprimento ao disposto no art. 62, XXXIV, da
Constituição do Estado, a saber, aprovar previamente a alienação das
terras devolutas que especifica, cujos processos foram instruídos pelo
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Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - lter-MG -, órgão
vinculado à Secretaria de Estado Extraordinária para Assuntos de
Reforma Agrária.

Nos termos da Decisão Normativa da Presidência n 2 18, de 1993,
que disciplina a tramitação da matéria, coube à Comissão de
Constituição e Justiça apreciar preliminarmente o projeto,
oportunidade em que se manifestou concluindo por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Dando prosseguimento à tramitação, cumpre agora a este órgão
colegiado emitir parecer sobre o assunto, atendo-se aos lindes
estabelecidos no art. 188, c/c o art. 102, IX, "e", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de resolução em causa trata de conceder aprovação

prévia de legitimação de três glebas, situadas nos Municípios de
Indaiabira, Montezuma e Santo Antônio do Retiro.

Em atendimento ao que dispõe a legislação regente da matéria, a
alienação de tais imóveis dar-se-á mediante compra preferencial, ou
soja, os legítimos posseiros terão prioridade para adquirir os bens, de
acordo com o preço de mercado.

Tal medida reflete a política rural adotada pelo constituinte mineiro
em consonância com a competência atribuída ao Estado de promover
o bem-estar do homem que vive do trabalho da terra e fixá-lo no
campo, conforme dispõe o art. 247 da Constituição Estadual.

Diante desses esclarecimentos, constitui justa medida a concessão
de domínio em tela a quem de fato participou ativamente e de forma
produtiva na ocupação do território mineiro.

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

Resolução n2 3.493/2006, no 12 turno.
Sala das Comissões, 25 de outubro de 2006.
Padre João, Presidente - Doutor Viana, relator - Elbe Brandão.

PARECER PARA O 12 TURNO DO PROJETO DE LEI N23.598/2006
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem

por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de

rÀ
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Estrela do lndaiá o imóvel que especifica.
A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Agora, vem a este órgão colegiado a
fim de receber parecer quanto a possível repercussão financeira que
poderá originar, conforme dispõe o art. 188, e/co art. 102, VII, "d", do
Regimento Interno.

Fundamentação
Trata o projeto de lei em análise de autorizar a transferência ao

Município de Estrela do lndaiá de imóvel com área de 10.000m2,
situado no lugar denominado Fazenda Mata da Eufrásia, naquele
Município, e incorporado ao patrimônio do Estado por doação de
particulares.

De conformidade com o parágrafo único do art. 1 9 da proposição, o
imóvel será destinado à instalação de horta comunitária e de viveiro
de mudas, atendendo assim ao interesse público, que deve revestir a
transação em tela. Além disso, a proposição prevê, no art. 2, a
reversão do bem ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco
anos, contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista, ou no caso de ser desvirtuada
ou modificada a finalidade.

Saliente-se que a autorização legislativa para a alienação de bem
público decorre da exigência contida na Lei Federal n 9 4.320, de 1964,
que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal, em especial no § 2 2 de seu art. 105,
ao estabelecer que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo
permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida
autorização.

A matéria em questão atende, portanto, aos preceitos legais que
versam sobre a transferência de domínio de bens públicos, além de
não representar despesas para o erário nem acarretar repercussão na
lei orçamentária.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n

3.598/2006 no l Q turno.
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Sala das Comissões, 25 de outubro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente e relator - Dilzon Meio - Jayro Lessa -

Luiz Humberto Carneiro - Sebastião Helvécio.

TRANSCRIÇÃO
Discurso do Deputado Bilac Pinto, em homenagem póstuma ao Sr.

Timótheo de Souza Netto, ex-Prefeito Municipal de Alterosa
Venho a esta tribuna, hoje, falar de Timótheo de Souza Netto, líder

político do florescente Município de Alterosa, que nos deixou em
8/1 0/2006, aos 69 anos de idade.

Casado com Virgínia Nunes de Souza - sua companheira e seu
porto seguro -, criou e educou, com amor extremado, os seis filhos -
José Eduardo, Maristela, Marco Antônio, Manha, Marcelo e Haroldo -
ancorado pelos mais nobres princípios morais.

Formado em Direito, Netto - como era chamado -, foi um cidadão
exemplar, além de político extremamente correto e amante das boas
causas.

A época dos partidos com as siglas UDN, PSD, PTB, PSP e PTN,
mostrou-se, no Município, um defensor intransigente do "slogan" da
sua amada União Democrática Nacional: O Preço da Liberdade é a
Eterna Vigilância". Nesse tempo, foi um fiel escudeiro do meu avô,
Olavo Bilac Pinto. Conferindo coerência à sua vida pública, após a
UDN, filiou-se à Arena, ao PDS e, finalmente, ao PFL.

Candidato a Prefeito em 1958, com apenas 21 anos de idade, não
mais saiu da política mineira, deixando um incontestável legado às
novas gerações de homens públicos. Em 1963, iniciou seu primeiro
mandato público, como Vereador e Presidente da Câmara Municipal
de Alterosa. Posteriormente, foi eleito Prefeito por 4 mandatos: 1967 a
1970; 1976 a 1982; 1989 a 1993 e 1996 a 2000. Foram
administrações voltadas para o bem-estar da comunidade
alterosense, que tornaram-na apta a disputar, em condições de
igualdade, oportunidades que a vida viesse a oferecer.

