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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 13 DE DEZEMBRO DE 2006

ATAS
ATA DA 48? REUNIÃO ESPECIAL DA 4? SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 11/12/2006
Presidência do Deputado Dilzon Meio

Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Composição da Mesa
- Registro de presença -Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Deputado Arlen Santiago - Exibição de vídeo -
Entrega de placa - Palavras do Sr. Carlos Eduardo Ferreira - Palavras
do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e a Deputada:
Arlen Santiago - Diizon Meio - Maria Olivia - Sebastião Costa.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Dilzon Meio) - As 20h115min, 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
- O Deputado Sebastião Costa, 2-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.

Carlos Eduardo Ferreira, Presidente da Associação de Hospitais de
Minas Gerais - AHMG -; Henrique Moraes Salvador Silva, Vice-
Presidente da Associação Nacional dos Hospitais Privados; Dilson
Quadros Godinho Jr., Diretor de Interiorização da AHMG; e Deputado
Arlen Santiago, autor do requerimento que deu origem a esta
homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Registramos as presenças dos Exmos. Srs. Conselheiro

João Batista Gomes Soares, 1 9-Secretário do Conselho Regional de
Medicina - CRM - do Estado de Minas Gerais; Elias Siufi, Provedor da
Santa Casa de Montes Claros; Cássio Eduardo Rosa Resende,
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Presidente da Fundação Mário Penna; Roberto Carvalho, Diretor
Financeiro da Associação de Hospitais; Wagner Neder Issa, Diretor
Comercial da Associação de Hospitais; e Paulo Cern, Superintendente
da Associação de Hospitais.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Associação de

Hospitais de Minas Gerais - AHMG - pelo transcurso dos seus 50 anos
de fundação.

Execução do Hino Nacional
O locutor - Neste instante será executado o Hino Nacional.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Arlen Santiago
Exmos. Srs. Deputado Dilzon Meio, Carlos Eduardo Ferreira,

Henrique Moraes Salvador Silva, Dilson Quadros Godinho Jr.,
Diretores da Associação, médicos, provedores de hospitais, senhoras
e senhores, o que nos traz aqui, esta noite, é mais do que uma
comemoração dos 50 anos de uma entidade. Na verdade, reunimo-
nos para reverenciar a história dessa Associação, que é o símbolo da
resistência e da persistência daqueles que têm a saúde não como um
negócio ou um trampolim, mas como um sacerdócio.

E não tem sido outro o comportamento da maioria dos que se
dedicam, ao longo dos anos, à atividade empresarial, sim, mas à mais
social de todas as atividades econômicas deste país. Nada pode ter
um cunho social mais forte, mais real, do que investir na construção,
montagem e administração de um hospital. Esse é um investimento na
vida.

Estranha atividade essa dos senhores. Talvez a grande maioria das
pessoas associe os hospitais e clínicas a doenças. Mas não é essa a
visão que se deve ter deles: não são locais de doença; são de saúde,
de vida.

E, por serem assim, deveriam ter um outro tratamento por parte das
autoridades. Seus empreendedores e os empreendimentos deveriam
ser mais respeitados, mais amparados. Mas, a exemplo do que
acontece com o setor de saúde, os hospitais não públicos padecem
de atenção, tanto do poder público quanto, infelizmente, da
população, que, por má informação, desconhece inteiramente o
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verdadeiro drama que é administrar um hospital.
E são problemas que remontam a décadas e que foram razões da

fundação da Associação de Hospitais de Minas Gerais, como a
excessiva estatização do setor, a concentração do atendimento
médico-hospitalar em Belo Horizonte, enfim, problemas que
permanecem sem solução. Se não existisse a Associação e alguém
decidisse criar uma entidade para lutar pelo setor, certamente teria as
mesmas razões de luta que tiveram seus criadores 50 anos atrás.
Forçoso é reconhecer que tivemos alguns avanços na relação dos
hospitais com o poder público. Mas é claro também que os problemas
tiveram avanços. E sempre assim: a velocidade dos problemas é
maior que a das soluções.

E imprescindível apressar as soluções para os velhos e os novos
problemas. Chegamos a um ponto em que corrigir as distorções já
não é mais questão de se fazer justiça, é questão de sobrevivência.
Pior: de sobrevivência do setor e, acreditem, dos pacientes. Diríamos
ainda, de respeito às leis.

Podem pensar os eternos críticos de tudo, os teóricos do nada que o
questionamento com relação a um tratamento diferenciado para o
setor de saúde é apenas o derramar de lágrimas de quem visa a
lucros. Enganam-se eles. Quem, como os hospitais, trabalha com a
vida deve receber das autoridades cuidados especiais. Tanto os
hospitais do setor particular quanto do público e os do terceiro setor
precisam de incentivos e de uma remuneração justa e paga em dia
pelo trabalho que prestam. Não há como o setor continuar trabalhando
como está. Apenas para sobreviver, pagando uma conta aqui,
atrasando outra ali e com dificuldades para quitar salários de quem
cuida de vidas.

Ninguém aqui está falando em remuneração justa do capital
investido. O que se reivindica é, no mínimo, a retomada da
capacidade de investir. Não é possível que ninguém se aperceba
disso. O setor trabalha com tecnologia de ponta, que se aperfeiçoa a
cada momento. Sem capital não há como investir nessa tecnologia. E
aí, senhores, sofremos todos nós, mas, muito especialmente, os mais
necessitados. Sofre também a lei, como o art. 196 da nossa
Constituição, que é violentada em sua determinação de que o serviço

1ei



710

de saúde oferecido seja universal e igualitário. Mas como igualitário?
Como oferecer um serviço de qualidade a todos, se não há como
investir em equipamentos e tecnologia? E como fazer um diagnóstico
preciso com equipamentos defasados e, em muitos casos, sem boas
condições de uso?

Por melhor que seja o corpo clínico de um hospital - e é bom que se
diga, temos excelentes e dedicados profissionais de medicina -, é
preciso tecnologia para um diagnóstico perfeito. Quem tem recursos
vai-se tratar fora do País, não por causa dos profissionais, mas por
causa dos equipamentos. E isso é igualdade. Já universalizamos o
atendimento, precisamos agora universalizar a qualidade. Nível de
qualidade que vem, dentro do possível, sendo mantido por
profissionais que têm na medicina mais um sacerdócio do que uma
profissão.

Antes que alguém queira contestar, fiquem todos sabendo que um
médico recebe R$2,50 por uma consulta pelo SUS. E já se vão dez
anos sem aumento de tabela. Aliás, aumento de tabela que não
ocorre para praticamente todos os procedimentos, a não ser uma ou
outra correção pontual de preços pagos. Enquanto isso, os insumos
básicos do setor, como energia, medicamentos, telefonia, salários e
equipamentos, tiveram, todos eles, aumentos superiores a 400% nos
últimos dez anos, mais especificamente após o Plano Real.

Hoje, os hospitais, não apenas os particulares, mas também os
públicos, são credores da União em mais de R$10.000.000.000,00,
apenas por diferença de valores pagos em razão das URVs. Pelo
menos R$500.000.000,00 dessa dívida já foram reconhecidos, em
sentença do STF já transitada em julgado. A União pagou duas
parcelas dessa dívida e depois, estranhamente, conseguiu suspender
o pagamento por meio de uma nova decisão judicial. Pior que isso,
agora começa a contestar a legitimidade de entidades como a
Federação Brasileira dos Hospitais para representarem em juízo uma
ação de cobrança de mais de R$9.000.000.000,00, também por causa
das URVs, medida sabidamente protelatória.

E hora, senhores, de deixarmos o discurso ideológico de lado e
passarmos para ações mais diretas. O descaso com o setor atrapalha
não apenas os particulares, atingindo também os hospitais públicos da

'-A



711

União, dos Estados e dos Municípios. O que se discute hoje, com
apoio prévio do Vice-Governador eleito Antônio Anastasia, é a
possibilidade de que essa dívida seja repassada aos Estados, que a
pagariam de forma simples: deixariam de recolher aos cofres da União
10% de suas dívidas, renegociadas ainda no tempo do governo
Fernando Henrique.

O que deixariam de recolher à União usariam para pagar a divida da
própria União com os hospitais e com as Prefeituras. Solução simples
e que já conta com a simpatia de outros Estados, dispostos a unirem-
se a Minas, para pressionar o governo federal.

Enquanto não resolve seus macroproblemas, o setor vai
sobrevivendo graças a programas pontuais, fruto da vontade e da
capacidade política de gente como o governador Aécio Neves, que
criou em Minas o Pró-Hosp. Esse é um programa típico de quem, com
os recursos que pode tornar disponíveis, tenta manter ativos hospitais
que prestam enorme serviço ao povo de nosso Estado.

Repito: as soluções paliativas são bem-vindas, mas precisamos de
macrossoluções, que resolvam de uma vez o grave problema da
saúde em nosso país.	 -

Permitam-me os meus pares que não são da área invocar tantos
problemas num momento como este de comemorações. E que a
vocação de servir me tocou para a política. Mas o que sou mesmo,
também por vocação para servir, é médico. Médico da ativa, que há
anos milita em hospitais de uma das regiões mais pobres de Minas
Gerais, o Norte do Estado. Foi por meio dessa militância que conheci
por dentro as dificuldades de quem é empresário do setor. E foi
também por conhecimento de causa que propus a realização desta
reunião de homenagem à AI-IMG, uma entidade de luta, de
resistência, de sustentação e apoio aos hospitais. Foram muitas as
lutas dessa entidade. A dedicação de seus Diretores ao longo do
tempo é inestimável.

E preciso que a população saiba do grande papel da entidade para a
preservação e o desenvolvimento dos hospitais de Minas Gerais. O
alcance desse trabalho não se restringe apenas aos seus quase 400
associados. E, sem sombra de dúvida, um trabalho de fundamental
importância para todo o povo mineiro.
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Sem a entidade, seria difícil prever como estaria o setor hoje. Estaria
a população com menos atenção à saúde do que tem hoje? E, sem as
hospitais privados, filantrópicos e públicos, torna-se fácil prever a
situação da área de saúde em Minas e no Brasil: caos total, para
desespero de todos nós, cidadãos, independentemente de classe
social. Portanto, saúde à AHMG!

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

institucional da AHMG.
- Procede-se à apresentação de vídeo.

Entrega de Placa
O locutor - Neste momento, o Deputado Dilzon Meio, representando

o Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Mauri Torres, fará a
entrega ao Sr. Carlos Eduardo Ferreira de placa alusiva a esta
homenagem. A placa contém os seguintes dizeres: "A Associação de
Hospitais de Minas Gerais, fundada há 50 anos, tem como objetivo
fomentar a integração e o desenvolvimento do setor hospitalar no
Estado. Fazem parte de suas atividades a representação do setor
público, a instauração de comissões técnicas para estudar problemas
da área hospitalar, o patrocínio de cursos e a organização de jornadas
científicas e encontros de hospitais, além da prestação de assessoria
técnica, jurídica e administrativa a seus associados. A homenagem da
Assembléia Legislativa de Minas a essa conceituada entidade pelo
empenho e pela dedicação com que vem contribuindo para o
aprimoramento do setor de saúde da sociedade mineira".

O Sr. Presidente - Convidamos o Deputado Arlen Santiago para,
juntos, fazermos esta entrega.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. Carlos Eduardo Ferreira

Exmo. Deputado Dilzon Meio, representando o Exmo. Sr. Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado
Mauri Torres; meu caro Deputado Arlen Santiago, a quem a
Associação agradece profundamente esta homenagem, que transfiro
a todos os fundadores, Diretores e funcionários que já passaram pela
Associação e a todos os que ajudam a lutar pela sobrevivência do
setor hospitalar; meu caro amigo Dr. Henrique Moraes Salvador Silva;
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meu grande amigo Dr. Dílson Quadros Godinho, batalhador
permanente e sempre presente em todas as dificuldades da
Associação; companheiros de diretoria, Dr. Roberto, Dr. Wagner, Dr.
Cássio; funcionários da Associação, o nosso Paulo, Superintendente;
Catarina; Adriana; Daniela; Stael; companheiros e Diretores de
hospitais.

Meu caro Deputado Arlen Santiago, a sua trajetória pelo setor da
saúde é conhecida por todos, como homem que exerceu a
Presidência do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, ex-
Prefeito de Coração de Jesus, ex-Vice-Prefeito de Montes Claros, ex-
Secretário Municipal de Saúde de Montes Claros, médico, advogado e
Deputado recém-eleito para o terceiro mandato nesta Assembléia
Legislativa.

Agradeço esta homenagem dizendo que o pronunciamento do Dr.
Arlen Santiago retratou a bandeira que utilizaremos para promover a
mobilização do setor hospitalar. O Deputado Arlen Santiago expôs
com muita clareza todas as dificuldades e diagnósticos do nosso
setor. O nosso agradecimento inicial é dirigido ao Dr. Arlen Santiago
por esta homenagem pelo transcurso dos 50 anos da AH MC.

Fundada em 1956 por um grupo de médicos que, nessa época, já
detectavam a necessidade de a categoria ter uma representatividade
própria, a AHMG ocupou, inicialmente, as dependências da
Associação Médica de Minas Gerais. Em seguida, foi transferida para
uma pequena sala no Edifício Cartacho. Logo as instalações do
Edifício Cartacho se mostraram pequenas, e a Associação se
transferiu para uma casa na Rua Cláudio Manoel. Em pouco tempo
essa estrutura se mostrou insuficiente para as necessidades da
Associação, e, por ação de um grupo de Diretores de hospitais, houve
a aquisição da sede própria, localizada na Rua Carangola.

Contamos hoje com mais de 300 hospitais filiados, representando
mais de 25 mil leitos hospitalares em Minas Gerais, que empregam 65
mil funcionários. A Associação proporciona algo em torno de
1.200.000 internações em todo o Estado. Assim, os senhores podem
perceber a relevância desse setor e a representatividade da
Associação.

Para atender a essa demanda, a Associação é formada por uma
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diretoria executiva, um conselho deliberativo e mantém uma estrutura
coordenada pelo Superintendente, com os departamentos jurídicos,
de convênio, SUS, assessoria de imprensa e a comissão técnica do
meio ambiente. Dispomos também de um sistema de informática, que
nos possibilita o acesso a informações de todo o Brasil e dos
principais centros de outros países.

Citarei alguns exemplos de ações dessa estrutura da Associação na
prestação de serviços aos sócios, por meio do departamento jurídico:
são mais de 10 ações jurídicas que o departamento está
coordenando, a fim de trazer alguns benefícios para os hospitais.

E válida a busca da via jurídica, para solucionar seus problemas, da
qual não temos de ter medo. Há problemas relativos a que esse
entendimento das dificuldades seja compreendido apenas como
documentos produzidos, e a via jurídica tem-se mostrado mais eficaz
do que a tentativa de buscar soluções por vias administrativas.

Nosso departamento de convênio, coordenado pela Stael, tem
proporcionado ações inovadoras para formar comissões de
negociação junto a compradores de serviço. Tivemos uma experiência
há cerca de três anos para estabelecer uma aliança entre os hospitais.
Infelizmente, por algumas dificuldades operacionais, acabou não se
processando, mas mostrou-se o caminho mais adequado para
construir esse lema da união, valorização e mobilização.

Também construímos, junto à Uemg, um programa dos chamados
indicadores hospitalares. E a primeira associação estadual que
realmente tem elaborado, com a participação e a contribuição dos
hospitais, indicadores hospitalares para que possamos coordenar ou
ter parâmetros de avaliação de resultados.

Nessa área, também coordenada pela Stael. a Gabriele e o Edson,
do departamento do SUS, realizamos este ano cursos de faturamento
hospitalar, faturamento do SUS, contratualização no setor da saúde,
gestão de custos, como mapear a rentabilidade e tornar o hospital
viável, higienização, com 241 participantes.

Realizamos cursos em Montes Claros e Uberlândia. Foram
realizadas palestras sobre tributação, norma regulamentadora, Ref is,
Pró-Hosp, contratualização e pacto pela saúde. Os cursos promovidos
pela associação tiveram este ano algo em torno de 800 participantes,
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daí a intensa mobilização do setor.
Na área do SUS, coordenada pelo Edson, tivemos a

contratualização dos hospitais filantrópicos, certificado de filantropia,
Fideps, conselhos de saúde.

Na área da comissão técnica do meio ambiente, estamos vivendo
um problema muito delicado e que vai trazer ainda muitas dificuldades
para o setor, que é a adequação dos hospitais a essa legislação
bastante complexa do meio ambiente, na qual os hospitais estão
despreparados, tanto do ponto de vista físico quanto do financeiro
para cumprir a legislação vigente.

Contratamos uma nova assessoria de comunicação, que tem
desempenhado com extremo sucesso essa comunicação,
reformulando todo o leiaute da Associação e facilitando todo esse
instrumento tão importante de comunicação.

Agora, quero contar um pouco da história, alguns fatos importantes
que marcaram a presença bastante incisiva da AHMG. Em 1956,
nosso saudoso mineiro Dr. Roberto Eiras Furquim Werneck, então
conselheiro da Previdência Social, que na época era a grande
compradora de serviços médicos e hospitalares, por meio dos IAPs
chamou os representantes de algumas associações estaduais,
notadamente de Minas Gerais, para criar uma entidade nacional que
fosse a interlocutora do setor hospitalar com a Previdência Social.
Assim nasceu a federação brasileira, com a participação fundamental
de Minas Gerais. Nessa época, as ações eram centralizadas no Rio
de Janeiro e, posteriormente, em Brasília. Inumeráveis foram as
conquistas dos hospitais, sempre com a participação constante da
AHMG.

Ressalto como ação fundamental, à época da Constituição, o fato de
os Deputados Estaduais nos ajudarem junto à bancada federal para
mudar o texto constitucional, que inicialmente propunha a extinção do
setor privado na prestação dos serviços de saúde. E o art. 199 da
Constituição foi fruto desse trabalho, que diz que a saúde é livre para
a iniciativa privada. Isso foi construído com muito esforço e com muita
luta.

Vários momentos de mobilização, até mesmo corno suspensão de
atendimentos, foram necessários para buscar a correção das tabelas
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e atrasos de pagamento. Como bem ressaltou o Deputado Arlen
Santiago, temos de nos mobilizar e buscar o caminho para brigar pelo
nosso destino. Com a mudança proposta pela Constituição, iniciou-se
uma nova estruturação do modelo assistencial, no qual Estados e
Municípios passam a ter uma participação mais decisiva, além dos
usuários e prestadores, por meio dos Conselhos Estaduais e
Municipais de Saúde. E dentro desse novo quadro é que
necessitamos da participação importante da nossa Assembléia
Legislativa. Sem citar nomes, quero convidá-los a realmente ajudar-
nos na melhoria do nosso setor.

Sabemos do trabalho iniciado no primeiro mandato do nosso
Governador para preservar a saúde. A ação do Secretário Marcus
Pestana, com o apoio desta Casa, foi decisiva para essa mudança.

Gostaria de aproveitar este momento para fazer um alerta, e todo
alerta que muda e transforma o Brasil parte de Minas Gerais. E essa a
convocação que fazemos à nossa Assembléia Legislativa, para que
ela seja o caminho inicial, em cima do qual vamos construir uma nova
etapa do setor da saúde em Minas Gerais, a fim de que, dentro de
mais alguns anos, possamos comemorar não só os 50 anos de
grandes realizações, mas também os próximos anos de grandes
transformações.

Tivemos o "apagão" no setor elétrico, estamos assistindo ao
"apagão" no setor de transporte aéreo, e, se nada fizermos, o próximo
"apagão" será o do setor de saúde.

Vamos assistir ao clamor da população, à necessidade de consertar
tudo em 24 horas e à certeza de que a reestruturação do setor é feita
muito lentamente. Hoje vivemos um momento em que todos os
segmentos estão descontentes: governo, usuários, prestadores
públicos e privados, operadoras de plano de saúde, paramédicos,
enfim, toda a cadeia do setor está insatisfeita.

Algumas ações estratégicas estão sendo elaboradas pela AHMG,
para nos organizarmos para essa missão. A primeira é visitar todos os
hospitais de Minas Gerais para convocar o Diretor, o Provedor e todos
os que compõem o poder decisório dessas organizações para essa
luta que necessita, como primeiro passo, recuperar nossa auto-estima
e nosso poder de indignação. Não podemos mais assistir passiva e
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pacificamente a arbitrariedades, imposições e regras unilaterais.
Temos de reagir a esse estado de coisas.

A segunda ação teve início no dia 24/11/2006, com uma reunião
histórica na AHMG, da qual participaram as mais expressivas
lideranças do setor da saúde tanto na área federal quanto na área
estadual, quando foi aprovada uma série de providências para que
Minas Gerais proporcione ao Brasil lutar pelo direito de resgatar essa
dívida existente desde a transformação da URV, na época do Plano
Real, já citada aqui pelo Deputado Arlen Santiago. Por falar em dívida,
só em nível de Minas Gerais, Deputados, ela hoje atinge o valor de
R$800.000.000,00. E muito dinheiro para ficarmos parados.
Também estamos desenvolvendo um momento mineiro, que

ressalta com a criação do Instituto Brasileiro de Estudos na Área da
Saúde - IBDESS -, em que as entidades representativas do setor
decidiram trabalhar juntas para criar um novo modelo que viabilize o
direito constitucional de universalização. A participação desta Casa é
fundamental em busca desse novo modelo. Queremos que essa
proposição pana de Minas e que a solução do problema do setor de
saúde seja a bandeira para que o nosso Governador proponha a sua
solução para os problemas dessa área.

Segundo Peter Drucker, o futuro foi feito para ser construído, e não
para ser previsto. E para isso que hoje estamos criando um modelo de
representatividade política em cuja mudança esta Casa vai
desempenhar um papel fundamental.

A Associação dos Hospitais está investindo em urna estrutura
especifica para elaborar e estudar projetos de regulamentação do
setor, bem como para municiar os parlamentares de dados e fatos
necessários à sua atuação parlamentar. Estamos criando o Núcleo de
Representatividade Política. Nossas propostas são oriundas de idéias
inovadoras em prol do desenvolvimento setorial, e para sua
concretização dependemos do apoio e da representatividade política,
além da mobilização da opinião pública e do alinhamento de diversas
entidades representativas do setor.

A missão do Núcleo é elaborar estratégias e operacionalizar as
ações necessárias para transformar as boas idéias em projetos, bem
como estabelecer estreito acompanhamento dos membros, visando à
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propositura e ao aprimoramento de projetos de lei e demais
dispositivos legais em todas as esferas de governo. A abordagem
deverá ser suprapartidária, levando a uma estratégia de apresentação
aos partidos e bancadas ou dirigida a uma frente especifica, como a
Frente Parlamentar de Saúde, e a um ou mais parlamentares para a
sua defesa. Os projetos desenvolvidos serão acompanhados por uma
assessoria parlamentar que será responsável pela elaboração da
estratégia de disseminação, pela abordagem a ser utilizada, bem
como quanto à definição do instrumento legal mais adequado a ser
elaborado e aos passos necessários à implementação das fases do
projeto. Essa sistemática ou metodologia visa a disponibilizar as
orientações na formatação adequada ao projeto e os caminhos
políticos definidos na estratégia.

Não mediremos esforços para conquistar nossos objetivos.
Estabeleceremos uma agenda permanente com todos os
parlamentares que estejam imbuídos não apenas e simplesmente do
dever de cumprir seu mandato, e sim da necessidade de marcar sua
passagem na vida pública com efetiva contribuição para a sociedade
brasileira. Contamos com sua imprescindível e decisiva participação.

Mais uma vez, enfatizo que esta placa que hoje recebemos é em
nome de todos os hospitais, de todos os fundadores, de todos aqueles
que participaram com seu suor na luta pela construção do sistema
hospitalar brasileiro. Vamos lutar e vamos nos indignar realmente,
para que possamos construir esse setor. Contamos com essa ajuda
para solidificar esse lema que foi construído, que é a união, a
valorização e a participação. Sem a ação fundamental dos Diretores
dos hospitais, certamente não vamos construir nada. Fazemos o
desafio da revitalização do setor da saúde com um processo de
transformação para os próximos 50 anos; a missão dos primeiros 50
anos foi cumprida com muito êxito. Convocamos vocês para a batalha
dos próximos 50 anos. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Presidente
Sr. Carlos Eduardo Ferreira, Presidente da AHMG; Sr. Henrique

Moraes Salvador Silva, Vice-Presidente da Associação Nacional dos
Hospitais Privados; Sr. Dilson Quadros Godinho Júnior, Diretor de
Interiorização; prezado amigo e companheiro, Líder do meu partido,
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Arlen Santiago, autor do requerimento que deu origem a esta
homenagem, prezadas senhoras, prezados senhores, Presidentes e
Diretores de hospitais, esta homenagem à AHMG pela passagem dos
seus 50 anos de atividade é o reconhecimento a um permanente
esforço pela união e pela mobilização dos hospitais mineiros. Em
última instância, sua história é também o registro da melhoria da
saúde no Estado, refletida no desenvolvimento de nosso setor
hospitalar. Os 12 sócios-fundadores, apenas 1 do interior,
transformaram-se, hoje, em mais de 300 associados em todo o
Estado.

Entidade de classe sem fins lucrativos, a AHMG funciona de acordo
com os princípios da ética médica, preocupada também com a
economia popular e os interesses das instituições hospitalares. Tem
sido presença marcante junto ao poder público e, ao mesmo tempo,
junto às principais instituições de saúde em âmbitos nacional e
internacional.

Nesse meio século transcorrido, seus responsáveis sempre se
mantiveram fiéis aos princípios estabelecidos pelos fundadores,
grandes luminares da medicina mineira.

Entre os pioneiros da associação, destacam-se nomes como os dos
Drs. Sylvio Miraglia, Alberto Caram, Joaquim Moretzsohn, José Greco,
José Baêta Viana, Hilton Rocha e Lucas Machado.

Os atuais associados dispõem de assessorias técnica, jurídica e
administrativa gratuitas. Uma assessoria técnica especializada na
gestão de convênios e outra na gestão do Sistema único de Saúde
oferecem acompanhamento e mediação para duas das mais
complexas atividades que envolvem o setor.

Outro dos serviços de grande importância, relativo à qualificação e
ao aprimoramento de recursos humanos, além de integrar os
profissionais da área, vem promovendo cursos e eventos constantes e
necessários.

Cerca de 500 profissionais têm sido qualificados anualmente,
demonstrando o esforço da Associação em proporcionar à clientela
dos nossos hospitais um atendimento sempre atualizado.

Por essa bela história de união e integração do setor hospitalar do
Estado, comemoramos os 50 anos de atividade da Associação,
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desejando-lhe mais meio século de sucesso, por meio do mesmo
trabalho sério, consciente e desinteressado.

Esta Casa, por meio do seu Presidente, também gostaria que se
perpetuassem aqui os seus representantes, hoje em número de 13,
talvez o segmento mais representativo na composição desta
Assembléia. Que eles melhorassem não apenas em relação à
quantidade, mas à qualidade, e tivessem como exemplo as atitudes
do nosso companheiro Arlen Santiago, um batalhador não só pelo
Norte de Minas, região tão sofrida do Estado, mas, principalmente,
pela qualidade dos serviços médicos, pela valorização da vida e,
acima de tudo, pelo reconhecimento do trabalho médico e hospitalar.
Que esta Casa possa resguardar sempre; seja o receptáculo dessas
representações médicas e possa também ser pioneira das
reivindicações tão necessárias à Associação.

Deve ser difícil, para quem passa muito tempo da sua vida
estudando, com ideal de ser médico, desempenhar, depois, ao longo
da vida, trabalho nos hospitais e receber, de vez em quando, esmolas
do setor público e, muitas vezes, o não-reconhecimento do seu
trabalho e do valor médico e hospitalar.

Como farmacêutico prático, reconheço o grande trabalho que os
hospitais vêm prestando em todo o nosso Estado e no nosso país.
Mas, lamentavelmente, não vêem reconhecidos os esforços na
prestação de bons serviços.

Que aqueles que aqui vêm representar a classe médica tenham no
nosso companheiro Arlen Santiago o exemplo de luta que vem
empreendendo, não só como grande médico, mas também no setor
hospitalar. Espero que o setor hospitalar não viva, como já disse, de
pires na mão, recebendo esmolas de vez em quando para
desempenhar seu sacerdócio. Creio que só vale a pena comemorar
anos de existência quando temos conquistas a apresentar. Portanto,
mão na massa, porque há muito o que se fazer pela saúde de Minas.
Parabéns a todos vocês, à AHMG e ao Deputado Arlen Santiago pela
iniciativa desta homenagem. A Presidência manifesta a todos seus
agradecimentos pela honrosa presença.

Encerramento
0 Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a
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Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 12, 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 do dia 12/12/2006.).
Levanta-se a reunião.

ATA DA 58 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4 2 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 611212006
Presidência dos Deputados Mauri Torres, Doutor Viana e Dalmo

Ribeiro Silva
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: Ata - 2 1 Parte

(Ordem do Dia): 2 2 Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e
Votação de Proposições: Requerimento do Deputado André Quintão;
aprovação - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n 2 623/2003;
aprovação - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n2
3.568/2006; aprovação na forma do Substitutivo n2 1 com a Emenda
n2 1 - Discussão, em 22 turno, do Projeto de Lei n2 2.62512005;
aprovação na forma do vencido em 12 turno - Discussão, em 2 turno,
do Projeto de Lei n 9 2.769/2005; aprovação na forma do vencido em
1 2 turno - Discussão, em 22 turno, do Projeto de Lei n 2 3.077/2006;
aprovação - Discussão, em 22 turno, do Projeto de Lei n 2 3.085/2006;
aprovação na forma do vencido em 12 turno - Discussão, em 22 turno,
do Projeto de Lei n 9 3.151/2006; aprovação na forma do vencido em
1 2 turno - Discussão, em 22 turno, do Projeto de Lei n 2 3.193/2006;
aprovação na forma do vencido em 1 9 turno - Discussão, em 2Q turno:
do Projeto de Lei n2 3.354/2006; aprovação na forma do vencido em
1 2 turno - Discussão, em 12 turno, do Projeto de Lei n 2 3.192/2006;
aprovação na forma do Substitutivo n 2 1 - Discussão, em 12 turno, do
Projeto de Lei n 2 3.231/2006; encerramento da discussão;
requerimento do Deputado Gustavo Valadares; aprovação do
requerimento; votação do projeto; aprovação; prejudicialidade do
Substitutivo n 2 1 - Discussão, em 12 turno, do Projeto de Lei n2
3.322/2006; aprovação na forma do Substitutivo n 2 1 - Discussão, em
1 2 turno, do Projeto de Lei n 2 3.406/2006; aprovação com a Emenda
n2 1 - Discussão, em 12 turno, do Projeto de Lei n 2 2.081/2005;
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aprovação - Discussão, em 12 turno, do Projeto de Lei n Q 2.586/2005;
aprovação - Discussão, em 12 turno, do Projeto de Lei n 9 2.737/2005;
aprovação com a Emenda n 2 1 - Discussão, em 2 Q turno, do Projeto de
Lei n 9 2.751/2005; aprovação - Discussão, em 2 9 turno, do Projeto de
Lei n 2 2.752/2005; aprovação - Discussão, em 2 2 turno, do Projeto de
Lei n2 3.436/2006; requerimento do Deputado Marias Fernandes,
aprovação do requerimento - Discussão, em 22 turno, do Projeto de
Lei Complementar n2 78/2006; encerramento da discussão;
inexistência de quórum especial para votação - Discussão, em l
turno, do Projeto de Resolução n 2 3.76812006; discurso da Deputada
Jô Moraes; questões de ordem - Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Elmiro Nascimento -
Adalciever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Alencar
da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - António
Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bilac Pinto -
Carlos Gomes - Carlos Pimenta - 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 - Gil
Pereira - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - irani Barbosa - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - Jésus Lima - Jô Moraes - João Biliar - João
Leite - José Henrique - Laudehno 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 -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Vanessa Lucas - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 91h14min, 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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1 2 Parte
Ata

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

2 Parte (Ordem do Dia)
2g Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 22 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 Fase.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da

reunião o Projeto de Lei Complementar n Q 86/2006 e os Projetos de
Lei n% 3.476 e 3.47712006, apreciados na reunião extraordinária
realizada ontem, à noite.

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

Quintão solicitando a inversão da pauta de modo que os Projetos de
Lei n% 2.081, 2.586, 2.737, 2.751 e 2.75212005 e 3.436/2006, o
Projeto de Lei Complementar n°78/2006 e o Projeto de Resolução n°
3.768/2006 selam apreciados em último 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 Projeto de Lei no 623/2003, do
Deputado Alencar da Silveira Jr., que institui o Dia dos Jipeiros. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucional idade do projeto. A
Comissão de Educação opina por sua aprovação . Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão
de Redação.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n2 3.568/2006, do
Deputado André Quintão, que institui o Dia Estadual do Fundo Amigo
da Criança. A Comissão de Justiça conclui pela constitucional idade do
projeto na forma do Substitutivo n 2 1, que apresenta. A Comissão do
Trabalho opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n9
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1, da Comissão de Justiça, com a Emenda n 1, que apresenta. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o Substitutivo nQ 1, salvo emenda. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n 9 1. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em turno
único, o Projeto de Lei n Q 3.568/2006 na forma do Substitutivo n 2 1
com a Emenda n2 1. A Comissão de Redação.