Gestor impecável, preocupou-se com a zona rural, a qual dotou de
escolas municipais, e teve um cuidado esmerado na conservação das
estradas vicinais, o que viabilizou um escoamento perfeito da
produção agrícola do Município.
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Durante esses quatro mandatos, foi Presidente da Associação dos
Municípios da Região do Lago de Furnas - Alago - e da Associação
dos Municípios da Alta Mogiana - Amog. Entre muitas demonstrações
de reconhecimento pelo trabalho incansável e determinado, foi
condecorado pelo então governador Eduardo Azeredo com a Medalha
Santos Dumont.

Na política fez grandes amigos, entre os quais tenho o orgulho de
figurar, com destaque para Magalhães Pinto, Aureliano Chaves, Olavo
Bilac Pinto, Joaquim de Meio Freire, Hélio Garcia, Cristovão Chirardia,
Oscar Corrêa, Oscar Corrêa Junior, Rondom Pacheco, Eduardo
Azeredo, Francelino Pereira, Geraldo Freire, Manuel Taveira,
Sebastião Navarro, Ehzeu Resende, Dr. Licurgo Leite e Lourival Brasil.
Nessa última campanha apoiou, ainda, a nova geração de homens
públicos, como Gustavo Corrêa e Tiago Ulysses, mostrando o quão
contemporâneo era.

Enfim, Timótheo de Souza Netto deixou entre nós muitas
lembranças, pela sua postura única de homem de caráter e pelos
exemplos dignificantes dados à sociedade em que conviveu.

rsT
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 31 DE OUTUBRO DE 2006

ATA
ATA DA 392 REUNIÃO ESPECIAL DA 0 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 26/1 0/2006
Presidência do Deputado Luiz Fernando Faria

Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Composição da Mesa
- Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Exibição de vídeo - Palavras do Sr. Guaraci de Castro
Nogueira - Entrega de placa - Palavras do Sr. Jorge Henrique Dumont
Dodsworth - Apresentação artística - Palavras do Sr. Presidente -
Apresentação musical - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e a Deputada:
Luiz Fernando Faria - Bilac Pinto - Carlos Gomes - Djalma Diniz - Gil

Pereira - Jõ Moraes.
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Luiz Fernando Faria) - As 201h15min,
declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2-
Secretário, para proceder à leitura das atas das duas reuniões
anteriores.

Atas
- O Deputado Bilac Pinto, 22-Secretário "ad hoc", procede à leitura

das atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem
restrições.

Composição da Mesa
O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs.

Aluísio Pimenta, Assessor Especial do Governador Aécio Neves;
Jorge Henrique Dumont Dodsworth, sobrinho-neto de Alberto Santos
Dumont; Desembargadora Selma Marques, representando o Tribunal
de Justiça: Peter Chaves, Vice-Prefeito Municipal de Santos Dumont,
representando a Prefeitura; Vereador Geraldo Félix, representando a
Câmara Municipal de Belo Horizonte; Vereador Rinaldo Ferreira do
Carmo, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Santos Dumont,
representando o Presidente, Vereador Cláudio Mendes; Brigadeiro-do-
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Ar Antônio Franciscangelis Neto, Comandante do Centro de Instrução
e Adaptação da Aeronáutica - Ciaar -; Major Audie, representando o
Comandante da 4 2 Região Militar - 4 2 Divisão de Exército, General
Oliveira; Deputado Gil Pereira; Carlos Albérico VilIar, Cônsul-Geral do
Uruguai em Belo Horizonte; Marco Aurélio Baggio, Presidente do
Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais; Mônica Castelo
Branco Henrique, Coordenadora do Museu Casa Natal de Santos
Dumont; e Guaraci de Castro Nogueira, orador oficial do Instituto
Histórico e Geográfico de Minas Gerais.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença dos Exmos. Srs. Luiz Carlos

Abritta, Juiz do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais; Josemar
Otaviano de Alvarenga, Presidente da Sociedade Brasileira de
Médicos Escritores; Ten.-Cel. PM Divino Pereira de Brito; Newton
Hermógenes Silva, Presidente da Comissão do Centenário do Vôo do
14 Bis; Prof. Denilson Laudares Rodrigues, representando o Reitor da
PUC Minas, Prof. Eustáquio Afonso Araújo; Hipólito Ferreira, Diretor
do Rotary International; e das Exmas. Sras. Maria Conceição
Parreiras, Presidente da União Brasileira de Trovadores; e Conceição
Piló, Curadora do Palácio da Liberdade.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a comemorar o centenário do

vôo inaugural do 14 Bis.
Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, sob a
regência do Maestro Ten. Haroldo, que será executado pela banda de
música Asas de Minas, pertencente ao eletivo do Centro de Instrução
e Adaptação da Aeronáutica - Ciaar.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo que
registra alguns momentos da história de Alberto Santos Dumont. A fita
foi cedida pela Fundação Casa de Cabangu, localizada no Município
de Santos Dumont

- Procede-se à exibição do vídeo.

- _



627

Palavras do Sr. Guaraci de Castro Nogueira
Na pessoa do ilustre Deputado Luiz Fernando Faria, neste ato

representando o Deputado Mauri Torres, Presidente da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, saúdo toda a Mesa e a quantos aqui
vieram para prestigiar esta solenidade.

Em nome do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, na
qualidade de V Orador Oficial por determinação de nosso Presidente
e de nossa diretoria, Presidente Marco Aurélio Baggio, ocupamos esta
tribuna, ponto mais alto da voz democrática de Minas Gerais, para
festejar o primeiro centenário do vôo do aeroplano 14 Bis de Alberto
Santos Dumont, ocorrido no campo de Bagatelle, em 23/10/2006.

Repito, estamos aqui representando o Instituto Histórico e
Geográfico com um número expressivo de sócios desse sodalício. E
nosso Instituto, ao longo do mês de outubro, dedicou uma atenção
especial às comemorações desse centenário. Talvez sejamos a única
instituição mineira que, durante o mês inteiro, cultivou a grandeza
desse grande filho deste país.

Esse grande acontecimento tem de ser comemorado nesta Casa,
para que os feitos heróicos desse grande brasileiro cheguem aos
ouvidos e ao conhecimento do povo e repercutam através da
imprensa escrita, falada e televisionada em todo o território mineiro.

Desta tribuna, os legítimos representantes do povo, Srs. Deputados
Estaduais, com a autoridade da representação popular, enaltecem a
liberdade e sedimentam o eterno desejo mineiro de servir à Pátria sem
se servir dela.

Aqui nesta Casa, os nomes dos heróis são festejados, porque Minas
é mais Brasil. Dentro das paredes desse templo democrático, ressoam
as vozes de Felipe dos Santos, que jogou na face do tirano Assumar o
seu grito: "Morro sem me arrepender do que fiz, certo de que a
canalha do Rei será esmagada pelo patriotismo dos brasileiros.

E veio o herói maior: Tiradentes. Aquele que sonhou com essa
pátria livre, quando a maioria, com a espinha dorsal curvada,
incensava a corte. E ele, embalado nos princípios da Revolução
Francesa, aspirava à liberdade, igualdade e fraternidade, tornando-se
o patrono cívico da Nação brasileira.

Não nos esqueçamos de Teófilo Otôni, o cívico herói de 1842, que,
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ao lado dos paulistas de Sorocaba, levantou a bandeira liberal e lutou
bravamente, adquirindo significação progressista, corrente que
abrigou o nascimento, em sua ala esquerda, do ideal republicano.

Essa gente mineira tem escrito páginas cívicas dessa nação heróica,
neste país continental. Felipe dos Santos e Tiradentes foram gritos
que sacudiram o século XVIII. Teófilo Otôni, a metade do século XIX.
Mas foi no final desse século XIX que nasceu o mineiro que iria
projetar, no mundo, de forma universal, o nome do Brasil. O genial
Alberto Santos Dumont foi o primeiro herói desta pátria querida a ter o
nome celebrado além de nossas fronteiras, não apenas como
brasileiro, mas como cidadão do mundo, o qual, com sua simplicidade,
quis que seu notável invento se transformasse em um divisor de
águas na história da humanidade, para servir a todos os povos de
todos os quadrantes e de todas as latitudes e longitudes.

Nasceu o predestinado Santos Dumont em 20/7/1873, no Sítio de
Cabangu, Distrito de João Aires, Estação Rocha Dias, encravada na
região da Serra da Mantiqueira, nos arredores de Palmira, em nossos
dias rebatizada como Santos Dumont, em Minas Gerais. Foi o sexto
filho de uma prole de oito irmãos: cinco mulheres e três varões.

A casa de Cabangu, berço de Alberto, era uma moradia simples,
com teto de esteira, três janelas na fachada, um fogão a lenha na
cozinha e poucos móveis nos cômodos, todos muito rústicos.

Seu pai já cultivava a mineiridade. A casa era simples como
convinha a uma família mineira e era do gosto dos seus habitantes.

Henrique Dumont, chefe dessa grande família, era também mineiro,
nascera em Diamantina aos 20/7/1832. Uma curiosa sincronicidade
natalícia entre o pai e o sexto filho. O pai no dia em que completou 41
anos, recebeu de presente seu sexto filho.

No Rio de Janeiro, Henrique, o pai, estudou no Colégio D. Pedro de
Alcântra, em Botafogo, e, após concluir o curso, embarcou para a
França, onde realizou seus estudos superiores, formando-se aos 21
anos de idade na tradicional Ecole Centrale des Arts et Métiers, em
Paris. Retornou ao Brasil logo após a formatura e assumiu o cargo de
engenheiro de obras públicas em Ouro Preto. Aos 6/9/1856, casou-se
com O. Francisca de Paula Santos, filha do respeitado Comendador
Francisco de Paula Santos, cerimônia realizada na Freguesia de
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Nossa Senhora do Pilar, na querida Vila Rica, em Ouro Preto. Esse
Comendador foi Deputado à Assembléia Provincial, defendeu contra o
Cônego Bhering os direitos da Diocese de Mariana sobre o seu
seminário, onde estudaram vários de seus parentes no passado.
Habilitou-se, então, ao reconhecimento dos católicos mineiros.

O avó paterno de Alberto era o francês François Dumont - alguns
dizem ter sido boticário -, casado com Eufrásia Honorata Dumont,
filha, como ele, de um ourives.