Discussão, em 21 turno, do Projeto de Lei n 9 2.625/2005, do
Deputado Domingos Sávio, que autoriza o Poder Executivo a doar à
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Município de
Passa-Tempo a imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 12
turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2 1 turno, o Projeto de Lei n2
2.62512005 na forma do vencido em l Q turno. A Comissão de
Redação.

Discussão, em 29 turno, do Projeto de Lei n2 2.76912005, do
Deputado Dinis Pinheiro, que autoriza o Poder Executivo a doar
imóvel que descreve ao Município de Pavão. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1 2 turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2
turno, o Projeto de Lei 2.76912005 na forma do vencido em 1 2 turno. A
Comissão de Redação.

Discussão, em 2 Q turno, do Projeto de Lei n2 3.077/2006, do
Deputado Dimas Fabiano, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Aiuruoca o imóvel que especifica. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que



725

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À
Comissão de Redação.

Discussão, em 21 turno, do Projeto de Lei n 2 3.085/2006, do
Deputado Jayro Lessa, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Governador Valadares o imóvel que especifica. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido em l Q turno. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2
turno, o Projeto de Lei n 2 3.085/2006 na forma do vencido em l Q turno.
A Comissão de Redação.

Discussão, em 22 turno, do Projeto de Lei n 2 3.15112006, do
Deputado Márcio Kangussu, que autoriza o Poder Executivo a fazer
reverter ao Município de Jequitinhonha o imóvel que menciona. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido em l Q turno. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em
turno, o Projeto de Lei n 2 3.15112006 na forma do vencido em 12 turno.
A Comissão de Redação.

Discussão, em 2 9 turno, do Projeto de Lei n 2 3.19312006, do
Deputado José Henrique, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Itanhomi o imóvel que especifica. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1 9 turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2
turno, o Projeto de Lei n 2 3.193/2006 na forma do vencido em 1 0 turno.
A Comissão de Redação.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Discussão, em 2 9 turno,
do Projeto de Lei n 2 3.354/2006, do Deputado Mauri Torres, que
autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao
Município de São Miguel do Anta. A Comissão de Fiscalização
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Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1
turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2 2 turno, o Projeto de Lei n2
3.35412006 na forma do vencido em 1 2 turno. A Comissão de
Redação.

O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Discussão, em 1 9 turno,
do Projeto de Lei n 2 3.192/2006, do Deputado Ivair Nogueira, que
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Monsenhor Paulo o
imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucional idade do projeto na forma do Substitutivo n 2 1, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n 2 1, da Comissão de
Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação, o Substitutivo n2 1. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 12 turno, o Projeto de
Lei n2 3.19212006 na forma do Substitutivo n 2 1. A Comissão de
Fiscalização Financeira.

Discussão, em 12 turno, do Projeto de Lei n 2 3.231/2006, da
Deputada Lúcia Pacífico, que acrescenta dispositivo ao art. 1 da Lei
n 2 15.018, de 15/1/2004, que obriga as instituições que menciona a
afixar aviso aos portadores de marca-passo nas portas equipadas
com detectores de metal. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucional idade do projeto. A Comissão de Saúde opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n 2 1, que apresenta.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Vem à Mesa requerimento do Deputado Gustavo
Valadares solicitando a inversão da preferência na votação do Projeto
de Lei n2 3.231/2006, de modo que o projeto seja votado antes do
substitutivo. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, o projeto. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do projeto na sua forma original,
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fica prejudicado o Substitutivo fl 2 1. Está, portanto, aprovado, em l
turno, o Projeto de Lei n 2 3.23112006 na sua forma original. A
Comissão de Saúde.

Discussão, em 12 turno, do Projeto de Lei n 2 3.32212006, do
Deputado George Hilton, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de ltaúna o imóvel que menciona. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucional idade do projeto na forma do Substitutivo n2
1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n9 1, da Comissão de
Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação, o Substitutivo n 9 1. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1 9 turno, o Projeto de
Lei n2 3.322/2006 na forma do Substitutivo n 9 1. A Comissão de
Fiscalização Financeira.

Discussão, em 12 turno, do Projeto de Lei n 2 3.406/2006, do
Deputado Luiz Fernando Faria, que autoriza o Poder Executivo a doar
ao Município de Silveirânia o imóvel que especifica. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionaüdade do projeto com a Emenda n2
1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto com a Emenda n 2 1, da Comissão de Justiça.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n 2 1. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1 2 turno, o Projeto de
Lei n9 3.406/2006 com a Emenda n 9 1. A Comissão de Fiscalização
Financeira.

Discussão, em 1 9 turno, do Projeto de Lei n 2 2.081/2005, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Campos Altos os imóveis que especifica. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
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o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À
Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1 1 turno, do Projeto de Lei & 2.586/2005, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Aiuruoca o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em l Q turno, do Projeto de Lei n 2 2.737/2005, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Bicas o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda n 2 1, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto com a Emenda n2 1, da Comissão de Justiça.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n 2 1. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 12 turno, o Projeto de
Lei n 9 2.737/2005 com a Emenda n 1. A Comissão de Fiscalização
Financeira.

Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei n 2 2.751/2005, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Rio Pomba o imóvel que especifica. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Comissão de Redação.

Discussão, em 22 turno, do Projeto de Lei n2 2.75212005, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Ubá os imóveis que especifica. A Comissão de
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Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Comissão de Redação.

Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei n 2 3.436/2006, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Araguari o imóvel que especifica. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Vem à Mesa
requerimento do Deputado Marlos Fernandes solicitando o adiamento
da discussão do projeto por cinco dias. Em votação, o requerimento.
As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Discussão, em 29 turno, do Projeto de Lei Complementar n 9 78/2006,
do Procurador-Geral de Justiça, que dispõe sobre a criação da
Ouvidoria do Ministério Público do Estado de Minas Gerais,
regulamenta a indicação e a escolha do Ouvidor e dá outras
providências. A Comissão de Administração Pública opina pela
aprovação do projeto com as Emendas de n°s 1 a 4, que apresenta-
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum
especial para votação de projeto de lei complementar, mas a
existência de quórum para a continuação dos trabalhos.

Discussão, em 1 turno, do Projeto de Resolução n 2 3.76812006, da
Comissão de Justiça, que delega ao Governador do Estado atribuição
para elaborar leis destinadas a alterar a estrutura da administração
direta e indireta do Poder Executivo, nos termos que menciona. A
Comissão de Justiça concluiu pela constitucional idade do projeto com
as Emendas n 9s 1 e 2, que apresenta. A Comissão de Administração
Pública opina pela aprovação do projeto com as Emendas ns 1 e 2 da
Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para
discutir, a Deputada Jô Moraes.

A Deputada Jô Moraes - Sr. Presidente, caros Deputados e
Deputadas, recuperado o direito do livre exercício da discussão,
gostaria de que discutíssemos esse projeto de lei à luz da
necessidade de recuperar o fortalecimento dos parlamentos de nosso
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país, de recuperar e fortalecer a representação parlamentar. Estava
na expectativa de que hoje não estivesse na pauta a lei delegada, por
algumas razões. Cito a primeira. Quando discutimos e vemos, nas
páginas do jornal, o grau de quebra da confiança da população desse
país na representação parlamentar, muitas vezes nos sentimos
atingidos e fortalecidos, porque várias questões não deveriam atingir o
conjunto do parlamento. Uma delas é que o exercício da atividade
parlamentar pressupõe três questões. Em primeiro lugar, fomos
eleitos e eleitas para fazer leis, para legislar, para estruturar o
arcabouço jurídico do nosso Estado. Em segundo lugar, fomos eleitos
e eleitas para fiscalizar o Executivo e a atividade do Executivo. Esse é
o pilar da democracia republicana no nosso país, a interdependência
entre o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário.

Fiscalizar o Executivo é um pressuposto fundamental, que garante a
transparência.

Em terceiro lugar, o pilar que sustenta a nossa eleição é a
representação que fazemos dos setores da sociedade que confiam na
nossa ação. Quando discutimos o fortalecimento das casas
parlamentares e o fortalecimento da representação parlamentar,
estamos discutindo também a necessidade de que o pressuposto do
debate democrático, sobretudo o que é estabelecido neste Estado e
neste país, seja fundamental.

Estamos aqui hoje discutindo uma lei que, como disse o Deputado
Sávio Souza Cruz, quer colocar uma cunha nesta Assembléia. Já não
seremos mais a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
mas a assembléia homologatória do Estado de Minas Gerais, porque,
com esse projeto, com essa proposta de lei delegada que o
Governador Aécio Neves manda a esta Casa, ele nos está tirando o
legítimo direito de legislar e fiscalizar a ação do Executivo. E não está
só tirando de nós, está tirando da sociedade a possibilidade
fundamental de debater, de contribuir, de favorecer o processo de
construção do arcabouço jurídico.

Já escutei do Governador Aécio Neves críticas ao excesso de
medidas provisórias do Presidente Lula. E bom ele lembrar que o
exercício excessivo de medidas provisórias vem do governo ao qual
ele pertenceu. O meu partido concorda com essa crítica. E preciso
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reduzir o número de medidas provisórias que são usadas na
Presidência da República. E necessário intensificar o processo
legislativo, mas o Governador que critica o excesso de medidas
provisórias é o Governador que manda a esta Casa não uma medida
provisória, que no Congresso Nacional pode ser discutida, mas um
pedido de poder discricionário de confiança absoluta e plena para que
ele faça uma alteração na estrutura do Estado de Minas Gerais sem
que a sociedade possa discutir, sem que esta Casa possa discutir.
- Qual o objetivo da lei delegada que o Governador traz a esta casa?
E alterar a remuneração dos cargos de confiança, dos cargos
comissionados. A Prefeitura de Belo Horizonte mandou um projeto
semelhante, mas o projeto tramitou na Câmara Municipal, porque é
evidente que a sociedade tem que discutir, é evidente que a
sociedade tem que apresentar a alteração da estrutura do Estado que
o Governador pretende fazer. Dar um cheque em branco, para que se
alterem questões da vida cotidiana da estrutura do Estado, não se
justifica em hipótese nenhuma.

Quero lembrar aos Deputados e às Deputadas que há um
pressuposto na democracia brasileira. Vivemos numa sociedade de
mercado, onde uma mercadoria disputa com outra e é preciso fazer
uma embalagem para conquistar o mercado mais próximo. Mas
projetos, leis, normatizações não são mercadorias. E preciso
compreender isso e não fazer uma embalagem artificial para esconder
um produto que não tem qualidade.

Caros Deputados e Deputadas, fiquei assustada com o absoluto
desconhecimento sobre o projeto e as intenções do Governador. Os
jornais publicam questões que são absolutamente laudatórias: metas,
planejamentos, estratégia, programa de qualidade, produtividade,
desburocratização.

Essas são as metas da lei delegada pelo Governador Aécio Neves.
Não há nada disso, caros Deputados e Deputadas! Depois

discorrerei sobre o conteúdo da lei, para que os Deputados, as
Deputadas e o público que nos acompanha compreendam que não é
possível colocar um invólucro, uma fantasia, em um projeto de lei,
com a intenção muito clara e objetiva de aumentar e reduzir os
salários, a remuneração dos cargos comissionados. Sem dúvida, esta
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Casa poderia discutir isso. Duvido que algum Deputado seria contrário
a que o Governador aumente os salários dos cargos comissionados,
que são da sua confiança! Mas queremos que aumente também os
salários das pessoas com cargos efetivos.

Vejam os senhores e as senhores o que diz o jornal: acusam a
Oposição de estar fazendo terrorismo e inventam coisas que nunca
são ditas por nós. Citam um assessor, sem nome, que diz que a
Oposição está fazendo terrorismo, porque está escrito na proposta de
lei delegada que o governo não pode vender empresas públicas, nem
demitir funcionários, nem reduzir salários. Isso está entre aspas, como
se fosse a reprodução das palavras de um assessor do Governador.

Primeiramente, ele não leu a lei delegada, não tem a menor idéia
dela e nunca escutou as palavras da Oposição a respeito dessa
questão. Se os senhores e as senhoras não vierem aqui, poderão
acessar o sítio da Assembléia Legislativa, para lerem o texto, que diz
especificamente: 'Criar, incorporar, transferir, extinguir e alterar
órgãos públicos; criar, transformar e extinguir cargos em comissão; a
forma de recrutamento: dispor sobre as parcelas remuneratórias,
incluídas as gratificações". E evidente que a lei delegada, o famoso
choque de gestão de segunda geração - e todos nós já ficamos
assustados com o belo nome, o invólucro em que é colocado - não
tem relação com a produtividade e com a modernização, mas,
fundamentalmente, com o problema dos cargos comissionados, com
algumas mudanças pontuais e cosméticas de deslocamento de um
órgão para outro e com algo que nos preocupa.

Caros Deputados e Deputadas e ouvintes, consta no debate, ainda
não assumido pelo governo do Estado, que a possibilidade de cumprir
o objetivo desse inciso 1, de criar, incorporar, transferir, extinguir e
alterar órgãos públicos, pode atingir alguns órgãos da estrutura do
Estado, como transformar órgãos em agências reguladoras. Cito,
entre outros casos que têm surgido no processo em curso, a
transformação do DER em agência reguladora. E evidente que o
caminho para isso, que se abre nesse processo, é a possibilidade de
aprofundar e de utilizar o mecanismo de parcerias público-privadas
para nos aprofundarmos na aplicação dos serviços públicos. O
trabalho que o DER desenvolvia foi repassado para as empreiteiras
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com um agravamento.
E evidente que há uma parceria público-privada permanente; o

problema é a que estamos criando no Estado, que retira inteiramente
a possibilidade de fiscalização e controle do processo. Essa é uma
das nossas preocupações, pois não conseguimos entender por que é
preciso fazer uma lei delegada e abrirmos mão da função precípua de
legislar e de fiscalizar, para que o Governador, em seu gabinete, com
seus assessores, crie uma melhoria remuneratória para os cargos
comissionados.

Essa história de que se vão extinguir os cargos comissionados é
baleia. Mais de 2 mil cargos já estão extintos desde o governo Itamar
Franco.

Não podemos fazer da política um exercício de mercado. Nas
prateleiras de supermercados devem estar os produtos que
compramos, mas nas prateleiras das idéias não pode haver produtos
que não sejam verdades absolutas e com as quais devemos nos
comprometer.

Antes da votação de lei delegada, é preciso que o Governador
explicite sua verdadeira intenção. O que o Governador quer? Como
pode imaginar que esta Casa o impedirá de melhorar a estrutura do
Estado?

Não estamos aqui para ser reféns de qualquer Poder Executivo.
Estamos aqui com a responsabilidade de defender a estrutura de um
Estado. Prova é que esta Casa conseguiu impedir a privatização de
estatais, enquanto o processo se expandia nacionalmente.

Vimos que foi importante o Estado manter o controle acionário da
Copasa, empresa de sucesso que, apesar de suas limitações, vê
agora sua estrutura original sendo ameaçada por um novo projeto.
Todos e todas sabem como foi importante a Cemig ter ficado sob o
controle do Estado.

No seu primeiro e drástico choque de gestão, realizado no ajuste
fiscal sobre os servidores, o Estado cortou 32% dos investimentos em
educação, cortou o abono de dois cargos das professoras e os vales-
tranporte do segundo cargo. Sabemos muito bem que, nesse período,
as duas empresas estatais de Minas Gerais ampliaram seus
investimentos. Por que, agora, temos de aceitar uma reestruturação
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do Estado feita na escuridão dos gabinetes do Palácio?
Além do projeto da lei delegada, há outros na pauta: o da

reestruturação da Copasa, o da anistia do lpsemg, o da política
remuneratória, entre outros que estão corretos, como é o de lrapé. Se
quisesse, o Governador poderia vir a esta Casa ou mandar seus
Secretários aprofundar a discussão desses projetos.

Tenho certeza de que a Assembléia Legislativa, que, com o apoio da
Oposição, aprovou a primeira reforma administrativa, poderia também
aprovar essa, que não é nem reforma nem choque de gestão. Vamos
dar-lhe o nome correto: é uma melhoria do padrão de remuneração
dos cargos comissionados, que pode também ser um mecanismo para
a melhoria dos cargos efetivos, envolvendo a reestruturação de alguns
órgãos públicos. Isso poderia ser feito sem nenhum problema.

O que é mais lamentável é que esse projeto retira desta Casa sua
legitimidade e a da sociedade, o direito inalienável de discutir suas
questões. O Estado republicano, que é da sociedade, retira o projeto,
e o Governador, que o mandou, o faz com as razões mais
elementares possíveis: é que, se vier para a Casa, a tramitação será
demorada. Se fosse início de governo, poderíamos até entender as
razões. Seríamos contra.

O processo democrático é isto: confronto de idéias. A maioria
sempre tem o pressuposto da possibilidade de vitória. Se o
Governador tem maioria nesta Casa - larga maioria -, se o Governador
confia na sua maioria - confiança essa que deve merecer pela atitude
dessa maioria em relação aos projetos do governo -, por que recusar
a sua maioria para discutir e aperfeiçoar esses projetos de mudança?

Poderíamos até compreender essa atitude se estivéssemos no início
do governo. Ele já realizou isso quando foi eleito. Por meio de uma lei
delegada, criou 62 leis. Ali era um novo governo. Havia uma proposta
que precisava ser adequada. Poderíamos até compreender as razões,
mesmo que fôssemos contra, mas não as admitimos. Sinto muito.
A tradição democrática de Minas Gerais teve, na figura do

Presidente Tancredo Neves, a expressão mais elevada de seus
compromissos. Digo isso porque a convivência do Presidente
Tancredo Neves com a Oposição - evidentemente, antes de ser eleito,
pois infelizmente não assumiu o cargo - foi profundamente
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democrática. Hoje, o Estado de Minas se sente ferido na sua herança
mais nobre, mais viva, que deveria continuar neste processo histórico.

Concederei aparte ao Deputado Doutor Viana, mas antes quero
dizer-lhe que o faço na condição de alguém que tinha uma expectativa
e uma compreensão de que o legado democrático de Minas Gerais
pudesse ser honrado.

Com essa atitude da lei delegada, de silenciar esta Casa e a
sociedade e de fazer, nos gabinetes, uma reforma na estrutura
administrativa, que nós não sabemos qual é, imagino que deva ser
algo muito estranho e que causará muita antipatia à sociedade, para
ter que ser feita lá. Lamentavelmente, não gostaria de ser impactada
negativamente por uma atitude que compromete a tradição
democrática.

O Deputado Doutor Viana (em aparte) - Agradeço à nobre e
brilhante Deputada, minha amiga Jô Moraes, a quem muito
respeitamos nesta Casa, a concessão da palavra.

Deputada Jô Moraes, quero dizer que não tenho aqui autorização
para defender o governo, mas o faço pela consciência e com base na
sua análise. Ouvi atentamente a sua inteligente e brilhante análise da
situação, que realmente merece ser analisada. O bom é que aqui,
nesta Casa, temos o contraditório. Toda moeda tem de ter os dois
lados.

Não vejo a situação totalmente pela sua ótica. O governo Aécio, no
primeiro mandato, mandou a esta Casa uma lei delegada, e houve
essa mesma reação. Depois o autorizamos, e o Estado ganhou outra
cara nesses quatro primeiros anos. Agora ele nos manda outra para
complementar a primeira. Não vejo nada de anormal.

Aqui, correu uma lista para colher assinatura dos Deputados, com o
objetivo de não se fechar o DER, porque ele seria fechado. Estive com
o Prof. Anastasia, pois sou contra o fechamento do DER. Se há
alguma deficiência no órgão, temos de melhorá-lo, e não fechá-lo,
pois ele presta importante serviço na logística das estradas do nosso
Estado. E ele me disse que o órgão não será fechado, será feito
apenas um ajuste para melhorar seu funcionamento e acertar alguns
pontos.

Podemos dar mais voto de confiança ao Governador, porque a
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população do nosso Estado aprovou o seu primeiro mandato e todas
as decisões tomadas com a lei delegada e fora da autorização que
demos democraticamente ao governo.

Portanto, vejo por essa lógica e, baseado nela, acredito que o
governo não tomará posições que sejam injustas, tanto com o
funcionalismo quanto com os órgãos ou com quem quer que seja.

Percebemos que há, por parte do Governador - e tivemos essa
conversa com o Secretário de Administração e Planejamento, que
hoje é o Vice-Governador eleito -, desejo de ter autonomia autorizada
por esta Casa de forma democrática. Legalmente, o Governador pode
fazer quase tudo que está pedindo. Grande parte do que o
Governador enviar será aprovada, assim como ele criou mais de 60
projetos de lei que se transformaram em leis. A maioria deles passou
por aqui.

Acreditamos nessa lógica e confiamos que o Governador Aécio
Neves fará o segundo mandato dessa maneira. O nome "choque de
gestão" se refere aos ajustes que precisará fazer. Se o Estado não
fizesse isso, não teria recuperado a credibilidade e reconquistado os
empréstimos nos bancos internacionais; não teria feito o Pró-Acesso e
tantas outras coisas que trouxeram benefícios para o desenvolvimento
do Estado e para o povo de Minas Gerais. Atualmente, este é o
Estado que mais exporta, que mais produz agricultura, com uma
média maior que a do País em muitos setores.

Faço essa observação não em defesa do governo, pois não tenho
autorização para isso, mas para mostrar a análise da sociedade, o
outro lado da moeda. A própria sociedade aprovou o Governador, com
quase 80% dos votos, para o segundo mandato.

Agradeço o aparte. Parabenizo a Deputada Jô Moraes pela sua
análise, que entendo perfeitamente e com a qual concordo em muitos
pontos.

A Deputada Jô Moraes - Muito obrigada. Sem dúvida nenhuma, V.
Exa. lembra que temos de ter absoluto respeito, pois o Estado de
Minas Gerais elegeu o Governador. Isso significa a compreensão da
sociedade em relação ao projeto apresentado por ele. Significa
também que nós, da Oposição, não soubemos apresentar e deixar
claro um projeto que fosse o contrário daquele que o Governador
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apresentou, um projeto a serviço da maioria, um projeto em que os
investimentos do Fundo de Investimento da Indústria Estratégica não
estivessem nas grandes indústrias, mas dedicados às pequenas e
médias metalúrgicas, que seriam impulsionadas.

Sem dúvida, há respeito à opinião da sociedade, mas os votos da
sociedade não significam que ela tenha tomado consciência de todo o
significado do projeto. Há mais razão ainda para dizer que o
Governador não precisava do ato discricionário de uma lei delegada,
porque várias questões relativas às mudanças - e V. Exa. lembrou
bem - passaram por esta Casa. O que assegurou o equilíbrio fiscal,
sob a lógica do atual governo, foi um ajuste que reduziu a
remuneração dos servidores, um corte de investimentos em várias
áreas, um repasse de responsabilidade, para as Prefeituras, tais como
partilhar a estrutura da segurança pública, pagando a gasolina e as
sedes das delegacias. Essa é a visão desde esse período.

Mas o que modificou a estrutura e as medidas que permitiram ao
Governador ir ao mercado internacional pegar empréstimos, além da
anuência e do apoio do governo do Presidente Lula, foi a aprovação
de todos os projetos nesta Casa; as parcerias público-privadas; toda a
reestruturação; as isenções do ICMS, das quais discordamos; todo o
arcabouço jurídico que permitiu que o Governador aplicasse a sua
estrutura e o seu equilíbrio passou por esta Casa; a reforma
administrativa inteira passou por esta Casa; os servidores ocuparam
esse espaço, arrancaram algumas conquistas, que agora se tenta
retirar com o projeto de política remuneratória. Por que o Governador
não manda para nós? Por que impede que saibamos até coisas mais
elementares, como dispor sobre as parcelas remuneratórias, incluídas
as gratificações dos cargos a que se refere o inciso II? E evidente que
isso não é um corte de gastos. Os servidores públicos sabem muito
bem, tanto os efetivos quanto os comissionados, que isso se chama
aumento salarial para os cargos comissionados, sem gratificações.

Por que não deixar transparecer esse processo? Porque os
servidores efetivos viriam aqui fazer um processo de confronto para
que suas reivindicações tossem atendidas? A Prefeitura de Belo
Horizonte fez isso de forma transparente e aberta. Os servidores
públicos efetivos protestaram e se mobilizaram. Isso faz parte da
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democracia.
Por isso, Deputado Doutor Viana, considero que o problema da

confiança não está no fato de eu delegar a alguém a responsabilidade
de responder pelo que ocorrerá no Estado de Minas Gerais. A
confiança está efetivamente no respeito que os entes públicos, que os
agentes públicos têm de ter para com as instituições democráticas.
Não estou manifestando desconfiança em relação ao Governador
Aécio Neves. Não se trata disso. Não fui eleita para dizer que o
Governador pode fazer o que quiser. Nem meus eleitores, nem meus
pares, nem os Deputados que estão nesta Casa podem ter a mesma
atitude no que diz respeito ao meu mandato.

O Deputado Doutor Viana acabou de exercer um controle, uma
fiscalização sobre as minhas palavras. O exercício da fiscalização, do
controle sobre o debate é o que traz transparência. E importante que
os telespectadores que estão acompanhando esta reunião tenham a
possibilidade e a oportunidade de confrontar idéias com alguém da
base do governo. Esse é o exercício da transparência. Somos eleitos,
em todas as instâncias, para fazer isso.

- A Presidência faz soar a campainha.
A Deputada Jô Moraes - Sr. Presidente, não me comunicaram

quanto tempo me estava reservado.
O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - Informamos que

a Deputada tem direito a 30 minutos.
A Deputada Já Moraes . Deputado Dalmo Ribeiro Silva, V. Exa.,

Presidente em exercício, havia esquecido de anunciar qual o tempo
que me foi disponibilizado. Respeito o equívoco da Mesa e vou
concluir usando um pouco mais de 1 minuto, pelo fato de haver sido
pega de surpresa.

O exercício da maioria é esse. Podemos ter - o Regimento Interno
nos permite - 1 hora de debate, mas a Presidência me deu meia hora.
Respeito essa decisão, porque é parte do exercício. O Governador
deveria fazer o mesmo, ou seja, encaminhar os projetos de lei e
mandar que a maioria desta Casa - que o apóia - assegure a
aprovação dos mesmos, como está assegurando agora que eu
interrompa o debate sobre a lei delegada e usufrua apenas de 30
minutos, embora o Regimento me possibilitasse, se o Presidente



739

assim quisesse, 1 hora.
Encerro aqui, caro Presidente em exercício Dalmo Ribeiro Silva,

caros Deputados, dizendo que é preciso recuperarmos a confiança
nos agentes políticos, nas instituições políticas. E preciso que nós,
parlamentares, encaremos de frente a sociedade e expliquemos que
estamos aqui para realizar as funções que ela nos impôs, como as de
fiscalizar, legislar e representar todas aquelas e aqueles que
confiaram em nós.

Por isso registro um profundo lamento pelo fato de o Governador do
Estado, recém-eleito, com maioria nesta Casa, negar até à sua
maioria a possibilidade de contribuir e construir, tenho certeza de que
o faria - para o exercício de modificações. Algumas são cosméticas;
outras, como são decididas na calada dos gabinetes, não sabemos
como virão. Lamento que o Governador esteja negando à sua maioria
e à sociedade a possibilidade de contribuir para o exercício de sua
governança. Espero que, em algum momento, a sociedade
compreenda que o exercício do autoritarismo não é caminho para a
construção de projetos políticos. Sr. Presidente, obrigada pelos 2
minutos excedentes que V. Exa. me concedeu.

o Sr. Presidente - A Presidência gostaria de explicar à Deputada Já
Moraes que o prazo regimental é de 1 hora, mas, tratando-se de
matéria em regime de urgência, regimentalmente o tempo é reduzido
a 30 minutos. Fica, então, esclarecida a dúvida de V. Exa.

Questões de Ordem
O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, queria apenas complementar meu raciocínio. Não
gostamos de tomar todo o tempo da colega, que estava expressando
seus sentimentos e desenvolvendo seu raciocínio. Mas fiquei muito
grato por ela ter-me concedido alguns minutos desses poucos que lhe
foram concedidos, para que eu também começasse a desenvolver
uma análise, o que farei nesses 4 ou 5 minutos que me restam.

Gostaria de dizer que a lei delegada não nos tira a obrigação de
legislar. Ela agiliza alguns processos. Fui Prefeito e Vereador e
conheço o processo legislativo municipal. Vou agora para o terceiro
mandato no âmbito estadual, e há momentos, nesta Casa, em que a
tramitação do projeto realmente é demorada. Tem de passar por

- -
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análises, que, às vezes, somam emendas e subemendas importantes,
novas idéias são acrescentadas. Todos os projetos do Executivo
passam por esta Casa, para ganhar esses complementos e análises.
O processo é esse, seja municipal, estadual ou federal. Temos
também as leis delegadas federais. Não vou criar embate aqui, isso
não me interessa. O que quero dizer é que isso não nos tira a
possibilidade de análise. Aliás, estamos tendo oportunidade de votar,
para dar uma condição de mais agilidade e rapidez a muitas coisas de
que o governo precisar. E claro que há a necessidade da análise
desta Casa. Isso vai passar obrigatoriamente por aqui e cumprir todo
o processo democrático, que envolve as Comissões, a fim de que
façamos as nossas ponderações. Fomos eleitos pelo povo para isso.

Desse modo, não estamos dando autorização para ele fazer o que
quiser. Não é bem assim. Fica essa impressão para quem está do
outro lado, o que não é verdade. E muita coisa, e a maioria vai passar
por aqui. O Executivo fará alguma coisa diretamente, mas sem deixar
de respeitar a autonomia legislativa de complementar a análise das
matérias.

Isso foi bom no governo passado, houve agilidade em vários casos.
Na lei passada, o governo pôde resolver situações de forma mais
rápida em muitos setores. Tínhamos problemas graves. Nos governos
anteriores, o Estado ficou paralisado em muitos campos. Perdemos
muito tempo, brigamos com o governo federal. Este governo, não. Ele
cobra as coisas e tem uma relação respeitosa com o governo federal,
uma relação até muito boa. Essas parcerias criadas pelo governo
foram fundamentais para o desenvolvimento de Minas.

Não estamos dando autorização para ele fazer o que quer, mas para
que alguns processos sejam agilizados, sejam feitos diretamente, para
não ficarmos sujeitos a essa demora processual. Mas ele mandará o
que for necessário, como enviou mais de 60 projetos para cá.

Os planos de cargos, salários e carreiras foram criados de acordo
com um planejamento e agora serão complementados. O governo tem
intenção, vontade e responsabilidade política para fazer os ajustes
necessários. Tenho certeza de que ele o fará no segundo mandato, a
fim de melhorar a condição de trabalho do funcionalismo público em
todos os setores. Estamos acompanhando isso. Mesmo do lado do
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governo, não estamos contra a nossa consciência e contra as
necessidades do servidor.

Quero dizer das situações difíceis que estamos vivendo no País. Em
São Roque de Minas, o Ibama fechou o Parque da Canastra porque
não tem condições de colocar gasolina nos carros. Isso gera prejuízo
para as pousadas, para os hotéis, para os postos de gasolina e para
as empresas de turismo. Também estamos tendo problemas
seriíssimos nos aeroportos, o que precisamos resolver. Realmente,
faz-se necessário que o governo tenha condições de resolver esses
problemas com rapidez.
Antes de encerrar, Sr. Presidente, quero parabenizar os

extensionistas da nossa querida Emater pelo seu dia. A Emater é a
empresa do extensionismo em Minas Gerais e vem trabalhando
dentro de uma reformulação estrutural extraordinária, que lhe deu
condições de ser premiada como a melhor do País. Neste ano, ela
completou 58 anos de existência. Quero citar o nome de um grande
curvelano, nosso saudoso Paulo Salvo, primeiro Diretor dessa
importante empresa, que, nessa parceria do Estado com o Ministério
da Agricultura e Pecuária, do governo federal, tem feito um
extraordinário trabalho na agricultura, principalmente na agricultura
familiar do nosso Estado. Mais uma vez, quero que isso fique
registrado nos anais desta Casa. Muito obrigado.

A Deputada Jã Moraes - Quero registrar a retificação da minha
observação, porque, no entusiasmo e na dificuldade de discutirmos
mais plenamente a lei delegada, esqueci-me de que estava sob
regime de urgência e, nessas condições, o tempo para discuti-Ia teria
de ser reduzido pela metade. Faço essa retificação pelo respeito que
tenho a V. Exa., regimentalista, cumpridor dos estatutos jurídicos
deste país.