O nome Dumont, francês, tornou-se a bandeira da família. Todavia é
preciso reconhecer o lado materno de Alberto, a quem o destino
consagraria como o Pai da Aviação, nascido em um Brasil imperial,
cuja força de trabalho estava centrada na agricultura, baseada na
mão-de-obra escrava, em torno do que se constelavam os demais
setores da economia brasileira. Falo do lado materno Santos, de sua
mãe. Em Paris, o grande brasileiro era conhecido como o Sr. Santos,
talvez mais do que como da família Dumont. Já publicamos, na
Revista do Instituto Histórico de Minas Gerais, em duas
oportunidades, a genealogia de Santos Dumont, apresentando os
seus antepassados portugueses, até então desconhecidos. Diremos
apenas que o inventor do avião, ilustre brasileiro, o Pai da Aviação, é
por sua origem portuguesa e mineira pelo lado Santos, lá dos
barranqueiros do Rio Paraopeba, tetraneto de Manoel Machado, um
dos fundadores da tradicional cidade de Bonfim, e tetraneto, por
afinidade, de Manoel Teixeira Sobreira, principal fundador de Bonfim,
cuja fazenda ainda está em Bonfim, aliás, em ruínas. O patrimônio
nacional não devia deixá-la cair no chão. Manoel Machado, o tetravô,
fora batizado em 15/6/1698, na povoação de Rua da Lixa, freguesia
de São Miguel de Godim, arcebispado de Braga. Filho legítimo de
Francisco Machado, pentavô de Santos Dumont, batizado em
15/6/1655.

Nosso biografado era hexaneto de Antônio
Francisco, portugueses do início do séc. XVII.
termos de Brasil, era mais importante do qu
Desculpem-me, pois o genial bandeirante dos
Maria da Conceição de Jesus, a bisavó do Dr
Ribeiro Sales, casado com Leocádia Felisbina

Gonçalves e João
O lado Santos, em
:e o lado Dumont.
ares era trineto de

Francisco Antônio
de Oliveira. Esse
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advogado foi membro do Congresso Mineiro em 1891, Deputado
Constituinte e Secretário de Estado das Finanças no governo de Bias
Fortes, em 1895. Vejam os parentescos de Santos Dumont com
ilustres personalidades mineiras.

E, mais, esse trineto de Manoel Machado, tetravô de Santos
Dumont, Francisco Sales, além de Prefeito da Capital, foi Presidente
do Estado de Minas Gerais. Importa registrar, para orgulho dos
bonfinenses, barranqueiros do Paraopeba, esse auspicioso fato:
trineto de Manoel Machado, fundador de Bonfim, foi Presidente do
Estado de Minas Gerais.

Santos Dumont tinha noção do equilíbrio e ponderava a igualdade
dos dois nomes familiares que ostentava. Fazia questão absoluta de
assinar o nome Santos = Dumont. Todas as suas assinaturas tinham
esse sinal de igualdade para mostrar que se sentia orgulhoso com
ambos os nomes: o brasileiro mineiro de origem portuguesa e o
francês.

O eng. Henrique Dumont, homem de espírito empreendedor,
cônscio de que o café era o verdadeiro ouro preto desta terra, decidiu,
tão logo completasse o trecho que lhe cabia nas obras ferroviárias,
mudar-se, com a família, da Província de Minas Gerais para a de São
Paulo, indo morar em Ribeirão Preto, onde se estabeleceu como
fazendeiro do café.

Alberto tinha completado 6 anos quando seu pai adquiriu, por 300
contos de réis, a Fazenda Arindeúva, com 80 escravos, numa grande
extensão de terras roxas, e transformou-a na mais moderna fazenda
de toda a América Latina. Dotada de estrada de ferro própria, com
96km de linha, distância maior do que daqui a ltaúna, minha terra, foi
construída com recursos exclusivamente seus. Facilitava o
escoamento de uma produção originária de 5 milhões de pés da
rubiácea. Era o rei do café.

Foi aí que se revelou, desde cedo, o grande interesse de Alberto
Santos Dumont pelos segredos da mecânica e pelo manejo das
máquinas. Na fazenda, estavam as mais modernas máquinas.

Fazendo-se de aprendiz de mecânico, procurava tomar
conhecimento de tudo o que se relacionasse com máquinas e
equipamentos, principalmente as movidas a vapor. Ele analisava
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detidamente as engrenagens, procurava compreender seus
mecanismos e o funcionamento das polias. Aprendeu sozinho a
operá-las e a repará-las.

O relacionamento entre Henrique e Alberto, pai e filho, era afetuoso
e franco. Existia entre eles grande amizade. Viviam ambos
conversando, trocando idéias sobre vários assuntos, incluindo a
família, a política, a proximidade da República, a Europa e o mundo
de sua época.

Procurando educar aquele menino inteligente da melhor maneira
possível, o engenheiro contratou ótimos professores para alfabetizá-lo
e educá-lo também com o propósito de lhe ensinarem a falar o inglês
e o espanhol, visto que o francês já se aprendia cotidianamente no
seio da família. Era um grande leitor, particularmente de ficção
cientifica, gênero literário emergente, com Júlio Verne, obras que o
levavam várias vezes até a Lua ou às profundezas do mar. Esse fato,
sem dúvida, contribuiu imensamente para despertar naquele
adolescente sua paixão pelos balões e o desejo de poder voar em um
aparelho mais pesado que o ar e que pudesse ser guiado no céu com
suas próprias mãos: uma máquina voadora de verdade!