O Sr. Presidente - Muito obrigado pela consideração de V. Exa.,
Deputada Jõ Moraes, que tanto engrandece esta Casa e, com
certeza, engrandecerá Minas Gerais no Congresso Nacional.

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
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logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a
reunião extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do
edital de convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 599 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 0 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 6112/2006

Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - 11 Parte: Ata - 22 Parte

(Ordem do Dia): P Fase: Discussão e Votação de Pareceres:
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n% 2.574 e
2.750/2005 e 3.012 e 3.670/2006; aprovação - 2? Fase: Palavras do
Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições: Requerimento
do Deputado Sargento Rodrigues; aprovação - Votação, em 1 ° turno,
do Projeto de Lei n°3.467/2006; votação do projeto, salvo emendas;
aprovação; votação da Emenda n° 1; aprovação; votação da Emenda
n°2; rejeição - Votação, em 2 0 turno, do Projeto de Lei Complementar
n°78/2006; aprovação; declaração de voto - Discussão, em 2 0 turno,
do Projeto de Lei n°2.675/2005; aprovação na forma do vencido em
12 turno - Prosseguimento da discussão, em 1 9 turno, do Projeto de
Resolução n° 3.76812006; discurso do Deputado Rogério Correia;
questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
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 - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro -
Biel Rocha - Bilac Pinto - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Cecília
Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Fabiano -
Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana -
Durval Angelo - Fusa Costa - Fahim Sawan - George Hilton - Gil
Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares -
Irani Barbosa - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - João Leite -
José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo
Quintão - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria Olivia -
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Maria Tereza Lara - Manos Fernandes - Neider Moreira - Padre João -
Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Ramos -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Helvécio -
Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauni Torres) - As 20h12min, a lista de

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

1 1 Parte
Ata

- O Deputado Elmiro Nascimento, 3 9-Secretário, nas funções de 2-
Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é
aprovada sem restrições.

2 Parte (Ordem do Dia)
1 ? Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência passa à 2 Parte da reunião, em sua 1 Fase, com a
discussão e a votação de pareceres e a votação de requerimentos.

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
n2s 2.574/2005, do Governador do Estado, que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Alvinápolis o imóvel que especifica;
2.750/2005, do Governador do Estado, que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Divinópolis o imóvel que especifica;
3.012/2006, do Deputado Gilberto Abramo, que acrescenta inciso ao
art. 1 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; e 3.670/2006, do Governador do
Estado, que autoriza abertura de crédito suplementar no valor de
R$17.400.000,00 ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor do
Ministério Público Estadual (A sanção.).

2 1 Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a
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Presidência passa à 22 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da

reunião o Projeto de Lei Complementar n 2 86/2006 e os Projetos de
Lei ns 3.476 e 3.477/2006, apreciados na reunião extraordinária
realizada ontem, à noite, os Projetos de Lei ns 62312003, 2.081,
2.586, 2.625, 2.737, 2.751, 2.752 e 2.769/2005, e 3.077, 3.085, 3.151,
3.192, 3.193, 3.231, 3.322, 3.354, 3.406, 3.436 e 3.568/2006,
apreciados na reunião extraordinária realizada hoje, pela manhã, bem
como o Projeto de Lei n 2 3.43612006, que, na referida reunião, teve
sua discussão adiada por cinco dias.

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

Rodrigues solicitando a inversão da pauta da reunião, de modo que o
Projeto de Lei n2 3.467/2006 seja apreciado em primeiro lugar e que o
Projeto de Lei n9 2.675/2006 seja apreciado em primeiro lugar entre as
matérias em fase de discussão. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 1 9 turno, do Projeto de Lei n 2 3.467/2006, do
Governador do Estado, que fixa o efetivo da Polícia Militar do Estado
de Minas Gerais. A Comissão de Justiça concluiu pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração Pública
opinou pela aprovação do projeto com a Emenda n 2 1, que
apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela
aprovação do projeto com a Emenda n9 1, da Comissão de
Administração Pública. Emendado em Plenário, voltou o projeto à
Comissão de Administração Pública, que opina pela rejeição da
Emenda n 2 2. Em votação, o projeto, salvo emendas. As Deputadas e
os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n 2 1. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda n 2 2. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em 12 turno, o Projeto de

rÀ



745

Lei n°3.467/2006 com a Emenda n° 1. À Comissão de Administração
Pública.

Votação, em 2 9 turno, do Projeto de Lei Complementar& 78/2006,
do Procurador-Geral de Justiça, que dispõe sobre a criação da
Ouvidoria do Ministério Público do Estado de Minas Gerais,
regulamenta a indicação e a escolha do Ouvidor e dá outras
providências. A Comissão de Administração Pública opina pela
aprovação do projeto com as Emendas ns 1 a 4, que apresenta. A
Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal,
de conformidade com o art. 260, inciso 1, c/c os arts. 192 e 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. Em votação, o projeto, salvo emendas.

- Registram "sim" os Deputados e as Deputadas:
Adalclever Lopes - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende -

André Quintão - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Arlen Santiago -
Biel Rocha - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Dalmo
Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Doutor
Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Elisa Costa - Elmiro
Nascimento - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Gustavo
Valadares - Jayro [essa - Jô Moraes - João Bittar - João Leite -
Laudelino Augusto - Leonardo Quintão - Luiz Fernando Faria - Luiz
Humberto Carneiro - Maria Olivia - Maria Tereza [ara - Neider
Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Rêmolo
Aloise - Ricardo Duarte - Roberto Ramos - Rogério Correia - Sargento
Rodrigues - Sebastião Helvécio - Weliton Prado - Zé Maia.

- Registra "não' o Deputado:
José Henrique.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 46 Deputados; votou "não" 1

Deputado. Está, portanto, aprovado o projeto, salvo emendas. Em
votação, as Emendas n 9s 1 a 4.

- Registram "sim" os Deputados e as Deputadas:
Adalclever Lopes - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende -

André Quintão - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Arlen Santiago -
Biel Rocha - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Dalmo
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Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Doutor
Ronaldo - Doutor Viana - Durvai Angelo - Elisa Gosta - Elmiro
Nascimento - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Gustavo
Valadares - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - João Leite - José
Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Quintão - Luiz Fernando
Faria - Luiz Humberto Carneiro - Maria OUvia - Maria Tereza Lara -
Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira -
Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte - Roberto Ramos - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Wehton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 47 Deputados. Não houve voto
contrário. Estão aprovadas as Emendas n 2s 1 a 4. Está, portanto,
aprovado, em 2 9 turno, o Projeto de Lei Complementar n 9 78/2006
com as Emendas n°5 1 a 4. A Comissão de Redação.

Declaração de Voto
O Deputado José Henrique - Gostaria de informar que me enganei

na votação do projeto, salvo emenda. Estou de pleno acordo com a
proposição.

O Sr. Presidente - Discussão, em 2 1 turno, do Projeto de Lei n2
2.675/2005, do Deputado George Hilton, que dispõe sobre a Política
Estadual de Incentivo ao Turismo Educativo e dá outras providências.
A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma
do vencido em l Q turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2
turno, o Projeto de Lei n 0 2.67512005 na forma do vencido em 1 9 turno.
A Comissão de Redação.

Prosseguimento da discussão, em 1 2 turno, do Projeto de Resolução
n Q 3.768/2006, da Comissão de Justiça, que delega ao Governador do
Estado atribuição para elaborar leis destinadas a alterar a estrutura
das administrações direta e indireta do Poder Executivo, nos termos
que menciona. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade
do projeto com as Emendas n 2s 1 e 2, que apresenta. A Comissão de
Administração Pública opina pela aprovação do projeto com as
Emendas n9s 1 e 2, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto.
Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado Rogério Correia.
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O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Deputado Rêmolo
Aloise, pedi para discutir o Projeto de Resolução n 2 3.768/2006, que
delega ao Governador do Estado atribuição para elaborar leis
destinadas a alterar a estrutura das administrações direta e indireta do
Poder Executivo, nos termos que menciona. E a famosa lei delegada,
enviada agora pelo Governador.

A Deputada Jô Moraes já iniciou a exposição de uma série de
críticas que fazemos ao projeto. E evidente que nós, do Bloco PT-
PCdoB, votaremos contrariamente a esse projeto, e também vou
expor alguns motivos para isso; antes quero conceder o aparte
solicitado pelo Deputado Leonardo Quintão.

O Deputado Leonardo Quintão (em aparte) - Obrigado, Deputado
Rogério Correia. Sem tomar muito do seu tempo, quero comunicar
aos colegas Deputados e Deputadas da Assembléia que se realizou
hoje uma audiência pública na Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização, que é a comissão de mérito que trata da divisão
judiciária, em que tivemos a oportunidade de ouvir representantes das
entrâncias especiais do interior, dos Juízes do interior, da Amagis e do
Tribunal de Justiça e de coletar várias informações necessárias ao
aprimoramento do projeto da divisão judiciária do nosso Estado.
Nessa reunião estiveram presentes a companheira Elisa Costa, que
deu grande contribuição, e os Deputados Domingos Sávio, Adalclever
Lopes, Antônio Júlio e, se não me falha a memória, Ricardo Duarte.

Esse projeto, que vem contribuir para a melhoria do Judiciário
mineiro, está na Casa. Estava na Comissão de Constituição e Justiça
há cinco meses, e o Deputado Adalclever Lopes pediu a perda de
prazo; logo que isso ocorreu, tivemos uma reunião em Plenário na
qual o nobre Deputado Dalmo Ribeiro Silva, Presidente da Comissão
de Constituição e Justiça, expôs a esta Casa e à Comissão de
Assuntos Municipais e Regionalização as dificuldades que
enfrentaram e que os levaram a despender cinco meses na tramitação
do projeto nossa Comissão. Essas justificativas foram muito bem
expostas pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Em primeiro lugar, há a adequação à técnica legislativa. O projeto foi
enviado pelo Tribunal de Justiça a esta Casa no final de junho,
quando se iniciou o recesso parlamentar, e foi feita, então, essa
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adequação.
Todos sabemos a dificuldade imposta pela lei eleitoral, pois o

Deputado precisa estar em Plenário e fazendo campanha.
Infelizmente, nos meses de agosto, setembro e outubro, o projeto não
tramitou nesta Casa.

O projeto trata de todo o Judiciário, incluindo Belo Horizonte, o
Tribunal de Justiça e as entrâncias especiais, além do interior. Ontem,
foi dado o parecer. Hoje, ele foi encaminhado à Comissão que
presido, e terei a honra de relatá-lo.

Nobre Deputado Rogério Correia e Sr. Presidente, Deputado
Rêmolo Aloise, hoje tive a oportunidade de participar de audiência
pública em que discutimos todo o processo do Judiciário de entrâncias
especiais e do interior. A adequação é necessária. Há cidades que
dependem de comarcas muito distantes, têm de apresentar processos
a 501km. Santana do Paraíso é um caso exemplar. Ela depende de
uma comarca cujo nome não me lembro bem agora, mas sei que fica
a 301km. Ipatinga está a 4km de Santana do Paraíso, e há outras
cidades com a mesma dificuldade.

Essa é a oportunidade para os Deputados realizarem adequações.
Há anos, a Comarca de Ipatinga não existia. Ela foi criada junto com a
cidade. Assim, convoco os Deputados para não perderem a
oportunidade de contribuir para o projeto na Comissão de Assuntos
Municipais.

Na terça-feira, relatarei o projeto para que passe para as Comissões
de Administração e de Finanças. Apelo a esta Casa para que não
percamos a oportunidade de aprovar esse projeto ainda neste ano.
Caso contrário, o Judiciário será prejudicado. Esse projeto ficou cinco
meses na Constituição e Justiça por causa de adequações à técnica
legislativa e do difícil processo de eleição pelo qual passamos. Muitos
foram reeleitos, outros não, mas sabemos da dificuldade de estar no
Plenário e fazer uma campanha. Isso se deve à lei, que é injusta. A lei
eleitoral precisa mudar. Fui eleito Deputado Federal e, a partir de 1
de fevereiro, lutarei para que tenhamos uma lei mais justa. Não há
como permanecer como estamos.

Apelo aos membros da Comissão de Assuntos Municipais para,
terça-feira, fazer uma força-tarefa, Deputadas [lisa Costa e Jô
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Moraes, a fim de aprovarmos o relatório. Combinei com o Deputado
Fahim Sawan, Presidente da Comissão de Administração, para que,
ainda na terça-feira, distribua o avulso do projeto, relatando-o na
quarta-feira, pela manhã. O Deputado Domingos Sávio, Presidente da
Comissão de Assuntos Municipais, receberá o avulso na quarta e fará
o relato para que, na semana que vem - quem sabe, na quarta à
noite-, possamos votá-lo em 1 9 turno. Na semana final, votaremos em
22 turno e aprovaremos. Não podemos deixar de aprová-lo ainda
neste ano, porque o Judiciário não pode ser prejudicado. Se
prejudicamos o Judiciário, se prejudicamos as varas de entrância
especial, lpatinga, Governador Valadares, Divinópolis, Betim, que
precisam da criação de novas varas, estaremos prejudicando o
cidadão mineiro, O Judiciário está nessa batalha. ltuiutaba, que
também está muito prejudicada, tem seus representantes.

Então, peço a V. Exa. que faça suas emendas. ltuiutaba tem uma
das piores varas.

O Sr. Presidente - Deputado Leonardo Quintão, São Sebastião do
Paraíso também precisa ser contemplada.

O Deputado Leonardo Quintão (em aparte) - E São Sebastião do
Paraíso. Precisamos equiparar as varas de ltuiutaba e São Sebastião
do Paraíso a, por exemplo, Divinôpolis, que tem a melhor estrutura do
Judiciário mineiro.

Se vamos votar a lei delegada, um projeto que, em 15 dias, será
aprovado nesta Casa, não podemos dizer ao povo mineiro que não o
aprovaremos. Esse projeto é de grande importância para o Estado de
Minas Gerais, o Judiciário e a Assembléia Legislativa.

Muito obrigado pela sensibilidade por ceder-me uma pequena
grande parte de seu tempo.

O Deputado Rogério Correia - Sei que o assunto é sério, e iremos
trabalhar para que esse e outros projetos sejam aprovados.

Sr. Presidente, aproveito já que V. Exa. está menos regimentalista,
para, antes de tocar no assunto da lei delegada, falar de outros dois
assuntos. Hoje, finalmente, o Congresso Nacional aprovou o Fundo da
Educação Básica - Fundeb. Esse projeto tramitou durante quase todo
o governo do Presidente Lula, mas, por uma série de razões, demorou
muito para ser votado, 0 Fundeb já deveria estar em andamento
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neste ano, com mais verbas para o ensino médio e a educação
infantil, mas, infelizmente, somente agora foi aprovado. Antes tarde do
que nunca. No próximo ano, teremos um aporte de mais de
R$2.300.000.000,00 na educação básica brasileira, em especial no
ensino médio, na educação infantil, de jovens e de adultos. Em quatro
anos, chegará a R$4.500.000.000,00 o valor que a União investirá a
mais no sistema educacional brasileiro. Esse fundo importante e com
previsão de 14 anos de funcionamento é o resultado de uma luta
histórica de todo o professorado e daqueles que militam na área da
educação, estudantes e comunidade escolar. Parabenizo o País e o
governo Lula pela aprovação do Fundeb, e espero que, a partir do
próximo ano, essas verbas já cheguem ao sistema educacional,
especialmente ensino médio e educação infantil, fazendo com que o
Brasil comece a distribuir renda e ter justiça social. Isso não pode ser
feito sem alterarmos o sistema educacional brasileiro para melhor.
Parabenizo o Presidente Lula e o Congresso Nacional por essa
aprovação.

Também quero aproveitar a presença do nosso Presidente,
Deputado Mauri Torres, do nosso Líder do Governo, do Deputado
João Leite, que solicitou a reunião para a homenagem ao glorioso
Clube Atlético Mineiro, e da Deputada atleticana Elisa Costa, para
comunicar-lhes que terminei a pesquisa que havia iniciado. Pesquisei
no Brasil, no planeta Terra e no Sistema Solar, e cheguei à conclusão
de que não existe nenhum outro caso de um time que, em um mesmo
jogo, tenha lotado dois estádios. Parabenizo a torcida atleticana por
esse fato inédito em todo o Sistema Solar. Pesquisarei em outras
galáxias, mas até agora não encontrei nenhum outro time no Sistema
Solar que tenha conseguido encher dois estádios. Somente a
maravilhosa torcida do Galo mineiro, que merece e já mereceu nossos
parabéns.

Volto ao assunto da lei delegada, que infelizmente não é tão
agradável quanto os outros de que tratei. A Deputada Jô Moraes já
expôs os motivos pelos quais votaremos contra a lei delegada.

Tínhamos levantado pelo menos quatro problemas básicos da lei
delegada. O primeiro é de ordem técnica, de ordem do parlamento. O
Governador teve quatro anos para governar e fazer as necessárias
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alterações na máquina administrativa. Alardeou, aliás, que fez o
choque de gestão de primeira geração e que, portanto, já havia feito
mudanças. Ele teve quatro anos para fazer modificações na estrutura
do Estado. Tem maioria absoluta na Assembléia Legislativa para
aprovar seus projetos. Poderia ter remetido a esta Casa projetos de lei
e feito as devidas alterações. Considero, portanto, um desrespeito ao
parlamento que agora, ao final do mandato, ele peça uma lei delegada
para fazer, no segundo mandato, as alterações que não fez até hoje.
A gente fica com a pulga atrás da orelha. Deve ser coisa ruim. Não
deve ser coisa boa, porque, se fosse boa, ele mandaria o projeto para
cá. Afinal, ele tem maioria na Assembléia. Por que fazer isso às
escondidas, sem que o povo discuta no seu parlamento o que será
essa lei delegada? Fica nossa interrogação.

Nenhum Secretário veio aqui explicar o que pretende fazer com a lei
delegada. Apenas se anunciou que é o início do choque de gestão de
segunda geração. Morro de medo disto: choque de gestão de
segunda geração. O servidor fica de cabelo arrepiado. Quem já tomou
o choque de gestão de primeira geração fica cabreiro. Afinal, gato
escaldado tem medo de água fria.

Nenhum Secretário veio aqui explicar o que é o choque de gestão
de segunda geração. Não sabemos do que se trata. Há apenas
algumas evidências em curso, que nos preocupam muito.

Uma delas é que o governo quer privatizar a Copasa. Parece que,
finalmente, desistiu de aprovar o projeto. Nosso Líder, Deputado
Ricardo Duarte, noticiou que o Presidente, por pressão nossa e dos
funcionários da Copasa, desistiu de aprová-lo. Mas não sei se ele não
tentaria fazer a tal divisão da Copasa e o início do processo de
privatização por meio da lei delegada.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva apresentou uma emenda - que,
aliás, o Bloco PT-PCdoB já havia anunciado que faria - dizendo que
não se pode modificar a estrutura da administração indireta. Espero
que a emenda seja aprovada, para que não se faça, por via de lei
delegada, o que a Assembléia não quer: a divisão da Copasa e de
outras empresas, o que prenuncia sua privatização. Espero que a
aprovação da emenda do Deputado Dalmo Ribeiro Silva esteja
acertada não apenas conosco, como também com a base de governo.
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Uma segunda preocupação - e essa não está sanada - é que o
governo, ao alterar a estrutura do Estado, poderá liquidar órgãos, se
não na totalidade, pelo menos em parte.

Outro dia, o Deputado Sávio Souza Cruz estava preocupado, por ter
ouvido boatos - que não são boatos, mas evidências - de que o
governo pretende acabar com o DER como órgão e transformá-lo em
uma agência. Ora, é o mesmo que entregar o DER às empreiteiras. O
DER viraria uma agência reguladora de empreiteiras, cuidando
apenas de licitações - e sabemos muito bem como são as licitações.
Essa é uma de nossas preocupações. Não teríamos em Minas Gerais
um órgão forte e regulador, mas uma agência apenas para fazer o que
as empreiteiras desejam.

O Deputado Durval Angelo (em aparte) - As reflexões de V. Exa. são
tão pertinentes, que faz pena ver o Plenário assim esvaziado sem que
todos possam ouvi-lo.

Sugiro que V. Exa. peça o encerramento, de plano, da reunião e
retome amanhã, de manhã, suas considerações esclarecedoras, para
que a sociedade mineira e os Deputados delas tomem conhecimento.
Nem todos os Deputados leram devidamente o projeto.

O Deputado Rogério Correia - Pois não, Deputado Durval Angelo.
Farei isso, não usarei todo o meu tempo; todavia preciso pelo menos
anunciar o terceiro problema que vimos na lei delegada. Aliás, esse
me parece ser o pior do choque de gestão de segunda geração. Ao
contrário do que o Governador vem dizendo, o objetivo não é
economizar, fazer cortes, mas fazer com que ele possa criar cargos
de confiança em maior número. Basta ler a lei delegada, para
verificarmos que ela permite isso. Então, de acordo com a referida lei,
é possível criar mais cargos de confiança de recrutamento amplo.
Penso ser isso o que o Governador vai fazer. Além de criar cargos, ele
poderá ainda aumentar os salários dos funcionários dos cargos de
confiança, mas o mesmo não valerá para os funcionários efetivos.

Com base nisso, apresentei duas emendas que se encontram
anexadas ao projeto. Infelizmente, elas não foram aprovadas na
Comissão, mas insistirei, tentarei fazer com que sejam aprovadas em
Plenário. Conforme uma delas, fica proibido ao governo criar cargos
de recrutamento amplo. O Governador alega que quer promover corte
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de gastos. Então, registra: "Criar, extinguir ou modificar". Ou ele quer
criar ou quer extinguir. Na mesma lei, ele menciona que pode criar e
extinguir, ninguém entende. Se a intenção é cortar despesas, deve
ficar proibida a criação de cargos de confiança, até porque ele não
estabelece números. Portanto não sei quantos cargos ele pretende
criar. Ao que me parece, o Governador, longe de cortar gastos, como
querem os neoliberais no que tange aos cargos de confiança,
pretende inchar a máquina administrativa com a criação de cargos. Se
não é como estou dizendo, minha emenda que proíbe a criação de
cargos de confiança deverá ser aprovada.

Farei referência agora à segunda emenda. O Governador quer
aumentar os salários dos cargos de confiança, porque julga que estão
baixos. Realmente os cargos de confiança de recrutamento amplo
estão sendo mal pagos. E assim no governo federal, nas Prefeituras -
a de Belo Horizonte sofreu muito com isso - e no governo do Estado.
No entanto, no governo federal e na Prefeitura de Belo Horizonte,
fizeram-se projetos de lei que foram discutidos no Parlamento, e o
aumento, no caso da Prefeitura, foi concedido com desgaste para os
funcionários de cargos de confiança; contudo, a questão foi votada, às
claras, pelo Plenário da Câmara Municipal, que discutiu o valor do
aumento que seria digno, merecido pelos funcionários de
recrutamento amplo da Prefeitura, que também são importantes e
estavam com salários defasados. Portanto a questão foi debatida
publicamente.
O Governador, por sua vez, quer fazer tudo às escondidas.

Ademais, pretende beneficiar apenas os funcionários de recrutamento
amplo. Por que não pensa também nos funcionários efetivos, que há
muito tempo não têm aumento digno? Aliás, muitos não têm nenhum
aumento. Não me canso de dizer isso: uma professora, por exemplo,
continua recebendo um salário-base menor que o mínimo. Na
educação, os baixos salários dos professores e das professoras é a
marca registrada do Governador Aécio Neves.

Deputada Elisa Costa, estou fazendo uma emenda que garanta seja
concedido, em igual percentual, aos funcionários efetivos, visto que
eles também merecem, o reajuste concedido aos de recrutamento
amplo. As professoras, os policiais militares, os fiscais, os médicos, os
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funcionários da saúde, da administração, do DER, da Emater, os que
cuidam da questão ambiental, enfim, todos, e não apenas os de
recrutamento amplo, estão com os salários defasados; entretanto, o
governo faz uma opção, pede uma delegação para aumentar apenas
os salários dos servidores de recrutamento amplo, sem dizer de
quanto será o aumento nem de que forma ele será concedido. Como
se vê, ele não tratará do caso dos efetivos. Além disso, não terá a
coragem de discutir, nesta Casa, o valor real do aumento a ser
concedido.

Julgo que esses motivos são suficientes para não se aprovar essa
lei delegada. Farei algumas enumerações. O Governador ficou quatro
anos no governo e, agora, ficará mais quatro. Logo poderia ter feito
essas modificações por meio de projeto de lei enviado à Assembléia.
Além de ter tido tempo suficiente para isso, conta, em sua base, com
a maioria de Deputados. Se não o fez, foi porque sabia que, ao
discutir o assunto nesta Casa, sofreria um desgaste. Por isso vai fazer
às escondidas, para que o assunto não seja discutido amplamente
com a sociedade. Esse é o primeiro ponto.

Trata-se, portanto, de um problema de método, em que o
Parlamento é desprezado, e o governo, para não encarar a sociedade,
prefere pedir uma delegação e, por meio de lei delegada, fazer o que
não quer discutir com o povo mineiro, os funcionários públicos, os
Deputados e a Assembléia.

O segundo ponto é que tenho medo do que será feito em relação à
redução de órgãos, o que poderá levar a absurdos, como os
levantados, por hipótese, pelo Deputado Sávio Souza Cruz, como a
transformação do DER, importante Departamento, em mera agência
reguladora. Em meu entender, isso daria às empreiteiras um poder
ainda maior do que já têm em relação às obras públicas.
O terceiro ponto é que não é possível que os cargos de

recrutamento amplo sejam aumentados, sem que haja aumento do
funcionalismo efetivo desta Casa.

Por fim, não é possível que o governo fique nessa dubiedade: criar
ou extinguir cargos. Se quiser criá-los, daremos autorização. Mas por
que se refere a extinguir ou criar? E evidente que pretende criar mais
cargos.
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Portanto, o choque de gestão de segunda geração parece-me, mais
uma vez, um golpe midiático. Como a imprensa só dá repercussão ao
que o Governador quer, divulga o choque de gestão de segunda
geração como mais uma modernização do Estado. Na verdade, não é:
sucateia-se o que não devia ser sucateado e incha-se a máquina, por
meio dos aumentos salariais concedidos aos cargos de confiança e do
aumento do número desses cargos.

Se a minha análise estiver errada, pediria ao governo que acenasse
positivamente para essas duas emendas: a que proíbe a criação de
cargos de confiança e a que estabelece que o aumento de salário do
cargo de confiança deve ser estendido ao funcionalismo público
efetivo.

O Deputado Sebastião Helvécio (em aparte) - Deputado Rogério
Correia, queria apenas registrar, em nome da Bancada do PDT, e com
a concordância de V. Exa., que hoje, dia 6, faz 30 anos que o ex-
Presidente João Goulart faleceu.

Na verdade, João Goulart foi o último Presidente trabalhista do País.
Sua postura nacionalista contrariou interesses de grupos
poderosíssimos, que, havia algum tempo, se articulavam para
desmantelar a Era Vargas, lembrando-nos, neste momento, da
importância que temos nesta Casa de nos contrapor sempre à política
neoliberal, que, volta e meia, se coloca como opção para o País.

Acredito que a preocupação que o Presidente Jango teve com o
trabalhador - criando especialmente o 132 salário, a aposentadoria
especial em função da natureza do serviço, a regulamentação do
Estatuto do Trabalhador Rural e do Código Nacional de
Telecomunicações, que depois deu origem à Embratel - mostra-nos a
importância de se prestigiarem as empresas nacionais e, mais do que
nunca, o trabalhador nacional.

Jango reorientou o processo de industrialização, distorcido pelos
governos que sucederam Getúlio Vargas, que tinham como objetivo
beneficiar o grande capital, para realizar um desenvolvimento mais
equilibrado e autônomo do capitalismo brasileiro. Nessa direção,
proibiu terminantemente o registro do financiamento estrangeiro para
importação de máquinas e equipamentos, para que a indústria
nacional pudesse fabricar. Instalou a Eletrobrás, reformulou a



756

legislação sobre o Fundo de Eletrificação, assegurando a expansão
da capacidade nacional de produção de energia elétrica, antes
entregue ao descaso das multinacionais.

Goulart ainda inaugurou três grandes usinas - Usiminas, Cosipa e
Ferro e Aço de Vitória - e autorizou a Petrobras a entrar no mercado
nacional de distribuição de derivados de petróleo, o que era restrito às
companhias estrangeiras. Cuidou de conferir à estatal o monopólio
para o fornecimento aos órgãos do governo.

Por fim, determinou a venda, com financiamento de longo prazo, dos
conjuntos residenciais construídos pelos institutos de previdência
social em todo o Brasil, beneficiando mais de 100 mil famílias, além de
iniciar a instalação de hospitais regionais da Previdência.

Tal orientação, juntamente com a regulamentação da remessa de
lucros de empresas estrangeiras para tora do País, que corroía
brutalmente nossa economia, e sua ênfase na proteção aos
assalariados, contrariou frontalmente grandes empresários,
banqueiros, setores militares, a imprensa, agências de publicidade e
as oligarquias.

Neste momento em que a América Latina como um todo tende a
buscar esse sentimento de nacionalismo, a buscar a preponderância
do trabalho sobre o capital, que a memória de João Goulart possa
estar presente nas nossas grandes lideranças. Esse é o registro que
gostaríamos de fazer nesta Casa na noite em que comemoramos os
30 anos de falecimento do Presidente João Goulart.

O Deputado Rogério Correia - Muito obrigado, Deputado. De fato, é
uma homenagem mais que merecida a comemoração dos 30 anos de
falecimento de João Goulart, grande Presidente, que, nas suas
palavras, procurou fazer com que prevalecesse no Brasil os interesses
do trabalho, e não do capital, e da Nação brasileira, nacionalista que
era. Fica registrada a homenagem prestada e o nosso apoio.
Parabenizo o Deputado Sebastião Helvécio pela bela lembrança que
teve nesta noite.

Questão de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, peço a V. Exa., pela

recomendação já feita - acabei extrapolando o que pretendia no
tempo -, que encerre, de plano, esta reunião.
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O Sr. Presidente - Deputado . Rogério Correia, gostaria de lembrá-lo
de que, segundo o Deputado Durval Angelo, esse projeto tramita em
regime de urgência e seus prazos diminuem para a metade, de modo
que amanhã, estando em pauta, estará encerrada a discussão de V.
Exa. Digo isso só para seu conhecimento.

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
extraordinária de amanhã, dia 7, 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.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 60? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4? SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 7/12/2006
Presidência dos Deputados Mauri Torres, Rêmolo Aloise e Carlos

Pimenta
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 0 Parte: Ata - 22 Parte

(Ordem do Dia): 22 Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e
Votação de Proposições: Requerimento do Deputado Agostinho
Patrús; aprovação - Votação, em 12 turno, do Projeto de Lei n2
2.876/2005; votação do Substitutivo n 2 2, salvo emendas e
subemenda; aprovação; prejudicialidade do Substitutivo n 9 1 e das
Emendas n 9s 1, 2 e 4; votação da Subemenda n 2 1 à Emenda n9 7 e
da Emenda n 2 8; aprovação; prejudicial idade da Emenda n 2 7; votação
da Emenda n 9 3; rejeição; votação da Emenda ri 2 5; rejeição; votação
da Emenda n 2 6; rejeição - Discussão, em 2Q turno, da Proposta de
Emenda à Constituição ri2 8712004; apresentação da Emenda n 9 1;
encerramento da discussão; encaminhamento da emenda com a
proposta à Comissão Especial - Discussão, em 12 turno, do Projeto de
Resolução n 2 3.777/2006; aprovação - Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei n2 3.329/2006; aprovação - Discussão, em 2 2 turno, do
Projeto de Lei ri2 2.209/2005; aprovação na forma do vencido em 12
turno com a Emenda n 2 1 - Discussão, em 22 turno, do Projeto de Lei
n2 2.400/2005; aprovação na forma do vencido em i Q turno -

iii



758

Discussão, em 29 turno, do Projeto de Lei n 2 2.49412005; aprovação
na forma do vencido em 1 2 turno - Discussão, em 22 turno, do Projeto
de Lei n 2 2.754/2005; aprovação na forma do do vencido em l Q turno -
Discussão, em 22 turno, do Projeto de Lei fl 2 2.93412006; aprovação
na forma do vencido em 12 turno - Discussão, em 2 Q turno, do Projeto
de Lei n 2 3.020/2006; aprovação na forma do vencido em 12 turno -
Discussão, em 29 turno, do Projeto de Lei n 2 3.054/2006; aprovação
na forma do vencido em 1 Q turno - Discussão, em 22 turno, do Projeto
de Lei n 9 3.160/2006; aprovação na forma do vencido em 1 2 turno -
Discussão, em 22 turno, do Projeto de Lei n 9 3.167/2006; aprovaçao
na forma do vencido em 12 turno - Discussão, em 22 turno, do Projeto
de Lei n 2 3.39812006; aprovação na forma do vencido em 12 turno -
Discussão, em 12 turno, do Projeto de Lei n 2 65112003; aprovação na
forma do Substitutivo n 9 1 com as Emendas n9s 1 e 2 - Discussão, em
1 2 turno, do Projeto de Lei n 2 2.086/2005; apresentação das Emendas
n2s 4 e 5; encerramento da discussão; encaminhamento das emendas
com o projeto à Comissão de Defesa do Consumidor - Discussão, em
1 2 turno, do Projeto de Lei n 2 2.690/2005; aprovação - Discussão, em
1 turno, do Projeto de Lei n 2 2.795/2005; aprovação na forma do
Substitutivo n 2 1 - Discussão, em 12 turno, do Projeto de Lei
n 93.027/2006; aprovação na forma do Substitutivo n 2 1 - Discussão,
em 12 turno, do Projeto de Lei n 2 3.694/2006; apresentação da
Emenda n 2 1; encerramento da discussão; encaminhamento da
emenda com o projeto à Comissão de Administração Pública -
Discussão, em 1 2 turno, do Projeto de Lei n 2 3.69512006; aprovação
na forma do Substitutivo n 2 1 com a Subemenda n2 1 à Emenda n 2 1;
prejudicialidade da Emenda n2 1 - Prosseguimento da discussão, em
1 2 turno, do Projeto de Resolução n9 3.76812006; discursos dos
Deputados André Quintão, Antônio Júlio e Sávio Souza Cruz -
Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras
do Sr. Presidente - Encerramento.

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

Fernando Faria - Elmiro Nascimento - Adalclever Lopes - Agostinho
Patrús - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende - André Quintão -
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Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arien Santiago - Biel Rocha - Carlos
Gomes - Carlos Pimenta - Cecilia Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo
Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Durval Angelo - Edson Rezende -
Elbe Brandão - Elisa Costa - Fabim Sawan - Gil Pereira - Gustavo
Corrêa - irani Barbosa - Jayro Lessa - Deputada Jô Moraes - os
Deputados João Bittar - João Leite - José Henrique - Laudelino
Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças -
Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria
Olívia - Maria Tereza Lara - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca
Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Ramos - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Helvécio - Vanessa Lucas - Weliton
Prado - Ló 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.
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

P Parte
Ata

- A Deputada Maria Olívia, 2 ?-Secretária "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 2? Parte da reunião, em sua 22 Fase, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta, uma vez que
não há matéria a ser apreciada na 12 Fase.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da

reunião o Projeto de Lei Complementar & 78/2006, bem como os
Projetos de Lei n 2s 2.675/2005 e 3.467/2006, apreciados na reunião
extraordinária realizada ontem, à noite.

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

m
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Agostinho Patrús solicitando inversão da pauta da reunião, de modo
que o Projeto de Resolução n2 3.768/2006 seja apreciado em último
lugar. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em l turno, do Projeto de Lei n° 2.876/2005, do
Governador do Estado, que dispõe sobre o Fundo Pró-Floresta e dá
outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentou. A Comissão de Meio Ambiente opinou pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça, com as
Emendas n°s 1 a 5, que apresentou. A Comissão de Fiscalização
Financeira opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo
n° 2, que apresentou, e pela rejeição das Emendas n Os 3 e 5, da
Comissão de Meio Ambiente. Emendado em Plenário, voltou o projeto
à Comissão de Meio Ambiente, que opina pela aprovação da Emenda
n° 7 ao Substitutivo n° 2, na forma da Subemenda n° 1, que
apresenta; pela aprovação da Emenda n° 8, que apresenta; e pela
rejeição da Emenda n° 6. Em votação, o Substitutivo n° 2, salvo
emendas e subemenda. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com
a aprovação do Substitutivo n g 2, ficam prejudicados o Substitutivo n
1 e as Emendas n 1, 2 e 4. Em votação, a Subemenda n° 1 à
Emenda n 0 7 e a Emenda n 0 8. As Deputadas e os Deputados que as
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.
Com a aprovação da Subemenda n 2 1, fica prejudicada a Emenda n°
7. Em votação, a Emenda n°3. As Deputadas e os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em
votação, a Emenda n° 5. As Deputadas e os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em
votação, a Emenda n° 6. As Deputadas e os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Está,
portanto, aprovado, em V turno, o Projeto de Lei n Q 2.876/2005 na
forma do Substitutivo n 2 2 com a Subemenda n9 1 à Emenda n 2 7 e
com a Emenda 

no 
8. A Comissão de Meio Ambiente.

Discussão, em 22 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n2
87/2004, do Governador do Estado e outros, que altera a alínea 'b" do
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inciso 1 do art. 106 da Constituição do Estado. A Comissão Especial
opina pela aprovação da proposta. Em discussão, a proposta. Não há
oradores inscritos.

- Vem à Mesa a Emenda n° 1, do Deputado Sargento Rodrigues e
outros, que foi publicada na edição do dia 8/12/2006.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. a Presidência informa ao
Plenário que no decorrer da discussão foi apresentada à proposta
uma emenda do Deputado Sargento Rodrigues e outros, que recebeu
o n2 1, e que, nos termos do inciso 11 do art. 201 do Regimento Interno,
encaminha a emenda com a proposta à Comissão Especial, para
parecer.

Discussão, em 12 turno, do Projeto de Resolução & 3.777/2006, da
Mesa da Assembléia, que altera a Resolução n 2 5.198, de 211512001,
estabelece critérios para o provimento dos cargos que menciona e dá
outras providências. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. A Mesa da Assembléia.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n9 3.329/2006, da
Deputada Jô Moraes, que institui o Dia Estadual contra a Homotobia.
A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Direitos Humanos opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Comissão de Redação.

Discussão, em 22 turno, do Projeto de Lei n 2 2.20912005, do
Deputado João Leite, que dispõe sobre a colocação de lista de
anúncios de vagas para trabalho, elaborada pelo Sistema Nacional de
Empregos, no "hall" de entrada de repartições públicas. A Comissão
do Trabalho opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em
1 turno com a Emenda n P 1, que apresenta. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
projeto, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado Em votação, a
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Emenda n2 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está,
portanto, aprovado, em 2 9 turno, o Projeto de Lei n2 2.209/2005 na
forma do vencido em 1 2 turno com a Emenda n2 1. A Comissão de
Redação.

Discussão, em 2 turno, do Projeto de Lei n Q 2.400/2005, da
Deputada Lúcia Pacífico, que dispõe sobre a adoção de material
escolar e de livros didáticos pelos estabelecimentos de ensino e dá
outras providências. A Comissão de Educação opina pela aprovação
do projeto na forma do vencido em l Q turno. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado,
em 29 turno, o Projeto de Lei n Q 2.400/2005 na formado vencido em
turno. A Comissão de Redação.

Discussão, em 2 2 turno, do Projeto de Lei n g 2.494/2005, do
Deputado Leonardo Moreira, que autoriza o Poder Executivo a doar à
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Município de
Malacacheta o imóvel que menciona. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1
turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2 9 turno, o Projeto de Lei n2
2.494/2005 na forma do vencido em 1 9 turno. A Comissão de
Redação.

Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei n2 2.754/2005, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Araguari o imóvel que especifica. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma-do
vencido em l Q turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em
turno, o Projeto de Lei n9 2.754/2005 na formado vencido em 12 turno.
A Comissão de Redação.
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Discussão, em 22 turno, do Projeto de Lei n 2 2.934/2006, do
Deputado Gustavo Corrêa, que dispõe sobre brinquedo, material
escolar ou peças de vestuário infantis apreendidos e dá outras
providências. A Comissão do Trabalho opina pela aprovação do
projeto na formado vencido em 1 turno. Em discussão, o projeto. Não
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto.
As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. . Está, portanto, aprovado, em 2
turno, o Projeto de Lei n 2 2.934/2006 na forma do vencido em 12 turno.
A Comissão de Redação.

Discussão, em 2P turno, do Projeto de Lei n 9 3.020/2006, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar o
imóvel de propriedade do Estado o qual especifica ao Município de
Barbacena. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 1 9 turno. Em discussão,
o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado, em 2 9 turno, o Projeto de Lei n 9 3.02012006 na
forma do vencido em 12 turno. A Comissão de Redação.

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Discussão, em 22
turno, do Projeto de Lei n 2 3.054/2006, do Deputado Mauri Torres, que
autoriza o Poder Executivo a doar os imóveis que especifica ao
Município de São Miguel do Anta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1
turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2 2 turno, o Projeto de Lei n2
3.054/2006 na forma do vencido em 1 2 turno. A Comissão de
Redação.

O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Discussão, em 22 turno,
do Projeto de Lei n 2 3.160/2006, do Deputado Carlos Pimenta, que
autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Engenheiro
Navarro. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 1 1 turno. Em discussão,
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o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado, em 22 turno, o Projeto de Lei n 9 3.16012006 na
forma do vencido em l Q turno. A Comissão de Redação.

Discussão, em 29 turno, do Projeto de Lei n2 3.167/2006, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a fazer
reverter ao Município de Bias Fortes o imóvel que especifica. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido em l Q turno. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2
turno, o Projeto de Lei n 2 3.167/2006 na forma do vencido em 12 turno.
A Comissão de Redação.

Discussão, em 2 2 turno, do Projeto de Lei n 2 3.398/2006, do
Deputado Alberto Pinto Coelho, que autoriza o Poder Executivo a doar
ao Município de Conceição do Mato Dentro o imóvel que especifica. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido em 1 2 turno. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2
turno, o Projeto de Lei n 9 3.398/2006 na forma do vencido em 12 turno.
A Comissão de Redação.

Discussão, em 12 turno, do Projeto de Lei n 2 651/2003, do Deputado
Biel Rocha, que estabelece a obrigatoriedade da implantação do
Programa de Redução de Resíduos. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucional idade do projeto na forma do Substitutivo n 9 1, que
apresenta. A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo n 2 1, da Comissão de Justiça, com as
Emendas n2s 1 e 2, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo
n 2 1, da Comissão de Justiça, com as Emendas n 2s 1 e 2,
apresentadas pela Comissão de Meio Ambiente. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
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votação, o Substitutivo n 1, salvo emendas. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas ns 1 e 2. As Deputadas
e os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em l Q turno, o Projeto
de Lei n° 651/2003 na forma do Substitutivo n g 1, com as Emendas
n 2s 1 e 2. A Comissão de Meio Ambiente.

Discussão, em I Q turno, do Projeto de Lei n 9 2.086/2005, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que dispõe sobre a proteção da saúde
dos consumidores nos estabelecimentos comerciais que menciona e
dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n 2 1, que
apresenta. A Comissão de Defesa do Consumidor opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n9 1, da Comissão de
Justiça, com as Emendas n 2s 1 a 3, que apresenta. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo n g 2, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos.

- Vêm à as Mesa Emendas n% 4 e 5, do Deputado Célio Moreira,
que foram publicadas na edição do dia 8/12/2006.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao
Plenário que no decorrer da discussão foram apresentadas ao projeto
duas emendas do Deputado Célio Moreira, que receberam os ns 4 e
5, e que, nos termos do § 2 9 do art. 188 do Regimento Interno,
encaminha as emendas com o projeto à Comissão de Defesa do
Consumidor para parecer.

Discussão, em 1 9 turno, do Projeto de Lei n2 2.690/2005, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar
ao Município de Andradas o imóvel que especifica. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1 turno, do Projeto de Lei nQ 2.795/2005, do
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Deputado André Quintão, que autoriza a Associação Educativa,
Cultural e Assistencial Nossa Senhora das Dores, com sede em Belo
Horizonte, a doar parte do imóvel que menciona. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucional idade do projeto na forma do
Substitutivo n 2 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo
n 9 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo
n 2 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado,
em l o turno, o Projeto de Lei n2 2.79512005 na forma do Substitutivo
n°1. A Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 12 turno, do Projeto de Lei n2 3.02712006, do
Deputado Gustavo Corrêa, que dispõe que os estabelecimentos
comerciais que compram materiais de metal usados para revenda
ficam obrigados a manter cadastro com dados pessoais e endereço
completo das pessoas físicas ou jurídicas que efetuaram as vendas. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na
forma do Substitutivo n 2 1, que apresenta. As Comissões de
Segurança Pública e de Fiscalização Financeira opinam pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n 2 1, da Comissão de
Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação, o Substitutivo n 2 1. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1 9 turno, o Projeto de
Lei n2 3.027/2006 na forma do Substitutivo n° 1. A Comissão de
Segurança Pública.

Discussão, em 1 P turno, do Projeto de Lei n 2 3.694/2006, do
Governador do Estado, que altera dispositivos da Lei n 2 14.693, de
30/7/2003, que institui o Adicional de Desempenho - ADE -, no âmbito
da administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder
Executivo. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto na forma do Substitutivo n 2 1, que apresenta. As Comissões de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinam pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n 2 1, da Comissão de
Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos,
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- Vem à Mesa a Emenda n°1, do Deputado Ricardo Duarte, que foi
publicada na edição do dia 8/12/2006.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao
Plenário que no decorrer da discussão foi apresentada ao projeto uma
emenda do Deputado Ricardo Duarte, a qual recebeu o n 2 1, e que,
nos termos do § 2Q do art. 188 do Regimento Interno, encaminha a
emenda com o projeto à Comissão de Administração Pública para
parecer.

Discussão, em 12 turno, do Projeto de Lei n 2 3.69512006, do
Governador do Estado, que altera a Lei n 2 15.470, de 13/1/2005, que
institui as carreiras do Grupo de Atividades de Gestão, Planejamento,
Tesouraria e Auditoria e Político-Institucionais. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n2
1, que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n2 1, da Comissão de
Justiça, com a Emenda n 2 1, que apresenta. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo n 2 1, da Comissão de Justiça, com a Subemenda n 2 1,
que apresenta, à Emenda n2 1, da Comissão de Administração
Pública. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação, o Substitutivo n2 1, salvo emenda e
subemenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a
Subemenda n 2 1 à Emenda n 2 1. As Deputadas e os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Com
a aprovação da Subemenda n 2 1 à Emenda n 2 1, fica prejudicada a
Emenda n2 1. Está, portanto, aprovado, em 1 ° turno, o Projeto de Lei
n2 3.695/2006 na forma do Substitutivo ri 2 1, com a Subemenda n 2 1 à
Emenda n2 1. A Comissão de Administração Pública.

Prosseguimento da discussão, em 12 turno, do Projeto de Resolução
n2 3.768/2006, da Comissão de Constituição e Justiça, que delega ao
Governador do Estado atribuição para elaborar leis destinadas a
alterar a estrutura da administração direta e indireta do Poder
Executivo, nos termos que menciona. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucional idade, legalidade e juridicidade da matéria com as
Emendas n 2s 1 e 2, que apresenta. A Comissão de Administração
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Pública opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto.
Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Deputado Mauri Torres;
Sras. Deputadas, Srs. Deputados, telespectadores que acompanham
a TV Assembléia, durante o processo de discussão desse projeto, que
confere poderes ao Governador do Estado para promover alterações
na estrutura orgânica da administração pública, inclusive com a
possibilidade de criação, alteração e extinção de cargos, o Bloco PT-
PCdoB tem atuado com muita seriedade.

Vejam bem, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, o mecanismo
conhecido como lei delegada, uma prerrogativa que se pede seja
concedida pela Assembléia Legislativa neste mês. Trata--se de
conferir poderes absolutos ao Governador para, em um prazo de 30
dias, especificamente no mês de janeiro, promover alterações,
podendo até extinguir estruturas, criar cargos e mudar o valor
remuneratório desses cargos, sem nenhum tipo de debate na Casa
Legislativa.

Portanto, sem entrar inicialmente no mérito daquilo que o
Governador Aécio Neves deseja fazer com essa delegação que a
Assembléia Legislativa poderá conceder-lhe, discutiremos
primeiramente o método, a forma. Até entendo, ou poderia entender,
fazendo um grande esforço, que um governo novo, que acabasse de
ser eleito, que alterasse profundamente um vinculo de continuidade
administrativa, com propostas absolutamente novas, e que tivesse
chegado ao poder depois de anos e, portanto, tosse promover
profundas alterações na estrutura de gestão, para compatibilizá-la
com os objetivos programáticos aprovados nas urnas, pudesse utilizar
esse mecanismo da lei delegada para agilizar o início dos seus
trabalhos, uma vez que a posse ocorre somente em janeiro, a
Assembléia Legislativa é empossada em fevereiro e a tramitação dos
projetos, muitas vezes, é lenta. E evidente que o governo, até para a
sua montagem inicial, precisaria já de uma formatação construída.

Mas esse não é o caso atual. O Governador Aécio Neves, que foi
reeleito, promoveu, no início do governo, o que denominam 'choque
de gestão" e contou, na Assembléia Legislativa, com o total e amplo
apoio da sua base aliada. Aliás, tenho dito que esse gesto do

kwJ



769

Governador mostra desapreço pela base aliada. Parece que está
desconfiado da capacidade política da sua base na Assembléia e não
deseja discutir com ela um melhor caminho para a aprovação das
alterações necessárias.

De certa maneira, esse tratamento, esse desapreço foi estendido ao
conjunto do Poder Legislativo, porque em nenhum momento - posso
falar sobre isso pelo menos em relação a esta legislatura, situando-me
no campo da Oposição, pois tive a honra de liderar o Bloco PT-
PCdoB - Minas Gerais criou dificuldades em relação à aprovação dos
projetos que vinham ao encontro dos interesses do Estado.

E evidente que realizamos uma oposição dura contra os projetos
que penalizavam o cidadão, como, por exemplo, aquela proposta de
criação da Taxa de Incêndio. O Bloco PT-PCdoB conseguiu impedir
esse projeto, por ser ruim para a população.

No que diz respeito ao projeto para a criação do Fundomaq, que
permitiria o financiamento de máquinas e de veículos para os
Municípios mineiros, a Oposição contribuiu com várias emendas para
o seu aperfeiçoamento e para a ampliação do prazo do financiamento.

A Oposição ajudou o governo a aprovar o Pró-Acesso. O governo
Lula repassa boa parte dos recursos empregados nesse projeto, por
meio da Cide, e, na Assembléia Legislativa, não criamos nenhum tipo
de problema para a captação de recursos externos.

Poderíamos falar sobre o PPAG. Hoje há um projeto, na área social,
de inclusão de famílias vulnerabilizadas, o qual, durante estes quatro
anos, contou com um aumento de R$30.000.000,00 a
R$35.000.000,00.

O projeto contempla a função social. O gasto da Função 8 pulou de
R$43.000.000,00 para quase R$70.000.000,00, graças a emendas
populares apresentadas na Comissão de Participação Popular, que,
aliás, tive a honra de presidir e que hoje é presidida por uma petista, a
nossa querida Deputada Maria Tereza Lara.

No Congresso Nacional, a Oposição não tem boa vontade para votar
o Orçamento. Em 2006, deixou milhares de Municípios sem recursos,
porque não votou o Orçamento do ano até abril. Mas, em Minas
Gerais, não. A Oposição senta, discute e dialoga.

Não vejo sentido em o Governador, num governo de continuidade,
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pedir tal concessão à Assembléia Legislativa, para evitar, assim,
discutir com os parlamentares as alterações na estrutura orgânica do
Estado. A Assembléia teria total maturidade para discutir e até mesmo
para aperfeiçoar as propostas do governo.

Governo de continuidade não é continuísmo. Lula foi reeleito e, com
certeza, fará muito melhor nesta nova etapa. Com certeza, promoverá
também alterações nas áreas em que achar que o desempenho pode
ser melhor. E comum os governantes reeleitos agirem desta forma:
fazerem uma avaliação, uma autocrítica e identificarem os recados
vindos das urnas, porque a população, muitas vezes, manifesta
descontentamento regional, setorial, de segmento. E importante que
os governos avancem.

Por que não discutir com a Casa Legislativa em que aspectos
devemos avançar? Argumenta-se que o Governador recebeu a
aprovação de 77% do eleitorado. Mas os Deputados também não
receberam? Eles também não foram eleitos e reeleitos? A lógica da
reeleição se sobrepõe à lógica democrática de convívio do Poder
Legislativo com o Executivo? O fato de Presidente, Governador ou
Prefeito ser reeleito diminui a força e a responsabilidade do Poder
Legislativo? Se o raciocínio fosse esse, deveríamos, então, no ato da
eleição, dizer: "Se houver reeleição, nenhum Deputado ou Vereador
tomará posse. Não será mais necessário o Poder Legislativo em caso
de Presidente, Governador ou Prefeito reeleito". Por si só, a reeléição
não confere ao Governador a liberdade absoluta de fazer o que bem
entender.

Imagino que o Governador esteja sendo pressionado para aumentar
o salário do servidor público, porque, em geral, a remuneração dos
efetivos e do recrutamento amplo é baixa. As duas categorias
precisam de bons salários. Imagino que se deva estar fazendo
pressão, para aumentar salários de cargos de confiança, e o
Governador não quer sofrer esse desgaste com a opinião pública.
Aqui ele teria nosso apoio, desde que, obviamente, também
valorizasse o servidor efetivo.

A Deputada Jô Moraes e eu fomos Vereadores em Belo Horizonte,
quando, com uma votação excepcional, o Prefeito Célio de Castro foi
reeleito. Faltando um mês e meio para o final do primeiro governo e
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estando próximo o início do outro, ele encaminhou à Câmara
Municipal uma proposta de reforma administrativa muito polêmica.

A Deputada Jô Moraes e eu fomos os que mais apresentaram
emendas à proposta do Prefeito, discordando de alguns pontos. E
vejam que apoiávamos o seu governo. Fizemos audiências públicas
na Câmara Municipal e reuniões com os servidores.

A proposta continha aumento para cargos de confiança. Não houve
problema nenhum. Criava alguns cargos, extinguia outros, mudava
critério de composição para o recrutamento na proporção de amplo e
limitado. Ficamos um mês e meio discutindo a reforma e só votamos o
projeto no último dia do ano, na manhã de 31 de dezembro.

Deputado Ricardo Duarte, o Plenário estava cheio, as galerias
estavam lotadas - pessoas a favor e contra o projeto. Foi um debate
aberto e claro. Já aqui em Minas, será em janeiro. A Casa do povo
estará fechada, e o Governador fará as mudanças que bem entender:
criando e extinguindo cargos e órgãos.

Espero que esse debate seja feito na Assembléia. Sabemos que a
base do governo é majoritária. Se não convencermos essa base, esse
projeto poderá até ser aprovada No mínimo, esperamos que, neste
segundo período, o governo não promova alterações que
comprometam o necessário fortalecimento do Estado.

Acredito que o Estado de Minas Gerais precisa, sim, de choque,
mas de um choque social. Minas Gerais acumula desigualdades
regionais gritantes e comporta desigualdades gritantes entre as
pessoas. Segundo a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios -
PNAD -, Minas Gerais foi o Estado do Sudeste onde mais cresceu o
trabalho infantil. São dados preocupantes. O Estado precisa do
fortalecimento do papel do poder público, de uma ação vigorosa.

Eu, que acompanho a política de assistência social, espero que o
Governador fortaleça a Secretaria de Desenvolvimento Social e
Esportes - Sedese. As regionais da Sedese, em que pese a todo o
esforço do corpo técnico, dos trabalhadores, estão desaparelhadas.
Elas não contam com um corpo técnico suficiente.

Minas Gerais é o Estado que tem o maior número de Municípios não
habilitados ao Sistema único de Assistência Social - Suas. Então, se o
Governador for promover alterações administrativas, que as promova
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com o intuito de fortalecer o papel redistributivo do Estado.
O governo de Minas Gerais deve desempenhar um papel de

protagonista na cooperação técnica com os Municípios, para que eles
possam acessar recursos federais e internacionais, melhorando a sua
capacidade de gestão.

Espero que o governo, se for fazer as alterações em janeiro, as faça
para dotar o Estado de Minas Gerais de mecanismos que promovam
maior equilíbrio entre as regiões. O semi-árido mineiro ainda
apresenta indicadores sociais dramáticos. Precisamos intensificar as
políticas públicas sociais conjugadas com as de desenvolvimento
econômico, nas regiões mais empobrecidas do Estado. Para isso, faz-
se necessário um planejamento regional, que potencialize as
vocações regionais e deixe o Estado mais forte onde a vida humana
está sendo mais agredida. Esse é o rumo que o povo mineiro espera
de um Estado democrático.

Só que esse debate seria muito mais produtivo, se o governo
ouvisse a Assembléia, os Deputados da sua base, cuja maioria foi
reeleita. Eles receberam uma votação expressiva; portanto, hoje,
contam com grande legitimidade. Com certeza, durante o período
eleitoral, eles também ouviram muitas reclamações e sugestões.
Nestes quatro anos, a Oposição exerceu democraticamente e de
forma madura o seu papel.

Como um Deputado da área social, gostaria de saber qual a
proposta de reestruturação do Estado na área social. Como será o
arcabouço institucional do Estado, nessa nova etapa, para promover e
intensificar políticas públicas de inclusão social em Minas Gerais?
Sinto-me legitimado pelas urnas para opinar sobre essa questão, pela
minha formação e pela minha atuação temática. Gostaria de saber
qual é a proposta de gestão do governo estadual para promover maior
igualdade e um maior equilíbrio econômico-social entre as regiões.
Gostaria de saber quais são as propostas do Estado para valorizar o
servidor efetivo, o funcionário público estadual, esse valoroso servidor
público estadual, que, entra governo, sai governo, é sempre colocado
em segundo plano. Queremos uma discussão aberta, sem
corporativismos, para valorizar o serviço público, reconhecendo,
estimulando e qualificando o servidor público efetivo.
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Srs. Deputados, Sras. Deputadas, a Assembléia Legislativa discute
esse mecanismo da lei delegada, na possibilidade de transferir para o
Governo, independentemente de qualquer debate nesta Casa, uma
decisão sobre os rumos de Minas, sem nenhum tipo de escuta, sem
uma audiência pública, sem o debate com as entidades sindicais e
sem o debate com as comissões temáticas desta Casa. Felizmente o
Bloco PT-PCdoB aprovou um requerimento para que esse projeto
tenha uma análise mais apurada, pelo menos na Comissão de
Fiscalização Financeira e Oççamentária. Não podemos avaliar nem
sequer o impacto financeiro. E um verdadeiro cheque em branco para
o Governador.

Volto a dizer que não se trata de nenhum prejulgamento. Como
Deputado e como mineiro, espero que, caso a Assembléia aprove o
mecanismo de lei delegada para o Governador, ele seja bem utilizado.
Vejam bem: esta é uma casa política, e não podemos ficar torcendo
por que o Governador utilize bem o mecanismo da lei delegada.
Imaginem nós, Deputados, na arquibancada, torcendo por que o
Governador utilize bem o cheque em branco que a Assembléia dará
para o governo.

Quero debater com os Deputados e com as Deputadas da base do
governo. E um debate profundo, tem que ver com a visão que a
sociedade tem a respeito da política. Tem que ver com a
desvalorização do Poder Legislativo em todos os níveis. Isso é muito
ruim para a democracia. No Brasil, está sendo construída uma lógica
em que o Poder Legislativo é satânico, que não presta. O Poder
Legislativo é a "Geni".

Parece que tudo de ruim que existe no Brasil está no Poder
Legislativo: salário alto é só no Poder Legislativo; os problemas são só
no Poder Legislativo; morosidade é só no Poder Legislativo. O
governo tem de caminhar, então tira o Legislativo da jogada, porque é
só barganha, é só pedido, é só interesse paroquial. Infelizmente, é
isso que está ocorrendo. Os Deputados da base de governo sabem
disso. Imagino que votarão com o coração cortado, porque sabem que
é uma votação de autodesvalorização do Poder Legislativa. E
reconhecer essa onda de desvalorização do Legislativo. "Deixem os
Deputadas de férias em janeiro, para não nos atrapalharem", é isso
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que o Poder Executivo está fazendo conosco.
Podemos perfeitamente abrir mão do recesso de janeiro. Imaginem,

em janeiro, trabalharmos e discutirmos o projeto de reforma
administrativa, o ajuste administrativo do governo.

Deputado Adalclever Lopes, Líder do PMDB, seria muito melhor.
Tenho certeza de que os Deputados do PMDB, do PT e do PCdoR
estarão aqui em janeiro. Quem está na vida pública não tem férias,
como também não tem horário. Muitos acham que não, acham que
aqui só existem 'bons vivants". E mentira. Os Deputados trabalham
muito, trabalham pela manhã, não têm horário de almoço, trabalham à
noite. Nos fins de semana, viajam a trabalho. Nos meses de dezembro
e janeiro - no chamado recesso -, visitam suas bases.

Seria perfeitamente possível estarmos aqui em janeiro. Poderíamos
realizar audiências públicas, discutir como o governo reduzirá a
desigualdade social em Minas Gerais. E isso o que desejamos saber.
Qual é a proposta de equilíbrio regional do Estado para a próxima
etapa? Melhorar a gestão sem atingir o ser humano de nada adianta.
Qual é a proposta do governo do Estado para promover maior justiça
social em Minas Gerais, nessa reformulação que fará? Queremos
saber.

A Assembléia Legislativa abrirá mão de fazer isso. Retornará em
fevereiro de 2007 com a mesa pronta. O Estado arrumará tudo sem a
Assembléia. Imagine, Deputado Adalclever Lopes: o bônus do choque
de gestão - tão propagandeado - foi todo para o governo. Foi uma
obra do governo. Parece que não houve votação. Ele utilizou muitas
leis delegadas. Depois, teve muita coisa, como os planos de carreira
de servidores. Foram feitas aqui muitas votações que ajudaram a
melhorar a situação do Estado. Mas isso não, isso é do Executivo.

Agora, serão promovidas outras alterações. E obra do Executivo. O
governo está encaminhando esse projeto a esta Casa. Qual é esse
projeto? A resposta é: "Assembléia, não me atrapalhe. Tire o time de
campo em dezembro e em janeiro. Não queremos que vocês,
Deputados, nos atrapalhem. Vocês já foram eleitos, já os ajudamos -
caso da base aliada -, agora não nos incomodem. Deixem-nos fazer
as alterações que precisamos fazer. Oposição não".

O Governador tem o costume de dizer que temos o papel de
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oposição. Mas isso acontece somente em Brasília; em Minas não
pode haver oposição. Minas é diferente: é unidade, união, consenso,
espírito das montanhas. Aqui devemos concordar com tudo, senão
somos mal interpretados, somos contra os interesses de Minas, contra
Minas recuperar o prestígio político nacional. Aqui é proibido fazer
oposição.

Nem mesmo as alterações administrativas poderemos discutir,
porque agora mesmo o rolo compressor passará. Em janeiro o
governo fará as alterações que julgar necessárias. Reconhecemos a
legitimidade da vitória do Governador. A sua vitória foi muito forte, ele
foi reeleito. Entendemos e respeitamos isso. Espero que a Oposição
respeite a vitória do Presidente Lula. O povo mineiro fez sua escolha:
reelegeu o Governador Aécio Neves e o Presidente Lula. Em Minas,
esse foi o sentimento majoritário.

A nossa intervenção é muito respeitosa. Reconheço alguns avanços
da gestão em Minas. O governo tem, no seu núcleo de planejamento
da Seplag, uma equipe muito boa. Ressalvadas as nossas visões
sobre o papel do Estado, as nossas diferenças, o Secretário e hoje
Vice-Governador eleito, Antônio Anastasia, fez um trabalho muito
sério com sua equipe, assim como o Secretário Adjunto Tadeu
Barreto. A equipe da Seplag tem compromisso com a gestão pública,
não há nenhuma dúvida. O que está sendo gestado, tenho certeza,
tem uma intencionalidade positiva na ótica de quem ganhou a eleição.

Ninguém quer lei delegada para afrontar o Estado de Minas Gerais,
mas há visões diferentes na forma de enfrentar os desafios. O Bloco
PT-PCdoB tem a convicção de que Minas precisa de uma intensidade
maior de políticas públicas sociais. Sinto que essa não é a visão que
prevalece na direção política do atual governo mineiro. Não que não
possa ser alterada, e o papel da Oposição é exatamente esse. A
Oposição serve para isso.

Faço uma comparação. Assim como o governo Lula tem muito mais
embocadura, dá muito mais ênfase à área social e precisa, num
segundo mandato, aperfeiçoando os avanços sociais, ficar mais
atento às questões energéticas, aeroportuárias, enfim, de infra-
estrutura, para impulsionar ainda mais o desenvolvimento econômico -
e este é o caminho: combinar desenvolvimento econômico com justiça
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social, e acho que o governo Lula terá maior atenção em relação a
isso no segundo governo -, em Minas prevaleceu a relação do
governo com os segmentos empresariais e econômicos, partindo do
princípio de que o desenvolvimento econômico do Estado por si só
fosse capaz de promover a melhoria das condições de vida nas
regiões mineiras. Mas isso não aconteceu.