Alberto estudou em Campinas e no Rio de Janeiro até os 15 anos.
Finda a primeira etapa educacional, quis seguir a carreira do pai e
matriculou-se na Escola de Minas, em Ouro Preto, então já famosa,
onde iniciou o curso de engenharia. Entretanto estava escrito nos
céus que ele não completaria o curso. Uma desgraça familiar
colaborou para isso. Henrique Dumont, segundo um de seus
biógrafos, muito esportista, como de hábito, ia de sua fazenda a
Ribeirão Preto, em pé numa espécie de charrete, puxada por quatro
fogosos cavalos ao lado, apostando corrida com a locomotiva, Na
tentativa de fazê-los correr mais, a corda do chicote tocou uma caixa
de marimbondos em uma árvore. Os cavalos, endoidecidos,
projetaram-no para fora da carruagem. A queda lhe provocou um
insulto cerebral decorrente de traumatismo craniano e o deixou para
sempre hemiplégico.

Considerando, com serenidade, a inusitada situação que a vida lhe
impunha, o engenheiro resolveu vender suas terras e mudar-se para o
velho mundo, esperançoso de que pudesse, na França, berço de seu
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pai, submeter-se a um tratamento mais eficiente, posto que, naquele
país, havia os melhores recursos médicos da época. Sua saúde
melhoraria muito pouco na Europa. Mas Alberto apaixonou-se, á
primeira vista, por aquela cidade, que lhe guardava um espetáculo
novo em cada esquina. Maravilhou-se com a Torre Eiffel, símbolo
máximo dos avanços tecnológicos da França. Visitando com seu pai o
Palácio das Indústrias pela primeira vez, deparou com algo que lhe
expandiria o horizonte em sua precoce idéia de voar: um motor a
petróleo em funcionamento, uma pequena maravilha. Ficou
completamente fascinado. O engenho mecânico já era usado no
automóvel. Alberto não resistiu e fez seu pai adquirir um. Segundo
consta, foi o primeiro automóvel que desembarcou na América do Sul
e se transformou na máxima atração das ruas de São Paulo.

A essa altura de nossa fala, resolvemos abandonar, em pormenores,
todo o esforço, todas as façanhas do brasileiro voador, e recapitular,
de forma rápida, toda a saga de seu heroísmo, a começar pelo Balão
Brasil, em 1898; depois o LAmerique, o número 1, dirigível, base para
as suas outras aeronaves; o número 5, em 1901, que, ao tentar a
volta na Torre Eitfel, sofreu um acidente; o número 6, que, em
19110/1901, decolou, contornou a Torre Eiffel e pousou em 30
minutos, proporcionando-lhe o prêmio de 100 mil francos, os quais ele
repartiu com seus colaboradores e pobres de Paris. E prosseguiu
aperfeiçoando as suas máquinas: o número 12 era um helicóptero; e o
número 14, acoplou-se ao 14 Bis.

Finalmente, como era de esperar, na tarde de outono de 23/10/1906,
diante da sociedade parisiense reunida no Campo de Bagatelle, a
estrutura de bambu e madeira e revestida de seda do 14 Bis se
posicionou, correu sobre a grama e, delicadamente, ergueu-se no ar.

Que coisa maravilhosa! E foi um vôo curto, 60m em linha reta, a 3m
do solo. Pela primeira vez na história, o mais pesado que o ar,
máquina construída pelo homem, era capaz de vencer a gravidade e
levantar seu vôo sem o auxílio de nenhuma força externa. Grande
vitória do herói brasileiro Santos Dumont.

Vieram, em seguida, outros modelos, até o famoso Bagatelle, que
era chamado a Libélula da Perfeição, obra-prima do inventor, base
para os aviões modernos.
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O mais importante é que Santos Dumont disponibilizou
gratuitamente seu projeto para toda a humanidade. Não há dúvida
alguma, sua intenção foi a difusão e o aperfeiçoamento da ciência,
sem nenhum interesse financeiro de sua parte.

Queremos deixar aqui um grito, um protesto contra os que ainda não
se curvaram diante do heróico brasileiro, verdadeiro e único inventor
do avião. A polêmica estabelecida com relação à prioridade do vôo do
"mais pesado que o ar", envolvendo o brasileiro Santos Dumont e os
americanos Irmãos Wright, deve ser apreciada com a atenção que
merece, tendo em vista a documentação da época e as pesquisas
desenvolvidas por diversos historiadores. Aceitamos uma delas e a
tomamos como a mais próxima da verdade: o relato do brasileiro Cel.-
Av. Fernando Hyppólito da Costa.

Já vimos que o primeiro vôo de Santos Dumont ocorreu em
23/10/1906. O primeiro vôo alegado pelos Irmãos Wright foi em Ohio,
na data indicada: 17/12/1903 -2 anos, 10 meses e 18 dias antes. No
vôo pioneiro de Santos Dumont, milhares de pessoas dirigiram-se
para o Campo de Bagatelle, em decorrência das notícias divulgadas
pela imprensa local. Esse vôo foi filmado por uma empresa
cinematográfica, a Companhia Pathé, e todos os preparativos do vôo
foram fotografados. A grande vitória alcançada por Santos Dumont foi
noticiada pelos mais importantes jornais do mundo. O Aeroclube da
França registrou o acontecimento em ata especial!