Na próxima legislatura, este é o debate que teremos de travar: por
que não aconteceu? Porque, na lógica da expansão capitalista, de
mercado, principalmente num mundo globalizado, o lucro prevalece
sobre o interesse público. O papel do Estado, então, sem engessar a
economia, é harmonizar, por meio de regras e de incentivos, os
interesses mercantis, ou seja, estimular o interesse econômico onde
possa haver uma reversão para as pessoas. Não adianta incentivo,
apoio ou parceria se não se priorizar a região que mais precisa. E a
região que mais precisa nem sempre é a que vai oferecer uma
lucratividade maior.

O governo pecou na sua primeira etapa, porque priorizou as
condições para o desenvolvimento de grandes grupos econômicos, na
premissa - e aqui não estou fazendo nenhum julgamento político - de
que o crescimento econômico por si só e o desenvolvimento do
Estado gerariam melhores condições de vida para as pessoas nas
regiões. O próprio governo reconhece hoje que isso não foi possível,
basta ver os indicadores sociais em Minas.

Em tese, melhorou-se a gestão, equilibraram-se as contas públicas.
Minas Gerais, aproveitando também o crescimento nacional, mostrou
índices de crescimento econômico mais vigorosos, mas não houve
maior equilíbrio econômico e social entre as regiões, não houve
diminuição do trabalho infantil, não houve maior distribuição de renda.
Os indicadores sociais em Minas ainda continuam muito distantes do
que a capacidade política, econômica, geográfica, cultural e ambiental
do Estado possibilita.

Esse é o debate que queremos fazer na Assembléia. Se, em vez de
leis delegadas, tivéssemos oportunidade de discutir essas questões
com o governo, ele ficaria melhor, as leis seriam melhores. Parto do
princípio de que a Assembléia ajuda, esse é o ponto de partida. Para
mim, esta Casa ajuda. Não estou falando só da Oposição, pois não
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sou daqueles que acham que o nosso partido, o nosso bloco, a
Oposição tenha a varinha de condão para resolver tudo ou que a
razão está do nosso lado.

Não, acho que os Deputados da base de governo também têm o seu
valor, pois foram muito bem votados e têm representatividade. No
orçamento, a cota de emendas para cada Deputado é de
R$600.000,00. Parece até demagogia dos Deputados, mas eles não
podem apresentar emenda ao orçamento superior à sua cota, nem
discutir o conjunto do orçamento. O orçamento é de R$30.000.000,00,
mas os Deputados só podem discutir os seus R$600.000,00, escolher
10 Municípios e colocar a emenda orçamentária. Emenda
orçamentária é como corrida de barreira, você vai pulando, vai
derrubando algumas barreiras, documentos vão sumindo, etc. O órgão
público diz aos nossos assessores, Deputada Jô Moraes, que os
nossos Deputados não devem perder seu tempo ali, pois são da
Oposição. Só que insistimos porque o recurso público é de interesse
do Município. Aí, o Prefeito vem, volta, vem, volta, traz documentos. O
engraçado é que, às vezes, o documento é colocado no processo da
base de governo, e então a emenda da base de governo é liberada.
Aí, dizem: "No seu processo faltou esse documento." Respondemos
que está lá e alegam que não foi possível tirar cópia e anexá-la ao
processo. Já perdi emenda em algumas cidades por causa disso,
Deputada Jô Moraes. O documento estava lá e não puderam tirar uma
cópia. Depois, somos informados de que a emenda foi liberada.
Quando telefonamos para o Prefeito para dizer isso, ele diz o
seguinte: "Quem falou isso, Deputado? A emenda ainda não foi
liberada." Então, procuramos saber o que aconteceu e nos informam
que a emenda está a caminho. Ora, ela deve estar indo de avião,
mas, com essa pane no controle de tráfego aéreo, o recurso não
chegou. Tivemos notícia, na segunda-feira, de que a emenda já
chegou, mas, até quinta-feira, ela não foi depositada. E a
desvalorização do Poder Legislativo. A Assembléia tem que discutir a
conjunto. Felizmente, aí, justiça seja feita, a Comissão de Participação
Popular e a Comissão de Fiscalização, com os Deputados Sebastião
Helvécio, Domingos Sávio e outros, e a Seplag, com o Secretário
Tadeu Barreto, têm feito esse debate do conjunto orçamentário.
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Assim, há uma abertura do governo em relação à Comissão de
Participação Popular para que possamos discutir o conjunto do
orçamento, o acompanhamento da execução orçamentária. Temos de
relatar aqui as experiências positivas.

Sr. Presidente, o nosso pronunciamento não se refere ao mérito,
porque não sabemos onde o governo quer fazer o seu ajuste. Se quer
criar ou extinguir cargos; se quer aumentar salários só do
recrutamento amplo ou também do quadro efetivo. Acho que deveria
aumentar dos dois. O funcionário efetivo está precisando. Não faço
demagogia. Como fui gestor, Secretário Municipal, sei que
funcionários qualificados, pessoas que deixam a iniciativa privada
para ir para o poder público, precisam ser bem remunerados. Não
podemos ter funcionários muito bem remunerados, enquanto o
funcionário efetivo, que trabalha a vida inteira, tem um salário de
fome. Tem de haver um equilíbrio.

Não sou daqueles que considera que o recrutamento amplo é só
apadrinhamento. Quando a pessoa ganha a eleição, deve ter o direito
de ter uma equipe própria, uma linha para tocar o projeto referendado
nas urnas.

Não sabemos o que o Governador quer, ou seja, se vai valorizar o
servidor ou extinguir cargos.

Vou terminar mais uma vez agradecendo a flexibilidade da Mesa.
Não vou fazer julgamento de mérito, porque a autorização solicitada
pelo Governador é genérica, ou seja, para fazer ajustes, embora não
saibamos em que direção. Espero que seja na direção de promover
maior justiça social em Minas Gerais.

O Governador sabe que pode contar com a oposição nesta Casa.
Uma Oposição séria, que não barganha, responsável, que também
não abre mão de seus princípios, e aberta ao diálogo. O diálogo
precisa acontecer, e o mecanismo de lei delegada infelizmente não
permite isso. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Antônio
Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Deputado Rêmolo Aloise,
Deputada Jô Moraes e demais Deputados presentes, no espaço vazio
do Plenário da Assembléia, estamos tentando discutir esse Projeto de
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Resolução flQ 3.768/2006, da Comissão de Justiça, atendendo à
solicitação de uma mensagem do Governador de Minas Gerais, que
solicita desta Casa uma lei delegada sempre polêmica, sempre
discutida, e que às vezes traz uma inquietação muito grande para o
funcionalismo público. Isso porque, todas as vezes em que delegamos
a um governo o poder de legislar em nome deste Parlamento,
trazemos uma apreensão muito grande, porque, nem sempre, é
esclarecido qual é realmente o objetivo da lei delegada.

Estamos vendo que não há discussão, nem informação. Quando
pedimos para que alguém venha explicar o que é uma lei delegada,
ou seja, quais são os seus objetivos, eles estão-se esquivando. Essa
é a nossa preocupação, até mesmo em razão da nossa
responsabilidade política, a responsabilidade pela qual aqui estamos
por delegação dos eleitores - para legislar. No entanto, estamos
abrindo mão de legislar.

Se o governo quer fazer uma reforma administrativa baseada em
mais um choque de gestão, o de n2 10, talvez fosse muito mais
importante e seguro para o governo se ele compartilhasse com a
Assembléia Legislativa essas mudanças que pretende fazer, e, não,
assumi-Ias sozinho, fazendo reformas, Deputado Adalclever Lopes,
por lei delegada.

Lei delegada essa que, no final do governo Itamar Franco, nós
demos ao Governador que estava assumindo. Naquela época, eu,
como Presidente da Assembléia, disse ao Governador Itamar Franco
que, por questões ideológicas, não concordava com lei delegada. Mas
depois, conversando mais claramente, entendi que, naquele
momento, a lei delegada para as reformas que o Governador Aécio
Neves queria fazer seria importante para o seu início de governo,
talvez pelo escasso tempo que ele teria para dar seqüência ao seu
projeto de gestão, que ora iniciava. Então, nós demos a lei delegada,
mas uma lei delegada que praticamente não funcionou.

Se fizermos um histórico do que se delegou e do que foi editado,
veremos que as mudanças foram poucas, apesar de todo o barulho e
"marketing". Na verdade, não houve mudanças. As mudanças que
aconteceram foram para pior. Eles ainda tentaram fazer outras
mudanças, mas também já fizemos modificações em várias leis
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delegadas, em toda a lei ou em apenas alguns artigos e incisos
específicos.

Lei delegada é para ser melhor discutida com a classe política, com
o Parlamento, porque, enquanto estivermos delegando aos técnicos,
funcionários de carreira do governo, o direito de editar e fazer leis,
estaremos abrindo mão de uma prerrogativa constitucional.

Precisamos ser responsáveis pelos erros que, porventura, vierem a
acontecer. Falamos que o governo não pode editar a medida
provisória, por meio da lei delegada, que é mais uma medida
provisória, sobre as empresas controladas pelo Estado - e aqui,
especificamente, vamos dizer de Copasa e Cemig -, mas não querem
discutir. Nossa preocupação é se a lei delegada poderá ser editada
para fazer as modificações na Copasa e na Cemig. Estamos
levantando várias dúvidas em relação à Copasa, mas esta insiste em
não esclarecer essas dúvidas a este Parlamento e a este parlamentar.
Queremos saber, por exemplo, mediante requerimento apresentado
pelo nosso Líder da Bancada do PMDB, Adalclever Lopes, qual foi a
empresa contratada para fazer a corretagem das ações da Cemig que
foram vendidas em fevereiro? Ninguém quer responder nem discutir
nem dar informação. Queremos saber qual foi a empresa contratada,
qual foi a corretora, quanto se pagou pela transação, qual foi o ágio e,
se não houve, quem recebeu a diferença da corretagem. Não querem
discutir, Deputado Adalclever Lopes, nem dar informação. Se está
tudo correto, como o pessoal da Copasa tem dito, se está tudo muito
transparente, como esse governo, por que esconder as informações?
Só queremos saber. O mínimo que este Parlamento pode fazer é
saber o que está acontecendo nas nossas empresas controladas pelo
Estado.
Já temos informação do que se passou na Cemig no final do

governo Eduardo Azeredo, pois houve aqui uma CPI que apurou-os
maiores escândalos que podem existir em privatização neste Estado,
e isso foi acobertado. A Assembléia apurou, e estão aí, na CPI, as
falcatruas das vendas das ações da Cemig. Apuramos as falcatruas
da venda do Bemge, do Credireal e do Banco Agrimisa, que foram
vendidos, em um dia, por R$180.000.000,00, e repassados, 60 dias
depois, para os controladores, por R$860.000.000,00. Não
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conseguimos saber essas informações. São esses milagres que
acontecem no poder econômico dos governos - não é do governo
atual, mas dos governos, porque o Governador passa, mas o governo
permanece -, e não temos informação. Estamos impedidos de ter
informação. E essa a nossa preocupação com esse projeto de
resolução. Queremos discutir.

Se o governo precisa ter agilidade em algumas mudanças, que lhe
seja, então, dada essa lei delegada, para que ele possa ser ágil.
Agora, ágil depois de quatro anos. E um governo que foi reeleito em 12

de outubro. Se as coisas não aconteceram, não é a mudança da data
da posse do novo mandato que é importante, mas o importante é
clareza no que se pretende com a lei delegada.

O Deputado Adalclever Lopes (em aparte) - Caro Presidente,
querido Deputado Antônio Júlio, povo mineiro que nos assiste, é muito
estranho alguém a quem já foi concedido um voto de confiança de
uma lei delegada há quatro anos e que teve quatro anos de seu
parlamento, pois obteve aqui a totalidade dos votos, praticamente,
agora pedir nova lei delegada sem explicar o porquê da urgência. Está
reeleito, com grande base-

Querido Deputado Antônio Júlio, temos de refletir sobre a existência
do parlamento. Será que a Assembléia Legislativa é necessária?
Temos de refletir, pois custamos muito caro para o povo de Minas,
para debater, discutir e fiscalizar. Estão dizendo que o Governador
teve mais de 70% dos votos. E nós? Fui eleito não para delegar
poderes, mas para fiscalizar. O povo da minha região elegeu-me para
a Assembléia para que eu fiscalize os atos do Executivo.

Foram eleitos 77 Deputados e 77 equipes técnicas, líderes que
conhecem a vontade popular e nos trazem suas demandas a fim de
que as discutamos. Não, não vamos discutir. Vamos entregar uma lei
delegada e fazer o que ele quiser. Até acho, querido Deputado
Antônio Júlio, que o PMDB deveria apresentar, em Plenário, uma
emenda para estender o prazo da lei delegada até o final do próximo
mandato. Ficam todos de férias e aqui não precisam vir. O parlamento
fica de férias, mudamos o nome da Assembléia Legislativa para
"assembléia homologativa de Minas Gerais", fazemos um
plantãozinho e, quando precisar, comparecemos e homologamos o
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que eles quiserem. Essa é a melhor forma.
Lei delegada é votar contra a nossa existência, é votar contra a

democracia, contra o parlamento. E um dos maiores absurdos que já
vi na vida pública. Mais uma lei delegada. A Assembléia Legislativa já
é submissa, subserviente; agora, termina seu mandato e inicia outro
de quatro, Sr. Presidente. Obrigado.

O Deputado Antônio Júlio - Obrigado, Deputado Adalclever Lopes.
Essa preocupação já externamos em outros pronunciamentos.
Infelizmente, o que ocorre em Minas Gerais e nesta Assembléia é
uma omissão e submissão total. Até eu, grande corporativista
assumido, sinto-me incomodado com a falta de discussão dos
projetos.

Deputado Edson Rezende, o projeto original do governo solicitando
a delegação diz, em seu art. 1°, inciso 1: "Criar, incorporar, transferir,
extinguir e alterar órgãos públicos, inclusive autônomos, ou unidades
da administração direta, bem como modificar a estrutura orgânica das
entidades da administração indireta, definindo suas atribuições,
objetivos e denominações".

Essa minha preocupação dá-se devido a outros projetos que
tramitam nesta Casa e têm sido alvo de nossos qu estio namentos,
como a questão da Copasa. Pelo que entendemos na mensagem,
apesar de algumas modificações, o governo pede, inclusive,
autorização para fazer delegação nas mudanças da administração
indireta, o que é vedado pela nossa Constituição. São vedações
expressas na nossa Constituição, e o governo insiste em agir desse
modo.

Deputado Weliton Prado, em alguns projetos de resolução que
aprovamos durante o primeiro e o segundo semestres, o governo
homologava os acordos do regime especial para alguns contribuintes.
Dizia, com muita clareza, na nossa reunião da comissão, que não
votaria contra, porque estava beneficiando alguns empresários que se
encontravam em dificuldades, mas que estávamos criando uma
guerra fiscal interna no nosso Estado, totalmente inconstitucional. E
foram consideradas inconstitucionais essas homologações e esses
acordos feitos pela Secretaria de Fazenda, modificando o sistema
tributário individualmente, para atender a interesses de um setor, de
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um empresário ou de uma empresa específica. E dizíamos que
aqueles acordos, aquelas mudanças pretendidas pela Secretaria de
Fazenda deveriam atender a todo o segmento, e não a uma ou outra
empresa, pois isso traria grande dificuldade no que se refere à
competição interna em nosso Estado, já que uma empresa teria um
tratamento diferenciado, no que concerne ao ICMS, em relação a
outra que exerce a mesma atividade.

Isso foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal,
deu ao Governador uma preocupação muito grande e foi apresentado
aqui agora, tendo sido votado com uma rapidez danada. Ou seja, um
artigo que dá sustentação àquilo que já foi feito, algo que cansamos
de discutir aqui. Não obstruímos nem nada, queríamos discutir o que
estava errado. Tínhamos formas legais de fazer isso. Então, parte do
governo e do secretariado... Hoje há o controle da imprensa, e nada é
denunciado. A Assembléia não discute. Eles perderam, Deputado
Weliton Prado e Deputado Sávio Souza Cruz, o senso da
responsabilidade e do limite.

Se levantarmos tudo o que se passou no governo para resolver
problemas pontuais, veremos que eles fizeram muita coisa
equivocada, que a lei não permite. Não quero dizer que houve
corrupção ou vantagem, não é essa a discussão. Discuto que eles
perderam, ao não enfrentar a guerra fiscal. A Secretaria de Fazenda,
em detrimento do nosso governo, nunca quis entrar nela, prejudicando
o povo mineiro, como sempre. Quando tentamos entrar na guerra
fiscal, já estávamos com ela praticamente vencida pelos nossos
adversários, principalmente Goiás, Mato Grosso e até o Espírito
Santo.

Os jornais sempre têm dito que Minas Gerais tem crescido acima da
média, o que não é verdade. Minas Gerais será a quinta economia
daqui a três, quatro anos, no máximo. Estamos perdendo a
competitividade pela nossa burocracia, pelo sistema implantado no
governo do Estado, que não é de agora, que não é deste governo, são
coisas passadas. Infelizmente, ele impede o crescimento e que
empresas se instalem no nosso Estado de Minas Gerais. Deveríamos
ser mais ágeis.

A Secretaria de Fazenda propôs fazer o regime especial para
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resolver um caso específico. Votei a favor e dizia que até era
importante para a preservação das nossas empresas, mas era ilegal e
incorreto, porque estávamos criando um sistema de brigas internas,
uma guerra fiscal interna no Estado, em que empresas de um mesmo
segmento teriam tratamentos diferenciados, Deputada Jâ Moraes.
Agora, volto a repetir para V. Exa. que aqui chegou: aqueles acordos
que homologamos aqui foram considerados inconstitucionais. Tramita
um artigo de um projeto apresentado ontem - hoje ele está na
Comissão de Justiça - para tentar regularizar isso. Na época
questionei isso: o Deputado Antônio Júlio faz oposição ao Governador
Aécio Neves. Eu nem citava o nome do Governador Aécio Neves, mas
sim a Secretaria de Fazenda, que é outro governo. Agora o
Governador Aécio Neves foi reeleito até com uma votação expressiva,
mas quem manda no Estado de Minas Gerais não é o Governador,
mas a Secretaria de Fazenda. Quem dita o desenvolvimento ou não
do nosso Estado é a Secretaria de Fazenda.

Perdemos demais, Minas tem perdido empresas, que vão embora
do nosso Estado. Empresas que estavam aqui instaladas foram para
São Paulo. Hoje ouvi a notícia de que a Telemar está indo para o Rio
de Janeiro. Há uma coisa errada nisso, no nosso Estado, que precisa
ser agressivo nesse momento de preservar as indústrias ou as
empresas aqui instaladas. Falo isso com muita tranqüilidade e posso
repetir várias vezes, porque não ocorreu apenas neste governo, mas
nos do Eduardo Azeredo e do Hélio Garcia, quando aqui já
estávamos. Sempre questionei isso. Com  o Governador Itamar
Franco, houve várias e várias reuniões e vários e vários
questionamentos, e, felizmente, o Governador Itamar Franco
respeitava esta Casa e todos os questionamentos que fizemos das
leis que aqui chegaram. Até hoje não sabemos quem elaborou
algumas delas, Deputado Rêmolo Aloise. O Governador apenas
assinou a mensagem, mas ninguém apresentou a lei, e não se sabe
quem fez a exposição de motivos para realizar aquelas mudanças,
que, entendo, seriam para criar uma casca de banana, a fim de que o
governo escorregasse.

Digo isso com muita tranqüilidade. Podem dizer que o Deputado
António Júlio faz oposição, e é até bom, para que não cheguem lá as
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fofocas que fazem parte do Parlamento e da classe política. A
assessoria do governo deve estar me ouvindo, no Palácio. E bom que
eles ouçam o que estou dizendo. Fiz oposição aqui, mesmo sendo da
base do governo Itamar Franco, do PMDB e da Presidência da
Assembléia.

Questionei vários projetos que aqui chegaram, e o Governador
Itamar Franco retirou muitos desses projetos, porque percebeu que a
Assembléia Legislativa tinha responsabilidade e estava levantando
uma questão que teria reflexo e provocaria uma mudança muito
grande lá na frente.

Votar lei, Deputado Sávio Souza Cruz, é a coisa mais simples deste
mundo. A imprensa é muito culpada, porque cobra da Assembléia
quantidade de leis. Pergunta quantos projetos de lei a Assembléia
aprovou, quando teria de ser discutido quantos trouxeram benefícios
para a comunidade. Quando eu era Presidente, preferia que
votássemos poucos projetos, mas projetos que realmente mudassem
a vida do povo mineiro e que dessem resultados, para que o governo
continuasse sua travessia.

Lembro-me de quando chegou aqui o projeto do BDMG, que
passava por dificuldades administrativas e financeiras. Foi esta
Assembléia, com o apoio da Oposição, que fez um projeto de
reestruturação do BDMG e conseguiu salvar essa instituição tão
importante para o povo mineiro. Houve a participação da Oposição
naquele momento. Com muita tranqüilidade, os candidatos do PSDB e
do PFL obstruíram a pauta, e o Plenário ficou praticamente 60 dias
sem funcionar.

Não me preocupei em dar satisfação do motivo de a Assembléia não
estar votando projetos. Entendia que aquele projeto de reestruturação
do BDMG, que estava sendo questionado pela Oposição, era da maior
importância para o Estado de Minas Gerais, e a Assembléia
Legislativa, depois de várias e várias discussões, audiências públicas,
reuniões fechadas e abertas, achou o melhor texto para que pudesse
salvar o BDMG. Digo salvar", porque, naquele momento, o termo
mais correto era esse.

Hoje, vemos o BDMG saudável, porque aqui, nesta Assembléia,
houve discussão entre a Situação e a Oposição, o que hoje não
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podemos fazer, mesmo querendo ajudar o governo, mesmo querendo
levantar questões que trarão dificuldades no futuro. Não podemos
nem fazer questionamentos, porque aqui, a partir da hora em que se
questiona ou se toma uma posição, o parlamentar é considerado
Oposição.

Minas Gerais pagará muito caro pela submissão da Assembléia, e o
próprio Governador Aécio Neves enfrentará grandes dificuldades na
sua trajetória como Governador. Ele terá de fazer grandes
modificações naquilo que estamos vendo que dará errado, mas
estamos deixando acontecer.

Eu já disse, em alguma reunião que aqui fizemos, Deputado Rêmolo
Aloise, quando votamos um projeto polêmico de Minas, um dia, por
meio deste microfone, que esse era um projeto de sonhadores, de
teóricos, de pessoas que não conheciam o Estado de Minas Gerais.
Cansei de dizer isso, quando estávamos votando a última reforma das
taxas, quando a Secretaria de Fazenda criou uma taxa de cobrança
de ocupação das faixas de domínio para aqueles produtores rurais
que ali plantavam, Deputado Sávio Souza Cruz. Era uma quantia de
R$80.000,00 por ano de taxa, em um terreno que valia R$2.000,00.

Quando levantei essa questão, foi um deus-nos-acuda. Ligação para
lá, ligação para cá, e ninguém assumia aqueles valores, até que
chamaram o Deputado Elmiro Nascimento, a quem pediram que
apresentasse uma emenda quanto ao que viera da Secretaria de
Fazenda, passando de R$80.000,00 para R$64.000,00. Eu disse ao
Deputado Elmiro Nascimento que observasse o que estava fazendo,
que pagaria caro, porque aquilo não funcionaria, pois não havia lógica
nessa cobrança pelo governo. Haveria só desgaste.

Também fui tachado de Oposição. Diziam que o Deputado Antônio
Júlio estava travando, que estava obstruindo, até que chamei o Líder
do Governo, Deputado Alberto Pinto Coelho, a quem disse que queria
ajudar o Estado de Minas Gerais e seu governo, porque os
Governadores e nós, Deputados, passamos, mas o governo e a
Assembléia permanecem. Naquele momento, estava estudando uma
matéria de que gostava e notei o erro; no entanto, não quiseram
discutir, apenas aprovar, Deputada Jô Moraes. Disse aos Deputados
Mauri Torres e Alberto Pinto Coelho que, como estavam achando que
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eu estava obstruindo, travando os trabalhos, deveríamos votar o
projeto que o governo enviou; concordava em que não haveria
nenhuma mudança; concordava em que tosse votado da forma como
viera, já que não poderíamos discuti-lo, mas, depois, alguém deveria
ser responsável pelo que ocorreria junto ao Governador.

Foi isso que ocorreu com as cobranças relativas à ocupação da
faixa de domínio dos "outdoors". A Secretaria de Fazenda chegou a
cobrar R$60.000,00 de taxa de alguns empresários que faturavam
R$25.000,00, R$30.000,00, R$40.000,00 por ano. Disse que estava
errado, que daria problema, e o Governador tomou ciência e
consciência daquilo que estava ocorrendo. Quando fui à Secretaria de
Fazenda, já estava baseando-me nos custos que estava fazendo, que
acabavam com a atividade de microempresas e de pequenas
empresas de "outdoors", que não teriam como sobreviver, porque não
poderiam repassar o alto custo das taxas cobradas.

Toda a vez que levantamos essas questões, fomos chamados de
oposição. Não há problema, porque fico com a minha consciência
tranqüila e tenho toda a liberdade de fazer discurso aqui ou na
Comissão, de dar entrevista baseado nas minhas informações, porque
tentei ajudar, tudo que tentei fazer aqui, para que fizéssemos um
projeto realmente consistente, que realmente diminuísse a burocracia
no Estado, não consegui, já que temos de votar de acordo com aquilo
que ele determina.

Essa é a minha preocupação, Deputada Jô Moraes. V. Exa. não
estava aqui no meio do mandato do Governador Itamar Franco,
quando aqui chegou um projeto de lei que modificava todo o sistema
de cobrança de taxas e impostos no Estado de Minas Gerais. Eu era
membro da Comissão de Constituição e Justiça e, na primeira análise
que fiz do projeto, pedi a suspensão da reunião, para analisá-lo com
mais tranqüilidade. Ninguém iria sobreviver ao comércio aberto do
Estado de Minas Gerais. Levantamos essa questão, e houve uma
discussão muito grande, porque éramos aliados do Governador Itamar
Franco. Mas fomos nós que tivemos a coragem de chamar a atenção
para esse problema.

Discutimos aqui duas ou três vezes em audiências públicas, e até
hoje, Jô, ninguém sabe quem fez esse projeto, qual foi o técnico, a
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superintendência, a gerência ou o Secretário que o elaborou para que
o Governador enviasse a mensagem. Aliás, entre a mensagem e a
exposição de motivos que originou aquele projeto a distância era
muito grande. Um Governador não tem tempo nem pode ficar olhando
conteúdo de projetos. Deve saber o "macro", mas no que se refere
aos detalhes tem que confiar em seus assessores.

E para isso que quero alertar o governo atual: que a Secretaria de
Fazenda faça um levantamento nos anais da Assembléia para
verificar que fomos nós, do PMDB, que levantamos essa questão
contra o nosso governo, podemos dizer assim, O Governador, na
época, determinou que se retirasse o projeto e, até hoje, ninguém
sabe quem foi o autor daquela "obra de arte" como algumas outras
que estamos tentando aprovar aqui.

Cito a lei que modifica o critério de avaliação de desempenho,
Deputada Jô. Com ela estamos criando uma indústria de precatórios
de funcionalismo público. A pessoa será avaliada e passará a ter
direito ao aumento percentual do seu salário de acordo com a
avaliação. Mas o governo só irá pagá-lo, só cumprirá essa obrigação,
se houver dinheiro sobrando. Um funcionário, na hora em que for
avaliado e passar a ter direito, não abrirá mão de receber o que lhe é
devido; não irá querer saber se o governo tem ou não dinheiro, mas
irá querer aquilo a que fez jus naquela avaliação equivocada que é
feita para o funcionalismo público.

Então, ele vai entrar na Justiça. O Estado defende mal, o funcionário
vai ganhar, e o Estado não vai pagar. Aí, faz-se o precatório, que,
conforme dizem alguns especialistas, é a melhor poupança que existe.
Aqueles que tiverem dívida a receber do Estado que tentem
transformá-la em precatório, porque será um bom investimento.

O nosso posicionamento é esse. Temos algumas restrições à lei
delegada. Queremos que ela seja mais discutida. Não queremos dar
um cheque em branco ao governo do Estado, para que ele faça as
mudanças que nós estamos questionando em outros projetos que
tramitam nesta Casa. A lei delegada, de acordo com a mensagem,
derruba vários projetos que estão em regime de urgência, como o
projeto da Copasa, a reformulação da avaliação de desempenho. São
essas mudanças que queremos discutir. A Assembléia Legislativa
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precisa ter a responsabilidade de exercer o seu papel pleno, que é o
de fiscalizar o Executivo e legislar. O Congresso Nacional já está
desmoralizado, porque lá já não se legisla, apenas se homologam as
medidas provisórias. E vamos caminhando do mesmo jeito. Como
disse o nosso Líder, Deputado Adalclever Lopes, ou este Parlamento
reage ou, infelizmente, podemos fechá-lo. O parlamento é a
sustentação da democracia, é o parlamento que segura toda a
estrutura equivocada dos outros Poderes. Mas, infelizmente, estamos
cabisbaixos por causa do Executivo. Isso é ruim para a democracia e
para o povo. Digo isso com o coração doendo, porque enfrentei a
ditadura militar, Deputada Jô Moraes. Nós, que viemos do MDB, dos
movimentos sociais, poderíamos estar aqui discutindo projetos do
governo, projetos de lei bem específicos, poderíamos estar aqui
exercendo o nosso papel, e infelizmente estamos homologando.
Como disse o Deputado Sávio Souza Cruz, a Assembléia passará a
se chamar Assembléia "homologativa". Digo isso com o coração
doendo e com muita tristeza, principalmente para nós, que viemos de
uma ditadura militar e que infelizmente estamos enfrentando outra
ditadura.

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Com a palavra, para
discuti-lo, o Deputado Sávio Souza Cruz.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Bom-dia, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, especialmente os telespectadores da
TV Assembléia e, entre esses, particularmente os servidores públicos.
Tramita nesta Casa e ora se encontra em fase de discussão o projeto
de resolução que pretende conceder ao Governador do Estado a
faculdade de editar leis como quem faz decreto. E mais ou menos o
retorno temporário do famigerado decreto-lei; é mais ou menos a
extinção temporária de um dos três Poderes que compõem o sistema
de representação.

A Assembléia Legislativa existe constitucionalmente, como disse o
Deputado Antônio Júlio, para fiscalizar o Executivo e para legislar. Ela
tem justamente o nome de Assembléia Legislativa, porque essa é a
sua função principal. E para isso que ela existe. E nós, ao aprovarmos
essa delegação, estaremos dizendo ao povo que, até 31/1/2007, não
precisaremos do Poder Legislativo, porque S. Exa. o Governador do

rÁ!



790

Estado, Chefe do Poder Executivo, fará por nós o nosso dever.
Sr. Presidente, ouvi argumentações de que o Governador estaria

acobertado do ponto de vista da representação popular, tendo em
vista a sua expressiva votação no pleito deste ano, que garantiu a sua
reeleição. Contra-argumento dizendo que a fonte de legitimidade
desta Casa é rigorosamente a mesma da do Governador. A mesma
população de Minas Gerais que decidiu permanecer com este governo
por mais quatro anos decidiu também que cada um de nós aqui
permaneceria ou seria substituído. Portanto, não há nenhuma lógica
democrática nessa argumentação.

Sr. Presidente, mais grave do que isso é o fato de estarem vendo
essa proposta de lei delegada como o coroamento de um processo
grave de distorção da normalidade do funcionamento do regime
democrático. O Primeiro-Ministro da Inglaterra Winston Churchill
proferiu uma frase lapidar: "Não existe opinião pública. Existe opinião
publicada".

Em Minas Gerais, nós, que viemos mais de longe, descobrimos que
a censura econômica exercida pelo uso abusivo das verbas
publicitárias oficiais se tem mostrado ainda mais eficaz do que fora a
exercida pelos canhões no tempo dos militares. Exercida essa
censura e impedida a opinião pública de tomar conhecimento e de
debater sobre a administração pública do Estado, traz-se a esta Casa
esse mesmo silêncio e essa mesa cultura do discurso único. Tenho
usado a expressão de que o discurso político em nosso Estado foi
substituído por algo que denomino "mantra marquetolágico", que diz
que o governo é o melhor, que o choque de gestão é de primeira, de
segunda e de terceira geração, é lunar, é "interespacial", e que quem
questiona qualquer item está cometendo quase um crime de lesa-
pátria.

Sr. Presidente, o que produz isso é a existência de dois governos,
ou seja, de dois Estados em Minas Gerais: o real e o da mídia, o real
e o do 'marketing".

Quando se deseja discutir a realidade de Minas Gerais, somos
sempre contraditados com as peças do "marketing". Então, não é
estabelecido um diálogo possível, porque o governo do 'marketing"
não é real. O real, como todo governo, tem méritos, avanços e
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também debilidades, fragilidades, erros e necessidade de correções.
O PMDB insiste em tentar fazer, nesta Casa, uma trincheira de

resistência contra a avalanche da mídia, do "marketing", afirmando ser
possível aperfeiçoar o governo e melhorar o nosso Estado e a vida da
nossa gente. Não contribui nada, para Minas Gerais e para a
democracia, o discurso único, o "marketing" fácil, regado pelo uso das
verbas publicitárias oficiais.

Sr. Presidente, essa lei delegada vem coroar esse processo de
amordaçamento do debate político, logo aqui, em Minas Gerais, berço
de tantas tradições e guardiã da alma cívica da Nação, que tantos
exemplos de compromisso com a liberdade e com a democracia deu
ao longo da nossa história. E é aqui, nesta Casa de tradições
centenárias, que se deseja amordaçar o debate político.

E contra isso que se insurge o PMDB, partido cuja única frente é o
compromisso com a liberdade e com a democracia.

Havia, e ainda há, no PMDB, dificuldade de se identificar o viés
ideológico de seus integrantes. Alguns são de centro, outros de direita
e outros de esquerda, mas o compromisso único que amalgamou e
consolidou esse grande partido, que tanta história já fez no País, é
seu compromisso com a liberdade.

Mantido tal compromisso, o PMDB tem sido, nesta Casa, uma voz
que alerta a população de Minas Gerais de que existe vida e
pensamento além das peças de "marketing". Além do déficit zero; dos
choques A, B, C; das gestões 1 e 2; de governo lunar, interplanetário,
melhor do mundo, há também debate a ser feito, há precatórios a
serem pagos, o que, aliás, parece-me contraditar o déficit zero.

Em Minas Gerais, há 5 bilhões de precatórios a serem pagos. Há
milhares e milhares de servidores, aposentados idosos - 90 ou 95
anos - vendo aproximar o fim de seus dias sem nenhuma previsão de
receber os precatórios que lhes são devidos. Há aqueles que, embora
a mídia teime em informar que foram brindados com o plano de
carreira, continuam sem carreira, sem salário, sem esperança.

Esta tribuna deve ser mantida nem que seja como um local isolado,
uma voz isolada, em que o governo real possa ser objeto de análise.

Que não nos centremos apenas em discutir as belas peças do
competente "marketing" político do governo de Minas.

rs1W



792

O Deputado Edson Rezende (em aparte) - Parabenizo o Deputado
Sávio Souza Cruz pelo belo discurso e pelas reflexões tão precisas
que faz da história do PMDB e de Minas Gerais.

Esta Casa dita e tida como Casa do povo é o espaço em que se
fazem ouvir as vozes dos Deputados que representam Minas Gerais.

Se há um instrumento que nos permite construir uma sociedade
mais justa, com menor concentração de renda e maior divisão de
benefícios para os cidadãos é a democracia. Só a democracia permite
• contraditório e o fervilhar de muitas idéias.

V. Exa. se referiu ao pensamento único neoliberal. Estamos vivenda
• resultado do Consenso de Washington, que levou países à ruína,
incluindo o Brasil. Nos oito anos de mandato tucano, o Brasil viveu
problemas sociais graves e acumulou uma dívida pública das maiores
do mundo, com um impacto social devastador.

Que instrumentos da democracia temos usado hoje na democracia
representativa? Respondo: os parlamentares nas Câmaras
Municipais, nas Assembléias Legislativas e no Congresso Nacional. Aí
eles debatem idéias e problemas sociais. Nelas os conflitos se
externam, e somente a democracia permite que se externem os
conflitos, que se os discutam e que se busque o consenso para todos
eles.

E claro que isso só ocorrerá por meio da pressão social, das idéias e
do que representamos. Como V. Exa. bem disse, o instrumento da lei
delegada se aproxima muito mais dos regimes de exceção.

Lei delegada significa passar cheque em branco. Significa algo que
possivelmente esteja escondido na mente do Executivo, que não quer
externá-lo, torná-lo público. Ora, isso fere o principio da transparência.
Portanto, como disseram os Deputados Antônio Júlio e André Quintão,
ela não se justifica. Poderia até justificar-se num determinado
momento, em que se inicia um governo e não há tempo de fazer
alterações necessárias. Mas, como o governo vai continuar em 2007,
não há razão para lei delegada, pois ele teve quatro anos para realizar
seu planejamento.

Há uma contradição: falam muito do planejamento eficiente do
Estado, exibem-no como um instrumento fundamental que foi
resgatado nesse governo, e apresentam uma lei delegada. Repito: há
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aí uma contradição fundamental.
E preciso saber o que o governo quer com essa lei delegada. Ele

quer aumentar o salário dos cargos em comissão? Então coloque no
papel, na lei, que quer aumentar o salário daqueles que detêm cargo
em comissão. Quais são as outras alterações? Coloque-as no papel.
O que a sociedade e os Deputados da Oposição e da Situação não
podem conhecer? O que está por trás dessa lei delegada? Qual o seu
sentido, o seu escopo?	 -

Na verdade, a lei delegada é um resquício da ditadura. E isso que
queremos dizer ao povo mineiro. Portanto, o P1 e o PMDB se
colocam claramente contrários a essa lei delegada. Temos de acabar
com esses resquícios da ditadura, fortalecer o mandato dos
Deputados, esta Casa Legislativa e a voz do povo.

Quero parabenizar V. Exa. pela sua explanação. Quero dizer que o
PT é contrário à lei delegada e estará aqui para debatê-la. Queremos
que o Governador e os Secretários de Fazenda e de Planejamento
venham aqui esclarecer as modificações que querem aplicar por meio
dessa lei delegada. Obrigado.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Agradeço ao Deputado Edson
Rezende, que é um dos Deputados que gozam do meu maior
respeito, já que o conheço de longa data e acompanho a sua
trajetória. Sei do seu compromisso com os valores da democracia e
sobretudo com o povo de Minas Gerais.

O seu pronunciamento enriquece muito a minha modesta discussão
desse projeto de resolução e serve como um alerta ao povo mineiro.
Na verdade, Deputado Edson Rezende, estamos vivendo em Minas
Gerais uma situação de anormalidade institucional.

No dia 3 deste mês, li uma declaração - ainda não desmentida - do
Presidente do PSDB, Deputado Nárcio. Ele disse que o partido que
vier a ocupar cargo na Mesa da Assembléia já está contemplado pelo
governo. Esse ato falho de S. Exa. mostra que, na cabeça das
pessoas, os Poderes não existem de forma harmônica e
independente. Há implantado, de fato, um poder único que cerceia a
liberdade de informação do povo de Minas, como já disse, pelo uso
abusivo da publicidade oficial. Há tutela sobre o Poder Legislativo. Há
interferência indevida.
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Há o mercado de emendas. Há o mercado de benesses e de cargos
que quer fazer silenciar qualquer debate possível a respeito da Minas
real e do governo real. Joga-se sempre a discussão para Minas, para
o governo do "marketing", para a Minas da publicidade, para o
governo das peças publicitárias. E querem impedir-nos, nós,
representantes do povo de Minas Gerais, de fazer esse debate.

Portanto, eu que já tinha, em tom de ironia, dito que na sucessão da
Mesa Diretora deveríamos consolidar um movimento! dizendo "basta
de intermediários, Danilo de Castro para Presidente"; poderemos
completar e dizer, quem sabe! "Nárcio Rodrigues, 1 tSecretário". E. de
uma vez por todas, sustamos essa pantomima em que se tornou esta
Casa de tão grandes e tão augustas tradições.

Cabe a nós, Deputado Edson Rezende, lutar para que isso não se
consolide. Cabe a nós cultivar a trincheira do debate. Cabe a nós
buscar preservar o espaço do povo de Minas de acesso à informação,
de acesso à cidadania. Não há cidadania sem direito a informação.
Não há cidadania firmada sobre conceitos de mídia. Não há cidadania
sem a liberdade do debate, sem a instauração da plena liberdade.

Portanto, senhores servidores de Minas Gerais, estamos às voltas
com uma lei delegada que concederá ainda maiores poderes ao
Poder Executivo para fazer o que quiser com os senhores, sem que
possamos discutir ou contraditar. Senhores servidores que nos
escutam pela TV Assembléia, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, a lei
delegada é algo tão grave, isso que chamo de renúncia das
atribuições constitucionais de um Poder, que jamais ninguém ouviu
falar em sentença delegada. O que seria uma sentença delegada?
Seria a delegação, por parte do Poder Judiciário, para o Poder
Executivo exarar sentenças em processos judiciais. Isso é uma
anormalidade democrática pois isso compete ao Poder Judiciário. Na
sua existência, ele existe para isso, assim como legislar é a razão da
existência desta Casa. Razão pela qual insisto em que se trata de
uma anormalidade no sistema democrático. Portanto é necessário que
possamos alertar o povo de Minas para esse momento de
anormalidade democrática que vive nosso Estado com a morte do
debate político, com o cerceamento e com a censura. Aqui, se
propomos alguma alteração, se ousamos pensar que podemos
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contribuir com alguma idéia para as propostas que vêm de um
iluminado Executivo, assim cultivado na mídia com a generosidade
das verbas publicitárias, logo somos acusados de que isso é a
Oposição.

Faço um convite para sermos mais instituição. Há mais espaço para
a inteligência humana do que o sim ou o não. Há mais espaço para a
posição política do que a Situação ou a Oposição. Há mais espaço
para consolidarmos o nosso grande compromisso com o povo de
Minas Gerais. E a este compromisso que não podemos, nenhum de
nós, renunciar nem dele abrir mão. Se em algum momento o projeto
que vem do Executivo é bom para Minas Gerais, por que alguém da
Oposição votará contra? Porque é contra o governo e, por isso, seria
contra o povo? Da mesma forma, aqueles que se dizem da base do
governo, se vêem algo que não é bom para o povo de Minas Gerais,
apenas por se dizerem da base votarão a favor e contra o povo de
Minas Gerais?

Costumo dizer, Deputados Edson Rezende, Ricardo, Adalclever
Lopes e Antônio Júlio, que há dois tipos de imbecis: é o que concorda
com tudo que falamos e o que discorda de tudo que falamos. Na
Assembléia, não podemos nos dividir em dois bandos de imbecis:
aqueles que dizem "amém" e "sim" a tudo que vem do governo, e
aqueles que dizem "não" a tudo que vem do governo.
Há mais espaço para a construção. Há o espaço do

aperfeiçoamento legislativo, ao qual não pode renunciar esta Casa.
Quem perde com isso - mais que o governo, mais que os Deputados,
mais que a Assembléia Legislativa - é o povo de Minas Gerais.

Tramita esse projeto de resolução, Deputado Adalclever Lopes,
além de tudo, num injustificável regime de urgência. Temos de delegar
os nossos poderes e ainda temos pressa em fazê-lo. Pasmem: o
pedido de urgência não foi apresentado pelo governo, por meio de sua
Liderança; foi apresentado por um de nossos pares, nessa grande
competição para saber quem é o mais servil, o mais sabujo, o melhor
integrante da base, o mais cordato.

Não gosto disso, porque me dói ver esta Casa de joelhos. Fico triste,
ao ver que esta Casa não está à altura da sua tradição histórica.
Tenho por esta Casa os vínculos mais fortes desde a minha mais
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tenra idade, quando, das galerias, assistia aos grandes debates
políticos, que eram travados aqui por ilustres homens públicos de
Minas, que honraram a composição desta Casa. Desde criança,
participei da vida desta Assembléia, porque, como todos sabem, meu
pai a ela pertenceu por 20 anos. Agora, vejo que esta Casa está sem
capacidade de reação, está de joelhos, acovardada, docilizada,
atemorizada, com receio até mesmo da reação da mídia, que é
mobilizada contra quem fala qualquer coisa. Vejo que esta Casa não
está, infelizmente, à altura de sua história, de sua tradição.

Não há quem possa resolver essa situação, não há quem possa
fazer reverter esse quadro, exceto nós, os 77 Deputados integrantes
deste Poder. Insisto: integrantes deste Poder. Não nos esqueçamos
de que isto aqui é um Poder, não é uma repartição do governo do
Estado, para que qualquer Presidente de partido venha dizer que
quem vier a ocupar algum cargo na Mesa da Assembléia será
beneficiado pelo governo. Se assim o fosse, o partido dele será, quem
sabe?, beneficiado pelo governo federal, ao participar da Mesa da
Câmara dos Deputados. Mas a lógica que vale aqui não vale lá. Não
há, insisto, espaço para debates. Espero que este restrito espaço da
tribuna seja preservado como o último bastião, onde é facultado o
debate político em Minas Gerais.

Aqui foi instaurada aquela velha tese - tão velha quanto falsa - de
que compete à base votar e à Oposição falar. Não. Compete a cada
homem público ter compromisso com suas idéias, com suas
convicções e confrontá-las. O parlamento é a casa da palavra, é a
casa do debate, é a casa da construção coletiva. Não é a casa do voto
silencioso e servil, do servilismo, do sabujismo, da permuta de
sinecuras, cargos e benesses. Isso está fazendo transformar o
conceito do povo brasileiro quanto à democracia representativa. Minas
Gerais, que sempre esteve à frente do processo de construção
democrática, deverá dar o exemplo, partindo de nós, Deputados da
Assembléia de Minas Gerais, de que temos de fato compromisso com
a democracia, com a liberdade, de reinaugurarmos aqui o debate
político. Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Carlos Pimenta) - A Presidência verifica,
de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos.
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Palavras do Sr. Presidente
A Presidência encerra, nos termos do art. 274 do Regimento Interno,

a discussão, em l Q turno, do Projeto de Resolução n 9 3.768/2006,
uma vez que permaneceu em ordem do dia por quatro reuniões, e
informa ao Plenário que no decorrer da discussão foram apresentadas
ao projeto duas emendas do Deputado Rogério Correia, que
receberam os ns 3 e 4, três do Deputado Antônio Júlio, que
receberam os flQ 5 a 7, e uma do Deputado Sávio Souza Cruz, que
recebeu o n 2 8, e que, nos termos do § 2 9 do art. 188 do Regimento
Interno, encaminha as emendas com o projeto à Comissão de
Administração Pública para parecer.

- As Emendas ns 3 a 8 foram publicadas na edição do dia
8/12/2006.

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

Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às
14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA lO? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 4? SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 6/12/2006
Às 15h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Antônio Júlio (substituindo o Deputado Leonardo Quintão, por
indicação da Liderança do PMDB), Dilzon Meio (substituindo a
Deputada Ana Maria Resende, por indicação da Liderança do BPSP)
e Paulo Cesar (substituindo o Deputado Sebastião Helvécio, por
indicação da Liderança do BPSP), membros da supracitada
Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Dalmo Ribeiro
Silva e Adalclever Lopes. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Antônio Júlio, declara aberta a reunião e, nos termos do
inciso III do art. 120 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata,
considera-a aprovada e solicita aos Deputados presentes que a
subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a ouvir o
Prefeito e os Vereadores de Pequi acerca do seqüestro das rendas
municipais determinado pela Corte do Tribunal de Justiça do Estado e
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da decretação do estado de emergência. A Presidência interrompe a
1? Parte da reunião, para ouvir os Srs. Miguel Honorato, Prefeito
Municpal de Pequi, e Geraldo Antônio Ramos, Presidente da Câmara
Municipal de Pequi, que são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência faz uso da palavra, para suas considerações iniciais; em
seguida, passa a palavra aos Deputados Paulo Cesar, Dalmo Ribeiro
Silva, Dilzon Meio e Adalclever Lopes. 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, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2006.
Leonardo Quintão, Presidente - Weliton Prado - Dalmo Ribeiro Silva.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9

3.672/2006
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
O Projeto de Lei n Q 3.672/2006, do Deputado Doutor Viana, pretende

declarar de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Rural
Cruz Alta - Aderca -, com sede no Município de Pouso Alegre.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com a Emenda n 9 1, que apresentou.

Cumpre agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente
sobre o projeto, nos termos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação de Desenvolvimento Comunitário Rural Cruz Alta,

entidade sem fins lucrativos, tem por finalidade o desenvolvimento da
agropecuária e a melhoria do bem-estar da população da comunidade
em que se situa.

Para tanto, realiza compras de insumos e embalagens para os
produtores locais; comercializa seus produtos agropecuários; promove
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intercâmbio entre a comunidade rural e urbana, por meio de encontros
festivos; firma convênios e elabora projetos com órgãos e entidades
da região.

O meritório trabalho empreendido pela entidade torna-a merecedora
do título declaratório de utilidade pública.

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

3.672/2006, em turno único, com a Emenda n 2 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2006.
Manos Fernandes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.686/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Lar de Acolhimento ao Idoso Lição de
Vida, com sede no Município de Uberaba.

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

Fundamentação
A entidade em questão, em funcionamento desde 2005, tem por

objetivo maior defender melhores condições de vida para os idosos da
comunidade de Uberaba.

Envida seus esforços na busca de soluções práticas para o seu
bem-estar, oferece moradia aos mais carentes, presta-lhes assistência
médica e propicia-lhes atividades de lazer, além de apoio moral e
psicológico.

Porque intenta assegurar aos seus assistidos integridade e
dignidade, a entidade é merecedora do título de utilidade pública.

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

& 3.686/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2006.
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Jô Moraes, relatora.
PARECER PARA O l Q TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.66912006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa
por meio da Mensagem n2 676/2006, o projeto de lei em epígrafe
"estabelece as diretrizes da política remuneratória dos servidores
públicos civis da administração direta, autárquica e fundacional do
Poder Executivo e dos militares do Estado".

Publicado no 'Diário do Legislativo" de 20110/2006, foi o projeto
distribuído a esta Comissão e às Comissões de Administração Pública
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe-nos, agora, nos termos do art. 18, c/c o art. 102, III, 'a", do
Regimento Interno, analisar a matéria quanto aos seus aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposição em análise pretende estabelecer uma política

remuneratória para os servidores púbicos da administração direta,
autárquica e fundacional do Poder Executivo. Para tanto, o projeto
estabelece a forma de cálculo do limite de recursos a ser aplicado nos
instrumentos da política, que será obtido por meio da incidência do
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 do exercício imediatamente anterior ao
exercício de aplicação da política.

O projeto prevê, ainda, os instrumentos de aplicação da política e as
condições e os limites fiscais a serem observados na fixação do
montante de recursos a ela destinados.

Outro ponto do projeto que merece ser destacado é afixação do dia
1 2 de maio de cada exercício como a data base para a concessão do
reajuste geral do vencimento dos servidores a que se refere o inciso X
do art. 37 da Constituição Federal. A fixação da data base é uma luta
histórica dos servidores públicos estaduais, tendo em vista que,
embora a Carta Federal tenha assegurado tal direito, sempre na
mesma data e sem distinção de índices, tal preceito não tem sido
cumprido devido à ausência da iniciativa de lei fixando a revisão.
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O projeto institui, ainda, o Grupo Consultivo sobre Política
Remuneratória - GCPR -, composto por oito representantes dos
servidores públicos estaduais, escolhidos entre representantes das
associações de classe e entidades sindicais, legalmente instituídas
há, pelo menos, dois anos e que possuam, no mínimo, três mil
associados.

A instituição de uma política remuneratória para os servidores do
Poder Executivo é um compromisso do governo do Estado assumido
expressamente no contexto da reforma administrativa, iniciada no ano
de 2003. Entre as proposições aprovadas naquela oportunidade, a Lei
n9 14.693, de julho de 2003, que instituiu o Adicional de
Desempenho - ADE -, estabeleceu a obrigatoriedade de o Poder
Executivo divulgar anualmente o montante estimado de recursos
disponíveis para o pagamento do ADE, de acordo com a política
remuneratória do serviço público estadual, na forma da lei.

Ademais, o art. 39 da Constituição da República, com a redação
dada pela Emenda à Constituição n 9 19, de 1998, prevê que a fixação
dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema
remuneratório observará a natureza, o grau de responsabilidade e a
complexidade dos cargos, bem como os requisitos para a investidura
no, cargo.

E evidente que a instituição de uma política remuneratória vai ao
encontro dos preceitos constitucionais vigentes bem como dos
anseios dos servidores públicos estaduais. No entanto, vislumbramos
a necessidade de apresentar o Substitutivo n 2 1 para tornar mais claro
o texto do projeto e sanar impropriedades de ordem jurídica e de
técnica legislativa.

Entre as alterações propostas, ressaltamos a introdução, no art. 1
do referido substitutivo, da definição da política remuneratária, que
compreende normas que orientarão a ação do Poder Executivo na
fixação da remuneração do servidor, do reajuste de seu vencimento,
do índice para a revisão geral anual e na concessão de quaisquer
outros acréscimos pecuniários que acarretem aumento de despesa
com pessoal. Propusemos, também, a definição de determinados
conceitos, que julgamos necessários para tornar a leitura e a
compreensão da norma mais fáceis.
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Outra alteração necessária foi a retirada do percentual de 57,5% -
inserido no art. 72 do projeto - como condição para a suspensão da
aplicação dos recursos destinados à política remuneratória. Tal
medida baseia-se no fato de a Lei Complementar n 2 101, de
4/5/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - haver determinado o limite
prudencial e o teto máximo de gastos com pessoal para cada Poder,
não sendo possível a adoção de um limite que considerasse os gastos
com outros Poderes em uma lei estadual.

Retiramos, ainda, do texto original do projeto, o dispositivo que
previa a criação do Grupo Consultivo sobre Política Remuneratória -
GCPR. O referido dispositivo não guarda abrigo no ordenamento
jurídico vigente, já que prevê a criação de um órgão com atribuições e
competências típicas de organismos estatais, mas que não integraria
a estrutura administrativa do Estado. Sugerimos, pois, que a
administração estadual estabeleça um canal de negociação com as
entidades sindicais representativas dos servidores e associações dos
militares para conferir um caráter mais democrático à aplicação dos
recursos destinados à implantação da política remuneratória no
Estado de Minas Gerais.

Algumas alterações - em especial, a modificação dos arts 52, 62 e 72
do projeto - foram realizadas para propiciar um ordenamento lógico ao
texto. Dessa forma, os conceitos e as definições necessárias à
aplicação da lei foram aglutinados no art. 32 do substitutivo. Já as
condições para implementação da política remuneratória ficaram
abrigadas no art. 7. Promovemos, ainda, alterações no dispositivo do
projeto que cuida da suspensão da política remuneratória.
Entendemos que, caso as condições para a aplicação da política não
sejam atendidas, esta não será aplicada, e não suspensa, como prevê
o projeto. Propomos, ainda, a simplificação do dispositivo que trata da
alteração do período de referência no caso de o percentual de
referência ser negativo. Tais modificações estão consubstanciadas no
art. 82 do substitutivo.

Julgamos, ainda, necessário o estabelecimento de uma ordem de
prioridade na aplicação dos recursos entre determinados instrumentos
da política remuneratória - a revisão geral anual, as promoções e
progressões e o Adicional de Desempenho - ADE - sobre os demais,
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inserida no § 1 2 do art. 49 do substitutivo, tendo em vista o disposto
nos art. 22 da mencionada Lei de Responsabilidade Fiscal. O
desenvolvimento dos servidores na carreira e o ADE constituem
direitos garantidos aos servidores por força da legislação estadual
vigente. A revisão geral anual foi priorizada por haver disposição
constitucional sobre a matéria. Além disso, conforme o disposto no
inciso 1 do § 1 2 do art. 22 da LRF, a verificação do cumprimento do
limite prudencial de 95% sobre o teto máximo de 49% de gastos com
pessoal pelos Executivos estaduais se dará quadrimestralmente, e,
ultrapassado este limite, são impostas várias vedações à concessão
de quaisquer acréscimos pecuniários aos vencimentos dos servidores.
No entanto, a concessão de acréscimos previstos em lei ou contrato,
garantidos pela via judicial ou, ainda, a revisão geral anual estão
ressalvados pela mencionada lei complementar.

Por fim, fixamos o percentual do crescimento vegetativo em 1,75%,
retirando o termo 'valor máximo", tendo em vista a média histórica do
aumento inercial da despesa com pessoal.

Conclusão
Com fundamento nas razões expostas, concluímos pela legalidade,

constitucional idade e juridicidade do Projeto de Lei n2 3.669/2006 na
forma do Substitutivo n 9 1, que apresentamos a seguir.

SUBSTITUTIVO N Q 1
Estabelece a política remuneratória dos servidores públicos civis da

administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e
dos militares do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 O - A política remuneratória dos servidores públicos civis da

administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e
dos militares do Estado rege-se por esta lei.

Parágrafo único - A política remuneratória compreende normas que
orientarão a ação do Poder Executivo na fixação da remuneração do
servidor, do reajuste de seu vencimento e do índice para a revisão
geral anual e na concessão de quaisquer outros acréscimos
pecuniários que acarretem aumento da despesa com pessoal.

Art. 2 - A política remuneratória tem os seguintes objetivos:
- estabelecer um sistema remuneratório que garanta:

1
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a) a fixação de vencimentos e dos demais componentes da
remuneração de acordo com a natureza, o grau de responsabilidade,
a complexidade e as peculiaridades dos cargos de cada carreira, bem
como com os requisitos exigidos para a investidura no cargo;

b)a manutenção do poder aquisitivo do servidor e a possibilidade de
concessão de ganhos reais nos seus vencimentos;

II - assegurar a compatibilidade entre o sistema remuneratório e o
equilíbrio fiscal do Estado;

III - viabilizar os recursos necessários para custeio das despesas
relativas ao desenvolvimento do servidor na respectiva carreira, com o
fortalecimento e o aprimoramento do sistema de mérito;

IV - privilegiar políticas de pessoal que incentivem a maior
produtividade do servidor, para garantir a eficácia e a continuidade da
ação governamental.

Art. 3 - Para fins do disposto nesta lei, considera-se:
- exertício de aplicação o exercício em que ocorrer a aplicação dos

recursos para pagamento dos acréscimos pecuniários decorrentes da
implementação dos instrumentos da política remuneratória;

II - período de referência os dois exercícios imediatamente
anteriores ao exercício de aplicação e que servirão de parâmetro para
• aferição dos valores de ICMS Principal e de despesas com pessoal
• serem utilizados no cálculo de que trata o art. 60;

III - ICMS Principal o valor do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -
arrecadado em cada exercício, excluídas as multas, os juros de mora
e a dívida ativa;

IV - variação nominal do ICMS Principal a variação percentual do
valor do ICMS Principal arrecadado no exercício fiscal imediatamente
anterior ao exercício de aplicação, em relação ao valor do ICMS
Principal arrecadado no segundo exercício anterior àquele;

V - despesa com pessoal o total da despesa com pessoal constante
no Relatório de Gestão Fiscal de que trata a alínea "a" do inciso 1 do
art. 55 da Lei Complementar Federal n 2 101, de 4 de maio de 2000,
referente ao Poder Executivo;

VI - variação nominal da despesa com pessoal a variação percentual
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entre os valores de despesa com pessoal, calculados com base no
valor gasto no exercício fiscal imediatamente anterior ao exercício de
aplicação, em relação ao segundo exercício anterior àquele;

VII - resultado fiscal o resultado do balanço do Orçamento Fiscal,
observado o disposto no art. 102 da Lei Federal n 2 4.320, de 17 de
março de 1964;

VIII - percentual de referência a diferença entre a variação nominal
do ICMS Principal e a variação nominal da despesa com pessoal,
deduzido desta seu crescimento vegetativo;

IX - revisão geral anual o acréscimo pecuniário percebido pelo
servidor em função da correção de sua remuneração, visando à
reposição das perdas decorrentes da inflação do período, conforme
determinação constitucional;

X - fator de produtividade a razão entre o valor das despesas de
capital e o valor da soma das despesas de capital com as outras
despesas correntes, consideradas, para a sua medição, apenas as
despesas realizadas com recursos ordinários no âmbito do Poder
Executivo

Art. 4 - O Poder Executivo definirá, a cada exercício, a distribuição
de recursos destinados ao pagamento dos acréscimos decorrentes da
aplicação dos seguintes instrumentos da política remuneratória:

- a progressão e a promoção do servidor, na forma estabelecida na
lei de criação da respectiva carreira;

II - 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;

III - a concessão de Adicional de Desempenho - ADE -, nos termos
da Lei n°14.693, de 30 de julho de 2003;

IV - a concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento ou
reajuste de vencimento básico de cargos, dos valores das funções e
das gratificações, dos proventos de aposentadoria e de reforma;

V - a alteração de estrutura de carreira que implique aumento de
remuneração;

VI - a aceleração do desenvolvimento do servidor na carreira por
meio da promoção por escolaridade adicional, na forma da lei;

VII - o reposicionamento do servidor por tempo de serviço, na forma
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da lei.
§ 1 Q - Na definição da distribuição de recursos entre os instrumentos

da política remuneratória, será observada a prioridade daqueles
previstos nos incisos 1, II e III do "caput" deste artigo.

§ 2 - A data limite para definição da distribuição de recursos
prevista no "caput" deste artigo é 30 de abril de cada ano.

Art. 52 - Fica fixada a data de 1 2 de maio de cada exercício para a
aplicação do disposto no inciso II do "caput" do art. 42 desta lei.

Art. 6 0 - O montante de recursos a ser utilizado na política
remuneratória, em cada exercício, será obtido pela aplicação de
percentual de referência sobre a despesa .com pessoal do exercício
imediatamente anterior ao exercício de aplicação.

Art. 7°- São condições para a aplicação dos instrumentos da política
remuneratória em um determinado exercício:

- resultado fiscal positivo no exercício anterior ao exercício de
aplicação;

II - observância do teto, para a despesa total com pessoal do Poder
Executivo, de 95% (noventa e cinco por cento) do limite percentual
estabelecido na alínea "c" do inciso II do art. 20 da Lei Complementar
Federal n 2 101, de 2000;

III - variação nominal do ICMS Principal e percentual de referência
positivos;

IV - aumento ou manutenção no índice do fator de produtividade do
Poder Executivo no exercício anterior ao exercício de aplicação.

Art. 8 - A ausência de qualquer da condições previstas no art. 72

acarretará a não-aplicação dos instrumentos da política remuneratória.
§ 1 - Os instrumentos da política remuneratória voltarão a ser

aplicados no exercício em que as condições estabelecidas no art. 72

voltarem a ser atendidas, ressalvado o disposto no § 2 2 deste artigo.
§ 2 - Na hipótese de variação nominal negativa do ICMS Principal,

os recursos 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 negativa do ICMS Principal.

§ 3 0 - Na hipótese prevista no § 1 2 deste artigo, serão utilizados
como período de referência o exercício anterior àquele em que tenha
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ocorrido a primeira variação nominal negativa do ICMS Principal em
relação ao exercício que apresentar a recuperação na arrecadação de
ICMS Principal.

Art. 92 - Para a definição da distribuição de recursos entre os
instrumentos da política remuneratória, o Poder Executivo ouvirá
representantes dos servidores públicos civis e dos militares do Estado,
das associações dos militares e das entidades sindicais legalmente
instituídas, com pelo menos dois anos de funcionamento e que
contem, no mínimo, três mil associados.

§ 1 - Os representantes, em número máximo de oito, serão
escolhidos pelas entidades e associações mencionadas no "caput"
deste artigo e relacionados em lista própria.

§ 2 - As entidades e associações mencionadas no "caput" deste
artigo deverão apresentar a lista prevista no § 12 deste artigo à
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão até 15 de fevereiro
de cada exercício.

§ 32 - A inobservância do prazo de que trata o § 2 deste artigo ou a
omissão dos representantes não impedirá a aplicação da política
remuneratória prevista nesta lei.

Art. 10 - Para apuração do montante de recursos a ser aplicado na
política remuneratória 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 n2 15.786, de 27 de outubro de 2005;
d) Lei n 2 15.961, de 30 de dezembro de 2005;
e) Lei n2 16.190, de 22 de junho de 2006;
f) Lei Complementar n 2 92, de 23 de junho de 2006;
II - decorrentes das promoções por escolaridade adicional

concedidas no exercício de 2006;
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.
Art. 11 - Nos cinco anos seguintes à publicação desta lei, será
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considerado o valor do crescimento vegetativo de 1,75% (um vírgula
setenta e cinco por cento).

Art. 12- A política remuneratória será revista, 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
despesa com pessoal de que trata o art. 11;

II - definição de indicadores para avaliação dos resultados da
aplicação da política remuneratória, visando a seu aprimoramento.

Art. 13- Estalei entra em vigor em 1 Q de janeiro de 2007.
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Elbe Brandão - Gilberto

Abramo - Weliton Prado (voto contrário).
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 3.669/2006

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa
por meio da Mensagem n Q 676/2006, o projeto de lei em epígrafe
"estabelece as diretrizes da política remuneratória dos servidores
públicos civis da administração direta, autárquica e fundacional do
Poder Executivo e dos militares do Estado".

Publicado no "Diário do Legislativo" de 20/10/2006, foi o projeto
distribuído a esta Comissão e às Comissões de Constituição e Justiça
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do Substitutivo n
1, que apresentou.

Cabe-nos, agora, nos termos regimentais, analisar a matéria quanto
aos seus aspectos de mérito.