No vôo dos Irmãos Wright, segundo sua própria biografia, estavam
presentes cinco testemunhas. Nada foi filmado e noticiado na
imprensa norte-americana. Somente alguns anos após, eles exibiram
fotografias da "decolagem", entre aspas, de seu avião, dizendo que
foram batidas em 1903.

A expectativa quanto ao provável vôo de "um aparelho mais pesado
que o ar" era tão latente que, em julho de 1906, havia dois prêmios de
aviação a disputar: um oferecido pelo Aeroclube da França, de 1.500
francos para um vôo de 1 OOm de distância, e outro oferecido pelo Sr.
Ernest Archdeacon, o Mecenas da Aviação, que ofereceu 3.000
francos para 25m de distância. Eu falei 25m! O fato de existir, em
1906, um prêmio para um vôo de 25m de distância comprovava que,
até então, nenhuma pessoa conseguira cumprir tal missão usando
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exclusivamente os recursos de bordo.
Se os Irmãos Wright "voaram" desde 1903 e eram ávidos por

dinheiro, por que não se candidataram aos valiosos prêmios?
Os Estados Unidos tinham uma representação diplomática em Paris,

para a qual não deveria constituir segredo o "êxito" dos Wright. Por
que não esclareceram o Aeroclube da França a respeito?

Os únicos monumentos erigidos em Paris, homenagendo-se um
estrangeiro, no caso Santos Dumont, foram inaugurados em 1910 -
um marco de granito, no próprio Campo de Bagatelle - e outro, em
1913 - o "ícaro de Saint-Cloud", na Praça Santos Dumont -, ambos
sob o controle do Aeroclube da França. Santos Dumont escreveu:
"Não posso deixar de ficar espantado pelo feito inexplicável dos
Irmãos Wright, único, desconhecido: durante três anos e meio, os
Wright realizaram inúmeros vôos mecânicos, e nenhum jornalista da
tão perspicaz imprensa dos Estados Unidos se abalança a ir a eles,
controlá-los e aproveitar o assunto para a mais bela reportagem da
época. Como imaginar, então, que, na época dos Irmãos Wright,
descrevam círculos no ar, durante horas, sem que ninguém disso se
ocupe?".

Os prêmios estabelecidos na França referiam-se ao vôo de "um
aparelho mais pesado que o ar" - o avião -, saindo do chão com os
próprios recursos a bordo. O 14 Bis fez sua corrida no solo, saiu do
chão, ganhou altura e pousou em seguida, usando trem de pouso -
duas rodas -, como todos os aviões.

"O temporal O mores! Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia
nostra?" O "avião" dos Wright não decolava, era catapultado. E
somente voava quando havia vento... Os Wright usaram a catapulta
das Guerras Púnicas, utilizadas para atirar bolas de fogo contra as
fortificações inimigas, isso durante 100 anos, em três conflitos entre
Roma e Cartago, até que Cipião, o Emiliano, com o grito de guerra
"Delenda est Cartago", eliminou o poderio de Amilcar e de seu pai
Aníbal, na costa da África. Coisa dos tempos antes de Cristo!

Os Irmãos Wright, em 1904, convidaram 12 repórteres para
assistirem a um vôo seu, pois eram acusados de manterem suas
atividades envolvidas em "mistério". O avião não voou, conforme
artigo publicado na revista "Century Magazine". Regressaram no dia
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seguinte, a pedido, e os jornalistas presenciaram novo fracasso!
Quando os Wright surgiram em Paris, em 1908, dois anos após os

vôos pioneiros de Santos Dumont com o 14 Bis, a engenhoca deles
ainda não tinha rodas! Não alonguemos a narrativa. A história não
falha: a prioridade de Santos Dumont é legítima, acima de qualquer
dúvida!

Façamos um propósito! Ao sairmos daqui, levemos conosco um
lema: "delenda" esta mentirosa pretensão dos Irmãos Wright. Uma
campanha cívica, justa e necessária. Levemos ao conhecimento dos
povos "comandados pelos súditos de Bush, 'cowboy' que quer
dominar o mundo, a verdade, e anulemos 'a mentira americana!". E
hora de aplaudir o que o ex-Presidente BilI Clinton disse, quando aqui
esteve em visita oficial, numa entrevista concedida aos jornalistas em
Brasília, gravada, filmada e transmitida pelos canais de televisão: 'O
Pai da Aviação é Santos Dumont!".

Rejeitemos, com todo o nosso amor patriótico, a lenda forjada pelo
dinheiro dos capitalistas do Norte: dólar não compra tudo! Gritemos
aos quatro ventos: "delenda" a versão mentirosa dos Irmãos Wright!
Santos Dumont é o único e verdadeiro Pai da Aviação!.