Fundamentação
A proposição em exame estabelece uma política remuneratória para

os servidores púbicos da administração direta, autárquica e
fundacional do Poder Executivo. Para tanto, o projeto prevê a forma
de cálculo do limite de recursos a ser aplicado nos instrumentos da
política, os instrumentos de aplicação da política e as condições e os
limites fiscais a serem observados na fixação do montante de recursos
a ela destinados.
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Nos termos do projeto o montante de recursos a ser aplicado na
política remuneratória será obtido por meio da incidência do
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 do exercício imediatamente anterior ao
exercício de aplicação da política.

Vale ressaltar que o projeto fixa o dia l Q de maio de cada exercício
como a data base para a concessão do reajuste geral do vencimento
dos servidores a que se refere o inciso X do art. 37 da Constituição
Federal.

Muitos dos instrumentos da política remuneratória, previstos no
projeto, como o reajuste geral anual dos vencimentos dos servidores,
sempre na mesma data e sem distinção de índices, constituem uma
luta histórica dos servidores públicos estaduais e já estão previstos no
ordenamento jurídico vigente. Ademais, a instituição de uma política
remuneratória para os servidores do Poder Executivo foi um
compromisso do governo do Estado assumido expressamente no
contexto da reforma administrativa, iniciada no ano de 2003.

Ao analisar a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça
apresentou o Substitutivo n 9 1 que tornou mais claro o texto do projeto
e sanou impropriedades de ordem jurídica e de técnica legislativa.
Entre as alterações propostas no referido substitutivo, destaque-se a
definição do que compreende a política remuneratória e de
determinados conceitos necessários para melhorar a compreensão da
norma.

Foi também retirada a previsão do percentual de 57,5% como
condição para a suspensão da aplicação dos recursos destinados à
política remuneratória, uma vez que a Lei Complementar & 101, de
4/5/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - fixa o limite prudencial e o
teto máximo de gastos com pessoal para cada Poder, não sendo
possível a adoção de um limite que considerasse os gastos com
outros Poderes em uma lei estadual.

O Substitutivo n 9 1 estabeleceu ainda uma ordem de prioridade na
aplicação dos recursos entre determinados instrumentos da política
remuneratória - a revisão geral anual, as promoções e progressões e
o Adicional de Desempenho - ADE - sobre os demais, de forma que
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os direitos garantidos aos servidores por força da legislação estadual
vigente e da Constituição Federal sejam prioritários.

Consideramos que as modificações propostas pela Comissão de
Constituição e Justiça em muito aprimoraram o projeto e que os
objetivos primordiais da proposição vão ao encontro dos princípios
constitucionais norteadores da administração pública.

Por sugestão da Deputada Ana Maria Resende, apresentamos a
Emenda n2 1 ao Substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça,
para viabilizar a definição de critérios na fixação dos vencimentos
básicos dos servidores das diversas carreiras.

Conclusão
Em face do exposto somos pela aprovação do Projeto de Lei n9

3.669/2006 na forma do Substitutivo n2 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, com a Emenda n2 1, a seguir apresentada.

Emenda nQ 1
Acrescente-se onde convier:
"Art. - O Poder Executivo definirá em regulamento os principais

critérios estabelecidos na alínea "a" do inciso 1 do art. 2.".
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2006.
Fahim Sawan, Presidente e relator - Dilzon Meio - Domingos Sávio -

Leonardo Quintão - Weliton Prado (voto contrário).
PARECER PARA 1 2 TURNO DO PROJETO DE LEI N Q 3.730/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem n 2 686/2006, o Governador do Estado
enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o
Poder Executivo a permutar com a União os imóveis que especifica,
situados no Município de Uberaba.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 11/11/2006 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.

Fundamentação
Trata a proposição de conferir a necessária autorização legislativa

para que o Poder Executivo possa efetuar a permuta de um imóvel de
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propriedade do Estado, com área de 874,42m2, a ser desmembrado
de área maior, situado no Bairro Fabrício, Município de Uberaba,
registrado sob o nQ 11.700 do Livro 2, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Uberaba, por outro, pertencente à União, com
área de 10.256,21 M2, situado no Bairro Santa Marta, naquele
Município, constituído pelo Lotes 1 a 27 da Quadra 19, registrado sob
o n9 45.403 do Livro 2, no referido Cartório.

A matéria deve observar à Constituição mineira, no art. 18, que
exige autorização legislativa para alienação de bem imóvel do Estado.
No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal n 8.666, de 1993, que
regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas
para licitações e contratos da administração pública, no inciso 1 de seu
art. 17, impõe, além da referida autorização, a necessidade de
existência de interesse público devidamente justificado e avaliação
técnica.

A exigência de atendimento do interesse público está plenamente
atendida, uma vez que a pretendida permuta tem por finalidade dotar
a 3? Cia do Corpo de Bombeiros Militar de Uberaba de uma sede
compatível com as suas atividades, em localização estratégica e com
área suficientemente ampla para abrigar as suas instalações. Assim,
serão criadas as condições para aquela unidade ser elevada à
categoria de Batalhão, podendo melhor atender não só ao Município
de Uberaba, como também a toda região do Baixo Triângulo e do
Planalto de Araxá.

Com relação à necessidade de avaliação prévia, também encontra-
se atendida, pois foram anexados ao processo laudos técnicos
elaborados pela Gerência Regional em Minas Gerais da Secretaria do
Patrimônio da União, subordinada ao Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão. Esses documentos atestam que, considerando
o valor médio de mercado, o imóvel de propriedade do Estado possui
valor global de R$529.387,74 e o pertencente à União, R$952.119,45.

Em sua mensagem, o Governador informa que a diferença de
valores dos imóveis permutados será de responsabilidade do
Município de Uberaba, conforme ajuste firmado pelo Prefeito
Municipal de Uberaba e o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros
Militar, com pleno assentimento do representante da União, Sr.
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Rogério Veiga Aranha, Gerente Regional em Minas Gerais da
Secretaria do Patrimônio da União. Em decorrência disso, o art. 22 da
proposição estabelece que a permuta se fará sem torna para as
partes.

A complementação da diferença será realizada mediante a
disponibilização de um terceiro imóvel pela Prefeitura Municipal de
Uberaba para a União, além de um valor em dinheiro, a ser pago pela
citada Prefeitura, correspondente à diferença apurada no final da
transação, em favor da União. Como comprovação das intenções
firmadas, encontram-se apensadas ao processo cópias do ajuste
citado anteriormente, assim como do Protocolo de Entrega Provisória
de Imóvel, a ser doado à União como parte da compensação deste
ente federativo em decorrência da permuta autorizada pela proposição
em análise.

Por fim, com o intuito de fazer pequenos ajustes nos dados
cadastrais dos imóveis e adequar a redação à técnica legislativa,
apresentamos na parte conclusiva deste parecer o Substitutivo n 9 1.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n 2 3.730/2006 na
forma do seguinte Substitutivo n 2 1.

SUBSTITUTIVO N 2 1
Autoriza o Poder Executivo a permutar com a União imóvel que

especifica, situado no Município de Uberaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a permutar imóvel de

propriedade do Estado, constituído pela área de 874,42m 2 (oitocentos
e setenta e quatro vírgula quarenta e dois metros quadrados), a ser
desmembrado de área maior, conforme descrição no Anexo desta lei,
situado no Bairro Fabrício, no Município de Uberaba, registrado sob o
n°11.700 do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Uberaba, pelo imóvel de propriedade da União, com área de
10.256,21m 2 (dez mil duzentos e cinqüenta e seis vírgula vinte e um
metros quadrados), situado no Bairro Santa Marta, nas Ruas
Florianópolis, Centenário, Niterói e Avenida Nenê Sabino, constituído
pelos Lotes 1 a 27 da Quadra 19, registrado sob o n 0 45.403 do Livro
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2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Uberaba.
Art. 2 0 - Os imóveis de que trata esta lei serão permutados sem

torna às partes.
Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Anexo
(de que trata o art. 1 2 da Lei n9 , de)

Um terreno com 24,80m de frente para a Rua Treze de Maio, tendo
as seguintes confrontações: pelo lado direito, com terreno do Estado:
daí, segue em linha quebrada na extensão de 5,50m, deflete à direita,
na distância de 5,48m; daí, deflete mais à direita, na distância de
20,50m; daí, deflete à esquerda, na distância de 5,00m; pelos fundos,
confronta com terrenos da Nelita Sinibalde e Eugênio Rodrigues
Borges, numa extensão de 30,27m; pelo lado esquerdo, fechando o
perímetro, confronta com terrenos do Município de Uberaba, numa
extensão de 39,23m, perfazendo a área total de 874,42m2.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Gilberto

Abramo - Weliton Prado - Sebastião Costa.
PARECER PARA O lÍ Q TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.732/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em análise, do Deputado Luiz Humberto Carneiro,
pretende alterar a Lei n 6.763, de 26/12175, que consolida a
legislação tributária do Estado.

Publicado no "Diário do Legislativo" em 11/11/2006, foi o projeto
distribuído a esta Comissão, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III,
"a", do Regimento Interno, para receber parecer quanto aos aspectos
de juridicidade, constitucional idade e legalidade.

Fundamentação
A proposta em tela tem o objetivo de acrescentar parágrafos ao art.

225 da Lei n 2 6.763, de 1975, que consolida a legislação tributária do
Estado.

Ao alterar a referida norma, a proposição disciplina os mecanismos
a serem adotados pelo Poder Executivo quando da instituição de
regime especial de tributação, estipulando instrumentos para o
controle da implementação das propostas e prevendo, inclusive, a
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ratificação das medidas que vierem a ser adotadas por esta Casa
Legislativa.

Segundo o autor do projeto, o aprimoramento do mencionado
dispositivo tem o propósito de conferir mais transparência ao processo
de estipulação de regimes especiais de tributação e mais eficiência
aos mecanismos que vierem a ser adotados, facilitando, sobretudo, o
exame da matéria por parte da Assembléia Legislativa, quando da
ratificação das medidas implementadas.

E importante salientar que a Constituição da República atribuiu
competência ao Estado membro para instituir impostos sobre a
transmissão "causa mortis" e a doação de quaisquer bens ou direitos,
sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e
de comunicação, como também sobre a propriedade de veículos
automotores, conforme se infere do art. 155 daquele Diploma.

Cabe ao mesmo ente federado, portanto, disciplinar a cobrança dos
mencionados tributos, estabelecer as alíquotas, enfim, adotar todos os
mecanismos de controle e arrecadação, o que deve efetivar-se por
meio de lei estadual.

No caso em análise, conforme mencionado anteriormente, pretende-
se alterar a norma tributária consolidada, para melhor ajustá-la no que
tange à aplicabilidade e à facilitação do trabalho de arrecadação e
controle dos impostos que alimentam o caixa do Tesouro.

Compete à Assembléia Legislativa dispor sobre a matéria, em
consonância com o princípio da reserva legal, haja vista o fato de que
a organização do sistema tributário, da arrecadação e da distribuição
de renda deve ser submetida ao crivo desta Casa, por torça do
disposto no art. 61, III, da Constituição mineira.

Nunca é demais lembrar que as matérias de natureza tributária não
estão entre aquelas de iniciativa privativa do Governador do Estado, o
que nos leva à conclusão de que não existe nenhum óbice à
inauguração do processo por membro desta Casa, conforme ocorre
no caso em tela.

A proposta está em consonância, também, com os princípios
insculpidos na Lei Complementar Federal n 101, de 415/2000, que se
tornou conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que
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não existe, de imediato, nenhuma renúncia de receita que possa exigir
a adoção de mecanismos de compensação ou estudos acerca do
impacto orçamentário-financeiro.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n 2 3.73212006.
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Elbe

Brandão - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1 Q TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.779/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria dos Deputados Mauri Torres e Weliton Prado, o Projeto
de Lei n 2 3.77912006 visa a instituir meia-entrada para estudantes e
menores de 18 anos nos locais que menciona.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 8/12/2006, a proposição foi
distribuída a esta Comissão e às Comissões de Educação, Ciência,
Tecnologia e Informática e de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
para receber parecer.
Cabe-nos, agora, emitir parecer sobre a juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria, nos termos do art. 188,
c/c o art. 102, III, a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe visa a aperfeiçoar o tratamento legal

dado ao benefício da meia-entrada concedido aos estudantes. A
matéria se encontra disciplinada por meio da Lei n2 11.052, de
24/3/93. Em síntese, a proposição pretende alterar os seguintes
aspectos da matéria: atualiza terminologia da lei, tendo em vista que a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei Federal n 2 9.394, de 1996,
não mais utiliza os termos l, 2 9 e 32 graus, empregados na legislação
em vigor; reconhece a validade da carteira expedida por qualquer
entidade estudantil e pelos estabelecimentos de ensino; estende o
benefício a todos os jovens menores de 18 anos, independentemente
de seu vínculo com o sistema de ensino formal; fixa penalidade para o
descumprimento da norma.

Não há óbice de juridicidade, constitucionalidade e legalidade nas
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alterações propostas. Com efeito, o próprio Supremo Tribunal Federal
já se manifestou sobre a matéria, reconhecendo a constitucionalidade
de lei paulista similar à proposição em exame (Adin flQ 1.950-3).
Embora não seja necessário alterar a lei apenas para atualizar a
nomenclatura empregada no texto legal, não se deve perder a
oportunidade de fazê-lo se outros aspectos da matéria serão
alterados. Todavia, considerando que a lei em vigor compõe-se
apenas de três artigos, além da cláusula revogatória e da
determinação da entrada em vigor, não se justifica modificá-la para
incorporar as alterações propostas, pois todos seus dispositivos
seriam alterados, além do acréscimo de novos artigos, sendo o caso
de revogá-la e editar nova lei.

O reconhecimento da validade das carteiras expedidas por qualquer
entidade estudantil regularmente constituída, para fins de
comprovação de sua condição de estudante, é uma medida que busca
adequar a lei ao que dispõe a Medida Provisória n9 2.208, de
17/8/2001:

"Art. 1 - A qualificação da situação jurídica de estudante, para efeito
de obtenção de eventuais descontos concedidos sobre o valor
efetivamente cobrado para o ingresso em estabelecimentos de
diversão e eventos culturais, esportivos e de lazer, será feita pela
exibição de documento de identificação estudantil expedido pelos
correspondentes estabelecimentos de ensino ou pela associação ou
agremiação estudantil a que pertença, inclusive pelos que já sejam
utilizados, vedada a exclusividade de qualquer deles.".

Esclareça-se que essa medida provisória se encontrava em vigor na
data da promulgação da Emenda à Constituição n 9 32 e, por
conseguinte, nos termos do art. 29 dessa emenda, permanece em
vigor até deliberação do Congresso Nacional e revogação por meio de
outra medida provisória.

A extensão do benefício a todos os jovens menores de 18 anos é
um princípio de justiça basilar, que pouco altera o número de
beneficiados. Afinal, até a mencionada idade, o jovem tem acesso à
educação básica, ou seja, ao ensino fundamental (dos 6 aos 15 anos)
e ao ensino médio (dos 15 aos 18 anos). Ora, se todos os jovens
nessa idade deveriam estar na escola, não se justifica excluir do
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beneficio da meia-entrada aqueles que, normalmente por se verem
forçados a se integrar no mercado de trabalho, não se encontram
matriculados no sistema regular de ensino.

Por fim, confere mais segurança jurídica fixar a penalidade na lei, ao
invés de mencionar meramente as penalidades cabíveis, conforme
consta da lei em vigor, na medida em que se reduz a discricionaridade
do aplicador.

Conclusão
Com base nas razões expostas, concluímos pela juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n 2 3.77912006.
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Elbe

Brandão - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1 P TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 3.779/2006

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

A proposição em epígrafe, dos Deputados Mauri
Prado, institui meia-entrada para estudantes e men
nos locais que menciona e dá outras providências.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu
constitucionalidade e legalidade do projeto.

Torres e Weliton
ores de 18 anos

pela juridicidade,

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 estudo pretende instituir nova disciplina à

concessão de desconto na aquisição de ingressos em eventos
culturais e de lazer para estudantes, estendendo o benefício a todos
os menores de 18 anos, estudantes ou não.

E durante o período de sua formação que o jovem deve ampliar o
acesso à cultura e ao conhecimento, como forma de propiciar o seu
desenvolvimento integral e capacitá-lo para a vida pessoal e
profissional. No entanto, em razão de sua dependência econômica, o
estudante necessita de uma política diferenciada que impulsione o seu
acesso à cultura e ao lazer.

Consoante esse princípio, a legislação que garante a meia-entrada
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aos estudantes integra o sistema jurídico brasileiro há várias décadas.
Atualmente, quase todos os Estados membros e muitos Municípios
brasileiros possuem normas para regular o benefício. Em Minas
Gerais, a lei que regula a matéria é a n 2 11.052, de 24/3/93. Em 2001,
sobreveio, em âmbito federal, a Medida Provisória n 9 2.208, de
17/8/2001, que dispõe sobre a comprovação da qualidade de
estudante e de menor de 18 anos para efeito de eventuais descontos
concedidos sobre o valor cobrado para o ingresso em
estabelecimentos de diversão e eventos culturais, esportivos e de
lazer.

A extensão do benefício da meia-entrada a jovens menores de 18
anos, autorizada pela MP, independentemente da condição de
estarem estudando, é uma das adaptações trazidas pela proposição
em estudo à legislação estadual. Analisada fora da seara das
discussões ideológicas, acreditamos que a medida se reveste de
mérito. Argumentam as vozes contrárias à extensão da meia-entrada
a todos os jovens independentemente de estarem matriculados no
sistema formal de ensino que a referida concessão deve representar
um estímulo para que o estudante se desenvolva cultural e
intelectualmente. Concordamos obviamente com a assertiva, porém
entendemos que o mesmo estímulo não deve ser negado ao jovem
que, muitas vezes involuntariamente, encontra-se alijado do ensino
formal. O jovem afastado da escola precisa também desse estímulo
inclusive para ampliar seu interesse pelo conhecimento e
conseqüentemente pelos estudos. Dados divulgados pela Secretaria
de Estado de Educação revelam que aproximadamente 8% dos
jovens de 15 a 17 anos estão fora da escola, no Estado. Ora, criar
mecanismos de acesso dos jovens a uma formação cultural
complementar, da mesma forma como implementar condições de
acesso ao ensino médio formal, é também colaborar para a formação
integral do jovem.

Em cumprimento à MP n 2 2.208, de 2001, o projeto em análise
pretende efetuar outras importantes alterações na legislação estadual
como a possibilidade de expedição da carteira de estudante por
qualquer entidade representativa do segmento e pelos
estabelecimentos de ensino e a fixação de penalidade no caso de
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descumprimento da norma, o que configura, sem dúvida, medida que
irá contribuir significativamente para assegurar o direito instituído pela
lei.

Apresentamos a Emenda n2 1 ao inciso III do art. 49 com o intuito de
adequá-lo à terminologia oficialmente utilizada no Estado para se
referir à inscrição dos contribuintes do ICMS.

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

3.779/2006, no 1 0 turno, com a Emenda n 9 1, a seguir apresentada.
Emenda n9 1

Substitua-se, no inciso III do art. 49, a expressão "cassação da
inscrição estadual" por "cancelamento da inscrição no Cadastro de
Contribuintes do Estado".

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2006.
Doutor Viana, Presidente e relator - Weliton Prado - Dinis Pinheiro.

PARECER PARA O 2 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 2.081/2005
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
Campos Altos os imóveis que especifica.

A proposição foi aprovada no 1 2 turno e, agora, a fim de receber
parecer para o 2Q turno: nos termos dos arts. 102, VII e 189, do
Regimento Interno, retorna a este órgão colegiado.

Fundamentação
O projeto visa conceder ao Poder Executivo autorização legislativa

para doar ao Município de Campos Altos dois imóveis e respectivas
benfeitorias, com áreas de 1.276,00M 2 e 5.000,00m2, localizados
nesse Município.

Visando atender ao interesse público, requisito de tal doação, os
imóveis serão destinados à regularização da ocupação, urbanização e
reorganização das áreas e implementação no local de redes de água
e esgoto pelo Município.

Além disso, o negócio jurídico a ser realizado está revestido de
garantias, uma vez que o projeto de lei em causa prevê a reversão
dos imóveis ao patrimônio do Estado na hipótese do não-atendimento
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do objetivo fixado.
A autorização de que trata o projeto decorre de exigência enunciada

no art. 18 da Constituição do Estado, no art. 17, 1, da Lei Federal n
8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição
Federal e institui normas para licitação e contratos da administração
pública, e no § 2 0 do art. 105 da Lei Federal n°4.320, de 1964, que
estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle
dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e
do Distrito Federal.

Reiteramos o parecer exarado por esta Comissão: a proposição em
análise atende aos preceitos que versam sobre a transferência de
domínio de bens públicos e não implica despesas para o erário nem
acarreta repercussão na lei orçamentária.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

2.081/2005, no 2 0 turno.
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente e relator - José Henrique - Sebastião

Helvécio - Jayro Lessa.
PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.586/2005

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

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

A proposição foi aprovada no 12 turno e, agora, a fim de receber
parecer para o 2 2 turno, nos termos dos arts. 102, VII, e 189, do
Regimento Interno, a matéria retorna a este órgão colegiado.

Fundamentação
O projeto visa conceder ao Poder Executivo a autorização legislativa

para doar ao Município de Aiuruoca o imóvel constituído de terreno
edificado, com área de 4.000,00m 2, situado no lugar denominado
Mamonal, nesse Município, para ser destinado a fins sociais, em
benefício da comunidade local.

Como garantia do negócio jurídico a ser realizado, o projeto prevê
que o imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, decorridos cinco
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anos contados da lavratura da escritura pública de doação, o
donatário não lhe der a destinação prevista ou mudar a finalidade
prevista na lei.

A autorização de que trata o projeto decorre de exigência enunciada
no art. 18 da Constituição do Estado, no art. 17, 1, da Lei Federal n
8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição
Federal e institui normas para licitação e contratos da administração
pública, e no § 2 1 do art. 105 da Lei Federal n°4.320, de 1964, que
estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle
dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e
do Distrito Federal.

A proposição em análise atende aos preceitos que versam sobre a
transferência de domínio de bens públicos e, tornada lei, não implicará
despesas para o erário nem acarretará repercussão na Lei
Orçamentária.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

2.586/2005, no 2° turno.
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - José

Henrique - Jayro Lessa.
PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI N Q 2.690/2005

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Andradas o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1 2 turno e, agora, retorna a este órgão
colegiado a fim de receber parecer para o 29 turno, conforme dispõe o
art. 189 o/co art. 102, VII, do Regimento Interno.

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

Executivo a doar ao Município de Andradas terreno e benfeitorias,
com 10.020m2, doado ao Estado por esse Município em 1955, sem a
imposição de qualquer encargo.

De acordo com o parágrafo único do art. l Q da proposição, o imóvel
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deverá proporcionar aos munícipes o empreendimento de ações no
campo da assistência social, especificamente nas áreas de moradia e
habitação, indicando, com isso, o atendimento ao interesse público,
que deve nortear o negócio jurídico em causa. Ademais, para atender
a essa mesma exigência, o art. 2 9 prevê a reversão do bem ao
patrimônio do Estado se, findo o prazo de três anos contados da data
de lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a
destinação prevista.

A prévia autorização legislativa de que trata a proposição é exigida
pelo art. 18 da Constituição do Estado, pelo art. 17 da Lei Federal n2
8.666, de 1993, que institui normas para licitação e contratos da
administração pública, e pelo § 2 2 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.

Reiteramos 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

2.690/2005, no 2 2 turno.
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - José Henrique, relator - Jayro Lessa -

Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 2 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.737/2005

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O Projeto de Lei n 2 2.737/2005, do Governador do Estado, tem por
escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Bicas o
imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 12 turno, com a Emenda n2 1, e agora
retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2
turno, conforme dispõe o art. 189, c/c O art. 102, VII, do Regimento
Interno.

Em obediência ao estatuído no § l Q do referido art. 189,
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apresentamos no final deste parecer a redação do vencido.
Fundamentação

A proposição sob comento visa autorizar o Poder Executivo a doar
ao Município de Bicas terreno com área de 600m 2, situado no Bairro
Retto Júnior, naquele Município.

Atendendo ao interesse coletivo que deve nortear a alienação de
bem público, o parágrafo único do art. 1 9 determina que o imóvel a ser
doado destina-se à implantação de programa de esporte educacional
e o art. 2 2 impõe sua reversão ao patrimônio do Estado se, findo o
prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de
doação, não lhe tiver sido dada a destinação estabelecida.

A prévia autorização legislativa de que trata a proposição é exigida
pelo art. 18 da Constituição do Estado, pelo art. 17 da Lei Federal &
8.666, de 1993, que institui normas para licitação e contratos da
administração pública, e pelo § 29 do art. 105 da Lei Federal n Q 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.

Cumpre-nos reiterar que a alienação do imóvel em tela 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

2.737/2005 no 22 turno, na forma do vencido no i Q turno.
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Jayro

Lessa - José Henrique.
PROJETO DE LEI N 2 2.737/2005

(Redação do Vencido)
Autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao

Município de Bicas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Bicas terreno constituído pela área de 600m 2, situado na Avenida
Ralph Grunewald, Bairro Retto Júnior, no Município de Bicas,
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registrado sob o n2 R-1-182, f Is. 182 do Livro 2, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Bicas.

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" é destinado à
implantação de programa de esporte educacional.

Art. 2 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura
de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo
único do art.12.

Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.795/2005

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em análise
tem por objetivo autorizar a Associação Educativa, Cultural e
Assistencial Nossa Senhora das Dores, com sede em Belo Horizonte,
a doar parte do imóvel que menciona.

Após sua aprovação no 1 turno, na forma do Substitutivo n 2 1, a
proposição retorna a este colegiado a fim de receber parecer para o 2
turno, conforme dispõe o art. 189, c/c o art. 102, VII, do Regimento
Interno. Em observância ao § 1 2 do citado art. 189, a redação do
vencido faz parte deste parecer.

Fundamentação
O Projeto de Lei n 2 2.795/2005, na forma aprovada no 12 turno,

autoriza o Poder Executivo a liberar de reversão parte do imóvel de
que trata a Lei n 2 142, de 1936, correspondente a 2.310,95m 2, que faz
divisa com o prédio da Escola Estadual da Fazenda da Betânia, para
que a Associação Educativa, Cultural e Assistencial Nossa Senhora
das Dores possa doá-lo ao Estado para a construção de uma quadra
poliesportiva na Escola Estadual da Fazenda da Betânia, localizada
no Município de Itabira. Complementando o negócio jurídico
pretendido, a proposição também autoriza o Estado a receber a
referida doação.

A prévia autorização legislativa de que trata o projeto de lei em tela é
exigida pelo art. 18 da Constituição do Estado, pelo art. 17 da Lei
Federal n 2 8.666, de 1993, que institui normas para licitação e
contratos da administração pública, e pelo § 22 do art. 105 da Lei
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Federal n2 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanças da
União, dos Estados, das Municípios e do Distrito Federal.

Cabe esclarecer que, fundamentado na Lei n 2 142, de 1936, o
Estado doou ao Orfanato Nossa Senhora das Dares, de Itabira, uma
área de 100 hectares de terra e suas benfeitorias, com a previsão de
que o imóvel reverteria ao doador no caso de extinção da entidade.
Posteriormente, a Lei n 6.972, de 1976, autorizou o Orfanato Nossa
Senhora das Dores a transferir o terreno doada à Congregação das
Religiosas Missionárias de Nossa Senhora das Dores, reafirmando a
cláusula de reversão apenas na hipótese dessa instituição cessar
suas atividades em Itabira. Na Assembléia Geral Extraordinária
realizada em 2003, a referida Congregação alterou sua denominação
para Associação Educativa, Cultural e Assistencial Nossa Senhora
das Dores.

A doação do terreno em tela ao Orfanato Nossa Senhora das Dores,
assim como sua transferência à entidade denominada atualmente
Associação Educativa, Cultural e Assistencial Nossa Senhora das
Dores, encontra amparo em normas emanadas desta Casa, com suas
efetivações devidamente registradas no Cartório de Registro da
Comarca de Itabira.

Com a aprovação deste projeto de lei, na forma do vencido, a
Associação fica liberada da cláusula de reversão relativa à área de
2.310,95m2, que faz divisa com a instituição de ensino, podendo doá-
la ao Estado, para a construção de uma quadra paliesportiva, assim
como a administração pública fica autorizada a receber o referido
imóvel.

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

2.795/2005 no 29 turno, na forma do vencido no 1 9 turno.
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - José Henrique, relator - Jayro Lessa -

Sebastião Helvécio.
PROJETO DE LEI N2 2.795/2005

(Redação do Vencido)
Autoriza o Poder Executivo a liberar de reversão parte do imóvel de

rÃ"
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que trata a Lei nQ 142, de 10 de novembro de 1936, e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica o Poder Executivo autorizado a liberar de reversão a

parte do imóvel de que trata a Lei n 2 142, de 10 de novembro de 1936,
correspondente a 2.310,95M 2 (dois mil trezentos e dez vírgula noventa
e cinco metros quadrados), que faz divisa com o prédio da Escola
Estadual da Fazenda da Betânia, registrado sob a matrícula 879, a f Is.
88 do Livro 2/9, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Itabira.

Parágrafo único - A área de que trata o "caput" deste artigo destina-
se à doação para o Estado para a construção de uma quadra
poliesportiva na Escola Estadual da Fazenda da Betânia, localizada
na Rua Pássaro Verde, n 2 618, no Município de Itabira.

Art. 2 - Fica o Estado autorizado a receber a doação de que trata
esta lei.

Art. 32 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.192/2006

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 aprovada no 12 turno, na forma do Substitutivo n 2 1,
e agora retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para
o 22 turno, conforme dispõe o art. 189, c/c o art. 102, VII, do
Regimento Interno.

Em obediência ao estatuído no § 1 2 do referido art. 189,
apresentamos no final deste parecer a redação do vencido.

Fundamentação
A proposição sob comento visa autorizar o Poder Executivo a doar

ao Município de Monsenhor Paulo um terreno urbano com área de
1.802,00M 2 ' localizado no referido Município, incorporado ao
patrimônio do Estado por doação daquele ente federativo, em 1961.

Observe-se que, atendendo ao interesse coletivo norteador da
alienação de bem público, o imóvel será destinado à instalação do
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Departamento Municipal de Educação e Cultura - DMEC.
Cabe esclarecer que o Substitutivo n 2 1, apresentado pela Comissão

de Constituição e Justiça, visa adequar o texto do projeto à técnica
legislativa e acrescentar a cláusula de reversão, fazendo prever o
retorno do imóvel ao patrimônio do Estado, descumprida a referida
destinação, no prazo de cinco anos.

A prévia autorização legislativa de que trata a proposição é exigida
pelo art. 18 da Constituição do Estado, pelo art. 17 da Lei Federal rj
8.666, de 1993, que institui normas para licitação e contratos da
administração pública, e pelo § 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.

Cumpre-nos reiterar que a alienação em tela, na forma aprovada no
1 turno, 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 2 turno, na forma do vencido no l Q turno.
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Jayro Lessa, relator - Sebastião

Helvécio - José Henrique.
PROJETO DE LEI No 3.192/2006

(Redação do Vencido)
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Monsenhor Paulo

o imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 2 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Monsenhor Paulo o imóvel constituído de terreno urbano com área de
1 .802,00m2 (mil oitocentos .e dois metros quadrados), situado naquele
Município e registrado sob n2 7.385, a tis. 187 do Livro 3-K, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Campanha.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo
destina-se à instalação do Departamento Municipal de Educação e
Cultura - DMEC.

rs



828

Art. 2 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. l.

Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 22 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 aprovada no 1 1 turno, na forma do Substitutivo n 2 1,
e agora retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para
o 29 turno, conforme dispõe o art. 189, c/c o art. 102, VII, do
Regimento Interno.

Em obediência ao estatuído no § 1 2 do referido art. 189,
apresentamos no final deste parecer a redação do vencido.

Fundamentação
A proposição sob comento visa autorizar o Poder Executivo a doar

ao Município de ltaúna imóvel constituído por um terreno com área de
8.340m 2, situado na Vila Nogueira Machado, naquele Município.

Observe-se que, atendendo ao interesse coletivo que deve nortear a
alienação de bem público, a proposição estabelece que o imóvel será
destinado ao funcionamento do centro comunitário da região; e o art.
21 prevê sua reversão ao patrimônio do Estado se, decorrido o prazo
de três anos contados da lavratura da escritura pública de doação, for
alterada a referida destinação.

A prévia autorização legislativa de que trata a proposição é exigida
pelo art. 18 da Constituição do Estado, pelo art. 17 da Lei Federal &
8.666, de 1993, que institui normas para licitação e contratos da
administração pública, e pelo § 2 Q do art. 105 da Lei Federal n Q 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.