Entrega de Placa
O locutor - Neste instante, o Deputado Luiz Fernando Faria, autor do

requerimento que deu origem a esta solenidade, representando o
Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Mauri Torres, fará a
entrega de placa alusiva a esta comemoração ao Sr. Jorge Henrique
Dumont Dodsworth, sobrinho-neto de Alberto Santos Dumont.
Solicitamos a estes que se posicionem no local da cerimônia. A placa
contém os seguintes dizeres: "Em 23 de outubro de 1906, no campo
de Bagatelie, em Paris, o brasileiro Alberto Santos Dumont
deslumbrou o planeta ao voar 60m a bordo de seu 14 Bis. O mundo
nunca mais foi o mesmo desde então. A Assembléia Legislativa de
Minas Gerais se orgulha de comemorar com os mineiros o centenário
do vôo do 14 Bis, evento extraordinário que associou o nome do Brasil
à tecnologia, à inovação e à criatividade".

O Sr. Presidente - Gostaria de convidar a Deputada Jô Moraes para,
comigo, proceder à entrega da placa alusiva a esta homenagem ao
Dr. Jorge.
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- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. Jorge Henrique Dumont Dodsworth

Exmos. Srs. Deputado Luiz Fernando Faria, em cuja pessoa
cumprimento os Deputados e todas as autoridades civis e militares
presentes; Marco Aurélio Baggio, Presidente do Instituto Histórico e
Geográfico de Minas Gerais; meus senhores, minhas senhoras; com
orgulho e muita alegria, recebo esta homenagem ao meu tio-avô
Alberto Santos Dumont. Agradeço especialmente ao Deputado Luiz
Fernando Faria, autor do requerimento que originou esta reunião
especial, e comunico que encaminharei a placa ao Museu Casa Natal
de Santos Dumont, local apropriado, para ser exposta com outros
importantes documentos e objetos pessoais que pertenceram ao Pai
da Aviação, Marechal do Ar e Patrono da Aeronáutica Brasileira,
Alberto Santos Dumont.

Santos Dumont foi o herói mineiro que aproximou o mundo
encurtando distâncias e que deu glórias ao Brasil. Em 23/10/2006,
completaram-se 100 anos do célebre vôo do 14 Bis, o vôo do mais
pesado que o ar, o qual revolucionou o mundo. Muito obrigado.

Apresentação Artística
O locutor - Convidamos os presentes a assistir a uma das cenas de

o "Homem Voa", espetáculo teatral do Grupo Catibrum. Sandra
Guimarães manipulará os bonecos na apresentação desta noite, que
será precedida pelo texto a seguir: "Paris, 23 de outubro de 1906. As
8h30min, uma multidão ansiosa se acotovela no campo de Bagatelle
para conferir o anúncio evocado pela imprensa parisiense. Naquele
dia aconteceria o primeiro vôo de um avião. Então, às 16 horas,
Santos Dumont acomodou-se no 14 Bis e sinalizou ao público para
que se afastasse.

Motores funcionando, hélice girando, as rodas de bicicleta do
pequeno avião começaram a se mover. ...As duas rodas deixam de
tocar o chão, e o aeroplano começa a se erguer a 10cm, depois 20,
30, meio metro, lm, 2m... Sua elegante silhueta, toda branca,
descreve um gracioso arco à esquerda e desce tocando suavemente
o solo.

A multidão ficou tão empolgada com o que acabara de ver que
rodeou o avião e seu piloto, antes mesmo que a hélice cessasse os
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movimentos.
E o menino, que havia crescido inventor, dava início a uma nova

etapa na história".
- Procede à apresentação artística.

Palavras do Sr. Presidente
Exmos. Srs. Prof. Aluísio Pimenta, Assessor Especial do

Governador Aécio Neves; Jorge Henrique Dumont, sobrinho-neto de
Alberto Santos Dumont, homenageado desta noite; Desembargadora
Selma Marques, minha conterrânea, aqui representando o Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais; Vereador Geraldo Félix,
representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte; Brig.-Ar
Antônio Franciscangelis Neto, Comandante do Centro de Instrução e
Adaptação da Aeronáutica - Ciaar -; Peter Chaves, Vice-Prefeito
Municipal de Santos Dumont, representando o Prefeito Municipal;
Vereador Rinaldo Ferreira do Carmo, Vice-Presidente da Câmara
Municipal de Santos Dumont, na pessoa de quem cumprimento todos
os Vereadores da Câmara Municipal de Santos Dumont, minha terra
natal; Maj. Audie, representando o Gen. Oliveira, Comandante da 4
Região Militar e 4 Divisão de Exército; Deputado Estadual Gil Pereira,
Líder do meu partido, PP, e nosso grande amigo; Carlos Albérico
VilIar, Cônsul-Geral do Uruguai em Belo Horizonte; Marco Aurélio
Baggio, Presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Minas
Gerais; Mônica Castelo Branco Henrique, Coordenadora do Museu
Casa Natal de Santos Dumont, cumprimento todos e agradeço aos
integrantes da Força Aérea Brasileira, aqui representada, e demais
autoridades militares presentes a esta cerimônia. Cumprimento ainda
a Sra. Márcia Odília, esposa do Sr. Jorge Henrique Dumont
Dodsworth, sobrinho-neto de Alberto Santos Dumont; o maestro Ten.
Haroldo, na pessoa de quem cumprimento a banda de música 'Asas
de Minas"; os Exmos. Deputados Bilac Pinto, Carlos Gomes, Djalma
Diniz, meus colegas no Parlamento mineiro, e a brava Deputada Jô
Moraes, que tão bem representa as mulheres neste Parlamento, com
quem seguiremos juntos para Brasília. Gostaria também de registrar a
presença do ex-Deputado Otacílio Miranda.

Antes de tudo um mineiro, sandumonense, Alberto Santos Dumont,
mais que um inventor ou um pioneiro piloto de provas, foi um cientista,
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dos maiores já produzidos pelo País, que usou sua inteligência, sua
energia e sua criatividade para criar unia tecnologia que revolucionou
os meios de transporte.

Nascido na Fazenda Cabangu, na antiga Palmira, que hoje leva o
nome Santos Dumont, e orgulhosamente também minha terra natal,
tem ainda ligações com Ouro Preto, terra de sua mãe, Francisca
Santos, e onde seu pai, o Eng. Henrique Dumont, fez trabalhos para a
municipalidade.

Tendo assumido a construção de um trecho da Estrada de Ferro
Central do Brasil na Serra da Mantiqueira, o engenheiro brasileiro de
ascendência francesa instalou seu canteiro de obras na localidade de
Cabangu. Ali, em um dos mais belos rincões de nossa Zona da Mata,
nasceria o menino Alberto, fascinado pelas pipas empinadas no céu
de Minas e pelos balões das festas de São João, que tão
poeticamente coloriam nossa paisagem, contra o fundo montanhoso
da Mantiqueira.

Depois de uma passagem pela Escola de Minas de Ouro Preto, o
jovem de 18 anos, que na infância se encantava com os livros
futuristas de Júlio Verne, mudou-se com a família para Paris.

Ali desenvolveu seus conhecimentos, estudando física, eletricidade,
química e mecânica. Homem de grande cultura, reconhecido pela
elegância, era também poliglota. Sua grande curiosidade, além da
rapidez de concepção, levou-o, no espaço de apenas 12 anos, a criar
um invento importante a cada seis meses.

Essas invenções, concebidas, projetadas e construídas com
recursos próprios, eram testadas por ele mesmo, diante de perigos
constantes e reais riscos de morte.

A integridade e o altruísmo foram marcas de seu grande caráter,
pois não se preocupou em patentear suas invenções e ainda dividiu
seu prêmio mais importante com a população pobre de Paris.

Naquela cidade, em 1901, aos 28 anos, a bordo do dirigível número
6, contornou a Torre Eiffel, demonstrando a possibilidade de controlar
o vôo e de impor a vontade humana à máquina.

Mas seria no dia 23/10/1906, há exatamente um século, que
garantiria seu lugar de honra na história. O vôo do 14 Bis, percorrendo
uma distância superior a 50m e a uma altura de 2m, testemunhado
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por milhares de franceses, consistiu no primeiro vôo de uma aeronave
mais pesada que o ar.

Espírito pacifista, teve um final de vida torturado, ao ver que seu
invento, proposto para promover a paz e o progresso da humanidade,
tornara-se um artefato de guerra. No entanto, sua grande persistência,
sua criatividade e sua capacidade de aperfeiçoamento tecnológico
levaram a uma profunda transformação do mundo.

Graças ao mineiro da então Palmira, que hoje abriga, na Fazenda
Cabangu, o museu em sua memória, o mundo teve bastante
diminuídas suas fronteiras, suas diferenças, suas distâncias.

Se os homens do século XXI ainda não estão maduros para nosso
planeta entender toda a dimensão do sonho de Santos Dumont, a
comemoração do centenário do vôo do 14 Bis é uma grande
oportunidade para que possamos refletir sobre o alcance de seu
legado.

Assim, torna-se um desafio urgente para o País a promoção de uma
educação de qualidade, em particular no domínio das ciências.
Nossos jovens brasileiros precisam desfrutar de condições favoráveis,
propiciadas pela educação, para que desenvolvam seu potencial, a
fim de que tenhamos, em médio prazo, novos feitos científicos e
tecnológicos dignos de comemoração.

Personalidade extraordinária, Alberto Santos Dumont é um raro
benfeitor da humanidade, e sem dúvida o grande símbolo da
inteligência e da capacidade de realização dos brasileiros. Nós,
mineiros e sandumonenses, gostaríamos que a memória de Alberto
Santos Dumont fosse constantemente lembrada, provocando em
outros jovens brasileiros a criatividade, a vocação científica e a
realização de seus sonhos pelo aperfeiçoamento do Brasil e do
mundo. Como fez ele, é preciso mostrar aos olhos deste planeta que o
Brasil produz homens notáveis e singulares. Muito obrigado.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir a banda de música

Asas de Minas, pertencente ao efetivo Centro de Instrução e
Adaptação da Aeronáutica - Ciaar -, que, sob a regência do maestro
Ten. Haroldo, apresentará as músicas "Bandeirantes do Ar", de Luiz
Felipe de Magalhães, e 'Oh! Minas Gerais", tradicional valsa italiana
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adaptada pelo compositor mineiro José Duduca de Morais, o De
Moraes.

- Procede-se à apresentação musical.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos
aos convidados pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da
convocação, encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a reunião ordinária de terça-feira, dia 31, às 14 horas,
com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a
publicada nesta edição.). Levanta-se a reunião.
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