Cumpre-nos reiterar que a alienação em tela atende aos preceitos
legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos,

y w



829

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

3.322/2006 no 22 turno, na forma do vencido no 1 Q turno.
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente e relator - Jayro Lessa

	José
Henrique - Sebastião Helvécio.

PROJETO DE LEI N 2 3.322/2006
(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de ltaúna o imóvel
que menciona.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

ltaúna o imóvel constituído de terreno e benfeitorias, com área de
8.340,00m2 (oito mil trezentos e quarenta metros quadrados), situado
na Vila Nogueira Machado, naquele Município e registrado sob o n2
2.705, a fls. 5 do Livro 2-1, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de ltaúna

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo
destina-se ao funcionamento do centro comunitário da região.

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, for alterada a destinação prevista no
parágrafo único do art. 12.

Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°3.406/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em epígrafe é do Deputado Luiz Fernando Faria e
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Silveirânia o imóvel que especifica.

Aprovada no 1 ° turno com a Emenda n 2 1, retorna a proposição
agora a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2 0 turno,
nos termos do art. 189, c/c o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Nos termos do § l Q do art. 189 desse Diploma Regimental, faremos
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constar após a conclusão deste parecer a redação do vencido.
Fundamentação

O projeto visa conceder ao Poder Executivo a autorização legislativa
para doar ao Município de Silveirânia o imóvel constituído de um
terreno com área de 10.217m 2, localizado na margem direita da
estrada que liga Rio Pomba a Silveirânia, neste Município.

Conforme preceitua o parágrafo único do art. 1 2 da proposição, o
imóvel deverá ser destinado ao programa municipal de hortas
comunitárias, indicando assim o atendimento ao interesse público, que
deve nortear o negócio jurídico em causa.

A autorização legislativa para alienação de bens públicos é
exigência contida no art. 18 da Constituição do Estado; no art. 17 da
Lei Federal n2 8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da
Constituição Federal, e institui normas para licitações e contratos da
administração pública; e no art. 105, § 2, 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.

A matéria em questão, na forma do vencido no 12 turno, atende aos
preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de bens
públicos e, por não acarretar despesas para o erário, não repercute na
execução da lei orçamentária.

Em vista dessas considerações, ratificamos o parecer exarado
anteriormente por esta Comissão no 12 turno, favorável à aprovação
da matéria.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

3.406/2006 no 2° turno, na forma do vencido no 1 2 turno.
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - José

Henrique - Jayro Lessa.
PROJETO DE LEI N 2 3.406/2006

(Redação do Vencido)
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Silveirânia o

imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de
Silveirânia o imóvel constituído de terreno com área de 10.217m 2 (dez
mil duzentos e dezessete metros quadrados), localizado à margem
direita da estrada que liga Rio Pomba a Silveirânia, neste Município, e
registrado sob o n2 9.194, a fls. 50-v do Livro 3-5, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Rio Pomba.

Parágrafo único - o imóvel objeto da doação destina-se ao programa
municipal de hortas comunitárias.

Art. 2 - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de
três anos contados da data da lavratura da escritura pública de
doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no artigo
anterior.

Art. 32 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.	-
PARECER PARA O 2 TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N2

3.777/2006
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Mesa da Assembléia Legislativa, o projeto de

resolução em epígrafe altera a Resolução n 2 5.198, de 21/5/2001,
estabelece critérios para o provimento dos cargos que menciona e dá
outras providências. Publicada no "Diário do Legislativo" em
7112/2006, a proposição foi aprovada em I Q turno, com na forma
original. Vem agora a matéria à Mesa da Assembléia Legislativa para,
nos termos do art. 79, VIII, "a", do Regimento Interno, receber parecer
para o 20 turno.

Fundamentação
O projeto de resolução em exame tem por objetivo, como consta do

parecer para 12 turno, de promover a alteração de aspecto específico
da regulamentação administrativa da Assembléia, providência que se
faz necessária e que decorre de transformações já materializadas na
prática da instituição. Busca-se assim atribuir tratamento isonômico
aos cargos de Diretor-Geral e de Secretário-Geral da Mesa, situados
na mesma posição hierárquica na estrutura da Secretaria da
Assembléia, especialmente no que diz respeito às condições para o
seu provimento e exercício. Quanto a essa questão, já amplamente
analisada e discutida no 12 turno da tramitação da matéria, não há, de
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nossa parte, necessidade de novas considerações.
A redação do art. 42 da proposição, no entanto, deve ser aprimorada

por meio de uma pequena correção na sua forma, sem que se afete o
sentido do dispositivo. No texto originalmente apresentado e aprovado
em 1 9 turno, pretende-se alterar o ai. 82 da Resolução n 2 5.216, de
12/8/2004, prorrogando-se até 30/6/2007 o prazo para que os
interessados possam celebrar transação judicial ou acordo
extrajudicial para a quitação de débitos oriundos da conversão de
vencimentos e proventos em Unidades Reais de Valor - URVs. Ocorre
que o prazo previsto naquela resolução expirou em 14/8/2006, fato
que, lógica e legalmente, impede que se dê nova redação ao
dispositivo, como consta da proposição. Assim, apresentamos ao final
deste parecer emenda que visa permitir a reabertura do prazo para a
celebração dos acordos, mantendo-se o limite de 30/6/2007 para que
sejam concretizados.

Outro item que merece atenção é a proposta de delegação para que
as atribuições da estrutura fundamental da Casa, representada pelas
diretorias, possam ser alteradas por meio de deliberação da Mesa. A
Constituição do Estado, no art. 61, Xl, determina ser objeto de lei,
considerada nos seus sentidos formal e material, a criação,
estruturação e definição de atribuições das Secretarias de Estado. De
forma similar, a Caia mineira determina, no art. 62, III, que é de
competência privativa da Assembléia Legislativa dispor sobre a sua
organização e funcionamento. No primeiro caso, a iniciativa privativa
do projeto de lei compete ao Governador do Estado e, no segundo
caso, à Mesa da Assembléia, como determina o ai. 66 da
Constituição estadual. Mas, em ambos os casos, a matéria deve ser
objeto de deliberação por parte do Plenário da Casa. Trata-se da
aplicação do "princípio da reserva legal", que, por sua vez, constitui
um dos alicerces do Estado Democrático de Direito. Lembramos,
também, que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n 2 2.719, em
20/3/2003, acompanhando por unanimidade o voto do relator, Ministro
Carlos Velloso, considerou necessária lei de iniciativa do Chefe do
Poder Executivo para que se fixassem atribuições de órgão da
administração do Estado do Espírito Santo. Nessa decisão, além de
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insistir no tema já recorrente da separação entre os Poderes, o
Tribunal reafirmou a necessidade de lei sempre que se quer estruturar
ou modificar atribuições de órgãos ou entidades da administração
estadual. Por esses motivos de ordem constitucional, apresentamos
emenda supressiva ao final deste parecer.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em 2 turno, do

Projeto de Resolução n 3.777/2006 com as Emendas ns 1 e 2, a
seguir apresentadas.

Emenda n Q 1
Dê-se ao art. 5 do projeto a seguinte redação:
"Art. 52 Fica reaberto, da data de publicação desta resolução até 30

de junho de 2007, o prazo para a celebração da transação judicial ou
do acordo extrajudicial a que se refere a Resolução n2 5.216, de 12 de
agosto de 2004."

Emenda n9 2
Suprima-se o art. l Q da proposição, renumerando-se os demais.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 12 de dezembro de

2006.
Mauri Torres, Presidente - Antônio Andrade, relator - Rêmolo

Aloise - Rogério Correia - Fábio Avelar - Luiz Fernando Faria - Elmiro
Nascimento.

PARECER SOBRE AS EMENDAS N 95 3, 4, 5, 6, 7 E 8,
APRESENTADAS EM 1TURNO, AO PROJETO DE RESOLUÇÃO

N2 3.76812006
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria da Comissão de Constituição e Justiça, o Projeto de

Resolução n9 3.768/2006 tem por finalidade delegar ao Governador do
Estado atribuição para elaborar leis delegadas, nos termos do art. 72
da Constituição do Estado, de forma a viabilizar a implementação do
Programa de Governo - "Pacto por Minas: estratégias para
transformação social".

Publicada no 'Diário do Legislativo" de 20/11/2006, a proposição,
que tramita em regime de urgência, conforme requerimento aprovado
em 29111/2006, foi analisada preliminarmente pela Comissão de

- -
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Constituição e Justiça, tendo recebido parecer que concluiu pela sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as Emendas ns 1 e
2. Em seguida, a proposta foi examinada por esta Comissão, que
opinou por sua aprovação com as referidas emendas.

Na fase de discussão do projeto no 1 9 turno, foram apresentadas as
Emendas n9s 3, 4, 5, 6, 7 e 8 em Plenário, cabendo a esta Comissão
examinar o seu mérito, nos termos do § 2 9 do art. 188 do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto de resolução sobre o qual incidem as emendas analisadas

neste parecer faculta ao Chefe do Poder Executivo modificar a
estrutura organizacional das administrações direta e indireta.

Assim, poderão ser editadas leis delegadas para criar, transformar
ou extinguir órgãos ou unidades administrativas da administração
direta, mas não para criar, extinguir ou transformar entidades da
administração indireta, pois ações dessa natureza dependem da
prévia aprovação de projeto de lei ordinária e não são passíveis de
delegação.

Com relação às entidades descentralizadas - excluídas as empresas
públicas e as sociedades de economia mista, por força da Emenda n
1, da Comissão de Constituição e Justiça -, a delegação permite a
alteração das respectivas estruturas orgânicas, bem como dos
objetivos, atribuições e denominações.

A Emenda n9 3 insere parágrafo único no art. l, determinando que
o maior valor acrescido aos cargos a que se refere o inciso li do artigo
em referência seja igualmente acrescido ao vencimento básico de
todos os servidores efetivos do Poder Executivo. Tal proposta não
pode prosperar por duas razões: primeiramente, porque não se deve
conceder na delegação mais do que foi solicitado pelo Chefe do Poder
Executivo; em segundo lugar, porque não se podem vincular
vencimentos de servidores, conforme se infere do inciso XIII do art. 37
da Constituição da República.

A Emenda n 2 4 altera o inciso II do art. l Q a fim de suprimir a
possibilidade de criação de cargos em comissão e funções de
confiança por meio de lei delegada, preservando, porém, a
possibilidade de extingui-los e transformá-los. Tal proposta é
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incompatível com o escopo da delegação. Se a intenção é conferir
razoável mobilidade ao Chefe do Poder Executivo para ajustar a
estrutura administrativa às novas necessidades do Estado, é bem
provável que surja a necessidade de criação de novos cargos.
Ademais, em função da Lei de Responsabilidade Fiscal, a criação de
cargos é medida cercada de restrições que acautelam o interesse
público.

A Emenda n2 5 condiciona a eficácia das futuras leis delegadas à
sua apreciação pela Assembléia Legislativa. Esta proposta traz
limitação desnecessária, já que qualquer excesso do Poder Executivo
pode ser contido pelo Poder Legislativo por meio de outra resolução
que venha a sustar os efeitos da delegação legislativa.

A Emenda n 2 6, ao fixar prazo para a Assembléia Legislativa
apreciar as leis delegadas, traz exigência não prevista na Constituição
da República e na Constituição Estadual. Ademais, conforme dito
sobre a Emenda 

no 5 , a exigência de apreciação da lei delegada pela
Assembléia Legislativa é inócua.

A Emenda n 2 7 visa a impedir que as autarquias e as fundações
públicas do Estado sofram mudanças estruturais por meio de leis
delegadas. Não há razão alguma para se estabelecer essa restrição.
Afinal, as autarquias e fundações públicas, conforme preconizado há
muito por Celso Antônio Bandeira de Mello, em terminologia que se
consagrou nas letras jurídicas brasileiras, são a "longa manus" do
Estado. Sendo uma extensão da administração direta e estando
sujeitas ao mesmo regime jurídico, essas entidades podem
obviamente sofrer mudanças estruturais por meio de lei delegada.
Ademais, uma vez que se vinculam às propostas políticas adotadas
pelo governo de Minas, precisam se ajustar às novas diretrizes de
governo fixadas para o quadriênio que se anuncia.

Por fim, a Emenda n 2 8 acrescenta o art. 3 2 ao Projeto de Resolução
n 9 3.768/2006, para determinar que a delegação solicitada não
permitirá qualquer tipo de mudança na estrutura do Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER/MG.
Todavia, não há razão para se estabelecer tal proibição, uma vez que
o DER/MG, como órgão da administração direta estadual, deve
também se ajustar às novas orientações políticas que o governo atual

- ____
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pretende adotar para sua organização político-administrativa.
Conclusão

Somos, por essas razões, pela rejeição das Emenda n 2s 3, 4, 5, 6, 7
e 8, apresentadas em Plenário, ao Projeto de Resolução n
3.768/2006.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2006.
Fahim Sawan, Presidente e relator - Sargento Rodrigues - Dinis

Pinheiro - Gustavo Valadares - Sávio Souza Cruz (voto contrário).
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2006

ATAS
ATA DA 94? REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4? SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 12/12/2006
Presidência do Deputado João Leite

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1? Parte: 10 Fase
(Expediente): Ata - Registro de presença - Correspondência:
Mensagens n2s 699 a 704/2006 (encaminham os Projetos de Lei n9s
3.780 a 3.78412006 e emendas ao Projeto de Lei Complementar n9
93/2006, respectivamente), do Governador do Estado - Ofício n
48/2006, do Presidente do Tribunal de Contas - Ofícios - 2? Fase
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei
n 2s 3.785 a 3.792/2006 - Requerimentos n 2s 7.066 a 7.087/2006 -
Requerimentos dos Deputados Edson Rezende e Domingos Sávio e
outros - Comunicações: Comunicações das Comissões de Turismo,
de Educação, de Transporte, do Trabalho, de Meio Ambiente e de
Cultura e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Domingos Sávio e Carlos Pimenta -
Questão de ordem - 2 1 Parte (Ordem do Dia): 1? Fase: Abertura de
Inscrições - Decisão da Presidência - Palavras do Sr. Presidente -
Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho
de Requerimentos: Requerimento do Deputado Domingos Sávio e
outros; deferimento - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Luiz Fernando Faria - Adalclever Lopes - Agostinho Patrús - Alberto
Pinto Coelho - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bilac Pinto - Carlos
Gomes - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis
Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor
Viana - Durval Angelo - Elbe Brandão - Elisa Costa - Gil Pereira -
Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira -
Jayro Lessa - Jésus Lima - João Bittar - João Leite - José Henrique -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Lúcia
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Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria Olivia -
Maria Tereza [ara - Manos Fernandes - Miguel Martini - Neider
Moreira - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto
Carvalho - Roberto Ramos - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanessa Lucas - Weliton
Prado - Zé Maia.

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

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

1 Parte
1 2 Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Carlos Pimenta, 2 9-Secretário "ad hoc", procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Registro de Presença

O Sr. Presidente - Registramos a presença, em Plenário, do
Deputado eleito Eros Biondini.

Correspondência
- O Deputado Domingos Sávio, 1 v-Secretário "ad hoc", lê a seguinte

correspondência:
MENSAGEM N 2 699/2006

Belo Horizonte, 6 de dezembro de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para ser submetido ao exame e

deliberação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Caldas o imóvel
que especifica.

O Estado recebeu no ano de 1947, por doação de particulares, um
imóvel com a área de 1 0.000,00m 2, situado na localidade de Pedra
Branca, então Município de Parreiras, hoje, Caldas, destinado à
construção da Escola de Pedra Branca.

A Escola de Pedra Branca funcionou no local por um bom tempo,
vindo afinal a ser desativada. Ocioso o imóvel, deseja a Administração

rÁ
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Municipal de Caldas aproveitá-lo para a implantação do Centra
Comunitário de Pedra Branca.

A Secretaria de Estado de Educação, ouvida a respeito, manifestou-
se favoravelmente ao pleito daquela comunidade, uma vez que não
tem planos para a utilização do imóvel, o mesmo acorrendo com as
áreas próprias da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.

Assim, atenta ao interesse público da medida, que virá beneficiar
parcela ponderável da população de Caldas, é que solicito dessa
augusta Casa a aprovação do projeto.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N 9 3.780/2006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Caldas o imóvel

que especifica.
Art. 1 Q - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Caldas o imóvel situado no lugar denominado Pedra Branca, no
Município de Caldas, constituído pela área de 10.000,00m 2 e
registrado sob o n 2 R-11.745, livro 3-N, fls. 217, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Caldas.

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" será destinado ao
funcionamento do Centro Comunitário do Bairro Pedra Branca.

Art. 2 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado, se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura
pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista nesta
lei.

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 ai. 102, do
Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM NO 700/2006

Belo Horizonte, 6 de dezembro de 2006.
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

augusta Assembléia Legislativa, projeto de lei que dá denominação de
Escola Estadual Antônio Ribeiro da Silva - EJA - à escola estadual
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localizada na Penitenciária Professor Jason Soares Albergaria
(PPJSA), situada na Avenida O, n 550, no Bairro Primavera, no
Município de São Joaquim de Bicas.

O projeto encaminhado tem o objetivo de homenagear a memória de
Antônio Ribeiro da Silva conforme justificativa anexa da Secretária de
Estado de Educação.

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.
Justificação: O presente Projeto de Lei propõe que seja dada a

denominação de Escola Estadual Antônio Ribeiro da Silva, de Ensino
Fundamental e Médio - EJA -, á Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio - EJA -, localizada na Penitenciária Professor
Jason Soares Albergaria (PPJSA), situada na Avenida C, n Q 550,
Bairro Primavera, no Municípío de São Joaquim de Bicas.

Antônio Ribeiro da Silva nasceu na cidade de Igarapé, filho de Sr.
Deverleis Ribeiro da Silva e Sra. Dejanira Gonçalves Barbosa. Em
20.4.1974, casou-se com a Sra. Sônia Maria da Silva em São Joaquim
de Bicas e tiveram três filhos. 'Toneca" era o seu apelido, evangélico,
foi um agricultor e, em 1997 a 1998, entrou na política como Vereador.

De 1999 a 2000, foi Presidente da Câmara Municipal de São
Joaquim de Bicas, realizando importantes trabalhos para a
comunidade desta região tais como: distribuição de cestas básicas,
remédios, roupas, kits escolares, materiais para construção de
barracões, etc sempre preocupando-se com as pessoas mais
carentes valorizando sua reintegração à sociedade.

Em meados de 2000, Sr. Antônio foi homenageado pelos
funcionários da Escola Municipal Ildeu Gabriel de Resende pelos seus
feitos naquela região. E, no início do ano de 2006, veio a falecer num
acidente de trânsito vindo do Espírito Santo.

O homenageado nasceu em 23.10.1949 e faleceu em 21.1.2006.
Cumpre registrar que, no Município de São Joaquim de Bicas não

existe estabelecimento, instituição ou próprio oficial do Estado com
igual denominação.

Mediante o exposto, a denominação ora proposta guarda plena

rÀ



84 i

conformidade com os requisitos fixados pela Lei n 2 13.408, de
21/12/1999, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento,
instituição ou próprio público do Estado, estando, assim em condições
de ser submetido ao exame da egrégia Assembléia Legislativa do
Estado.

Belo Horizonte, de de 2006.
Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI N 2 3.781/2006
Dá denominação à escola estadual localizada no Município de São

Joaquim de Bicas.
Art. 12 - Fica denominada Escola Estadual Antônio Ribeiro da Silva -

Eja - a escola estadual localizada na Penitenciária Professor Jason
Soares Albergaria (PPJSA), situada na Avenida C, n2 550, no Bairro
Primavera, no Município de São Joaquim de Bicas.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- 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.

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM N 2 701/2006

Belo Horizonte, 6 de dezembro de 2006.
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

augusta Assembléia Legislativa, projeto de lei que dá a denominação
de Escola Estadual Vinícius de Moraes - EJA - à escola estadual
localizada na Penitenciária José Edson Cavallieri - PJEC -, situada na
Rua Diva Garcia, n 2 3.351, Bairro Linhares, Município de Juiz de Fora.

O projeto encaminhado tem o objetivo de homenagear a memória de
Vinícius de Moraes, conforme justificativa anexa, da Secretária de
Estado de Educação.

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.
Justificação: O presente Projeto de Lei propõe que seja dada a

denominação de Escola Estadual Vinícius de Moraes, de Ensinos



842

Fundamental e Médio - EJA -, à Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio - Eja -, localizada na Penitenciária José Edson
Cavallieri - PJEC -, situada na Rua Diva Garcia, 3.351, Bairro
Linhares, no Município de Juiz de Fora.

Vinícius de Moraes nasceu no Rio de Janeiro e, desde cedo,
demonstrou pendor para a poesia. Criado por sua mãe, Lyd Moraes,
que era exímia pianista, e ao lado do pai, Clodoaldo Perei Moraes,
poeta bissexto, Vinícius cresce morando em diversos bairros do Rio,
infância depois contada em seus versos. Ainda no colégio, começou a
compor com os amigos Paulo e Haroldo Tapajós e, juntos, tocavam
em festinhas.

Em 1933, publicou seu 1 2 livro de poemas, "O Caminho para a
Distância'. Passou algum tempo estudando inglês na Universidade de
Oxford e, de volta ao Brasil, em 1941, foi crítico cinematográfico do
jornal "A Manhã". Dois anos depois, foi aprovado para o Itamaraty e
seguiu a carreira diplomática.

Em 1954, inicia-se como teatrólogo, escrevendo a peça "Orfeu da
Conceição", que mais tarde virou o filme "Orfeu do Carnaval", dirigido
pelo francês Manoel Camus.

Sua carreira como músico é impulsionada a partir das décadas de
50 e 60, quando conhece alguns de seus parceiros, como Tom Jobim,
Antônio Maria, Edu Lobo, Carlos Lyra, Baden Powell.

Nos anos 70, incrementa a parceria com Toquinho e muitos discos
foram lançados com composições ou interpretações suas. Um dos
mais importantes é "Tom, Vinícius, Toquinho e Miúcha", gravado ao
vivo no Canecão (Rio de Janeiro), em um espetáculo que ficou quase
um ano em cartaz e seguiu para outras cidades da América do Sul e
Europa. Apesar do sucesso com a música popular, Vinícius não
abandonou a poesia, tendo inclusive gravado discos em que recita
suas obras.

O homenageado nasceu no dia 19.10.1913 e faleceu no dia
09.07.1980.

Cumpre registrar que, no Município de Juiz de Fora, não existe
estabelecimento, instituição ou próprio oficial do Estado com igual
denominação.

Mediante o exposto, a denominação ora proposta guarda plena
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conformidade com os requisitos fixados pela Lei fl2 13.408, de
21/12/1999, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento,
instituição ou próprio público do Estado, estando, assim, em
condições de ser submetido ao exame da egrégia Assembléia
Legislativa do Estado.

Belo Horizonte, de de 2006.
Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI N 2 3.782/2006
Dá denominação a escola estadual localizada no Município de Juiz

de Fora.
Art. 12 - Fica denominada Escola Estadual Vinícius de Moraes" -

Eja - a escola estadual localizada na Penitenciária José Edson
Cavallieri - Pjec -, situada na Rua Diva Garcia, n 2 3.351, Bairro
Linhares, Município de Juiz de Fora.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- 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.

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM N 2 702/2006

Belo Horizonte, 6 de dezembro 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 Cláudio o imóvel constituído pela
área de 589,00m 2 (quinhentos e oitenta e nove metros quadrados),
registrado sob o n 9 2.894, Livro 3-C, lis. 169, no Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Oliveira.

O imóvel está localizado no Povoado de Cachoeira dos Pios -
Município de Cláudio - a doação tem por objetivo destinar o imóvel ao
desenvolvimento de projetos sociais que envolvam a 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.

rs
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PROJETO DE LEI N g 3.783/2006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Cláudio o imóvel

que especifica.
Art. 1 2 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Cláudio imóvel com área de 589,00m 2 (quinhentos e oitenta e nove
metros quadrados), situado no Povoado de Cachoeira dos Rios,
naquele Município, registrado sob o n 2 2.894, Livro 3-C, f Is. 169, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Oliveira.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o 'caput" deste artigo
destina-se ao desenvolvimento de projetos sociais que envolvam a
comunidade local.

Art. 2 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. l.

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 9 703/2006

Belo Horizonte, 7 de dezembro de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

augusta Assembléia Legislativa, projeto de lei que altera a Lei n2
7.013, de 22 de junho de 1977, que autoriza o Poder Executivo a doar
ao Município de São Lourenço o imóvel constituído pela área de
96.380,00m 2, registrado sob o n9 3.201, Livro 25, fls. 177-179, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Lourenço.

Tendo em vista que o Município de São Lourenço pretende utilizar
uma parte desta área, que mede 3.767,50m2, a ser desmembrada da
área total, para a construção da nova sede do serviço militar, obra de
relevante interesse público, não há óbice em se efetivar a alteração
pleiteada pelo Município.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me conduzem a
submeter ao exame de seus nobres pares o presente projeto de lei.
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Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N 9 3.784/2006
Dá nova redação ao parágrafo único do art. 1 2 da Lei nQ 7.013, de 22

de junho de 1977, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao
Município de São Lourenço.

Art. 1- O parágrafo único do art. 1 2 da Lei n 2 7.013, de 22 de junho
de 1977, que autoriza o Poder Executivo a doar área de terreno ao
Município de São Lourenço, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1° .................................
Parágrafo único - O imóvel descrito no 'caput" será destinado à

construção de casas populares e indústrias não poluentes, sendo que
a área de 3.767,50m 2, a ser desmembrada da área total, será
destinada à construção da nova sede do Serviço Militar.".

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 - Fica revogada a Lei n 9 9.954, de 3 de outubro de 1989."
- 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 704/2006

Belo Horizonte, 7 de dezembro de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
No exercício da competência privativa que me confere o inciso V do

art. 90 da Constituição do Estado, encaminho à consideração dessa
Egrégia Assembléia emendas ao projeto de Lei Complementar n 9 93,
de 2006, que acrescenta dispositivos à Lei Complementar n 9 83, de 28
de janeiro de 2005, e dá outras providências.

A primeira emenda inclui na Lei Complementar n 2 81, de 2004,
dispositivos que regulam a remoção de Procurador do Estado, define
as modalidades de remoção e estabelece os critérios para a sua
concessão.

A segunda emenda trata da dispensa do prazo de interstício previsto
no inciso III do art. 19, para a promoção por merecimento, e da
condição prevista no § 2 do art. 21, para a promoção por antiguidade,
de Procurador do Estado, se não houver quem preencha tais

'-4
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requisitos.
Este dispositivo é a repetição do § 2 2 do art. 60 da Lei

Complementar ri 2 65, de 16 de janeiro de 2003, que dispõe sobre a
organização da Defensoria Pública do Estado. A sua inclusão visa
incluir na Lei Complementar n 2 81, de 2004, que dispõe sobre as
carreiras da Advocacia Pública do Estado, esse dispositivo já
existente na Carreira da Defensoria Pública.

A terceira emenda repete o art. 47, existente na Lei Complementar
n2 30, de 1993, que organiza a Procuradoria-Geral do Estado, relativo
às férias de Procurador do Estado, para incluí-lo da Lei Complementar
n2 81, de 2004, e estendê-lo ao Advogado Autárquico.

Já a última emenda, que trata das revogações da Lei Complementar
n2 71, de 2003, visa possibilitar que os órgãos e entidades alterem a
relação dos critérios de avaliação, diferenciando-os de acordo com as
atribuições e especificidades das carreiras. Devido à experiência em
períodos avaliatórios anteriores, constatou-se que esta etapa do
processo apresentou cunho meramente burocrático diante do grande
volume de processos a serem homologados pela autoridade
competente. Assim, creditamos ser prudente retirá-la do processo. De
modo geral, a mudança visa a revogação de dispositivos da Lei
Complementar n9 71, de 2003, que representam entraves ao
aprimoramento, simplificação e flexibilização do processo de
Avaliação de Desempenho Individual. A partir dessas mudanças será
possível ampliar a autonomia dos órgãos e entidades na definição dos
critérios mais apropriados à avaliação de seus servidores, bem como
o estabelecimento de regras flexíveis para a formação de comissões
de avaliação.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me conduzem a
submeter ao exame de seus Nobres Pares as presentes emendas ao
projeto de Lei Complementar n 2 93, de 2006.

Atenciosamente.
Aécio Neves, Governador do Estado.
EMENDAS AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N 2 9312006

Art. 1 - O Capítulo lI da Lei Complementar n 2 81, de 10 de agosto
de 2004, fica acrescido da seguinte Seção VII:

"Seção VII

rs
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Da Remoção
Art. 31-A - Remoção é o deslocamento do Procurador do Estado, a

pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com mudança de
município.
§ 1 - Para fins do disposto neste artigo, entende-se por

modalidades de remoção:
- de ofício, por comprovada necessidade do serviço;

II - a pedido, a critério da Administração, por meio de processo
seletivo promovido com base no critério da antiguidade na hipótese
em que o número de interessados for superior ao número de vagas.

III - a pedido, para outro Município do Estado em que haja unidade
de execução da Age, independentemente do interesse da
Administração, para acompanhar cônjuge ou companheiro de união
estável, nos termos do § 32 do art. 226 da Constituição Federal,
também servidor público civil ou militar, de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

§ 2 - Não constitui remoção a designação de Procurador do Estado
para ter exercício nas unidades da AGE sediadas:

- no mesmo município; e
II - nos municípios localizados na Região Metropolitana de Belo

Horizonte - RMBH.
Art. 31-B - O Advogado-Geral do Estado poderá publicar resolução

para regulamentar o disposto no art. 31-A.".
AI. 2 - A Lei Complementar n2 81, de 10 de agosto de 2004, fica

acrescida do seguinte art. 22-A:
"Art. 22-A. Dispensar-se-á o prazo de interstício previsto no inciso III

do art. 19, para a promoção por merecimento, e a condição prevista
no § 22 do art. 21, para a promoção por antiguidade, se não houver
quem preencha tais requisitos, ou se quem os preencher recusar a
promoção.".

Art. 32 - A Lei Complementar n 2 81, de 10 de agosto de 2004, fica
acrescida do seguinte art. 26-A:

"Art. 26-A - O Procurador do Estado gozará férias individuais de 25
(vinte e cinco) dias úteis por ano.

§ 1 - As férias não gozadas por conveniência do serviço deverão
sê-[o, em período posterior, não excedendo cada etapa de gozo a 60
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(sessenta) dias cumulados.
§ 2 - Findo o período da interrupção das férias, voltarão estas a

fluir, normal e imediatamente, pelo período necessário para completá-
las, salvo se o Advogado-Geral do Estado deferir, por escrito, o gozo
do período restante em outra data especificada.

§ 32 - As férias poderão ser gozadas em 2 (dois) períodos, 1 (um)
dos quais com duração mínima de 10 (dez) dias úteis, de acordo com
o interesse do serviço.

§ 42 - Não poderá entrar em gozo de férias o Procurador do Estado
com processo em seu poder por tempo excedente ao prazo legal.".

Art. 4 - A Lei Complementar n2 81, de 10 de agosto de 2004, fica
acrescida do seguinte art. 34-A:

"Art. 34-A - O Advogado Autárquico gozará férias individuais de 25
(vinte e cinco) dias úteis por ano.

§ 1 - As férias não gozadas por conveniência do serviço deverão
sê-[o, em período posterior, não excedendo cada etapa de gozo a 60
(sessenta) dias cumulados.

§ 2 - Findo o período da interrupção das férias, voltarão estas a
fluir, normal e imediatamente, pelo período necessário para completá-
las, salvo se o Advogado-Geral do Estado deferir, por escrito, o gozo
do período restante em outra data especificada.

§ 32 - As férias poderão ser gozadas em 2 (dois) períodos, 1 (um)
dos quais com duração mínima de 10 (dez) dias úteis, de acordo com
o interesse do serviço.

§ 42 - Não poderá entrar em gozo de férias o Advogado Autárquico
com processo em seu poder por tempo excedente ao prazo legal.".

Art. 59 - A alínea "b" do inciso IV do art. 2 9 da Lei Complementar n2
83, de 28 de janeiro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2°- .............................................
b) Subadvocacia-Geral do Contencioso, à qual se reportam as

Advocacias Regionais e as Procuradorias;

Art. 6 - O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei.
Art. 72 - Ficam revogados os seguintes dispositivos da Lei

Complementar n 2 71, de 30 de julho de 2003:
- o "caput", os § l, 2os incisos 1,11 e III do § 32 e o § 42 do art.
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2°
- os § 1, 29 e 39 do art. 39;

III - os incisos 1 e V do art. 59;
IV - o art. 99"
- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei Complementar n 9 93/2006.

Publicada, fica a mensagem em poder da Mesa, aguardando a
inclusão da proposição em ordem do dia.

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFICIO N 9 4812006

Do Sr. Eduardo Carone Costa, Presidente do Tribunal de Contas do
Estado, encaminhando o Relatório de Atividades desse Tribunal,
relativo ao 39 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. Eduardo Barbosa, Deputado Federal, trazendo informações

acerca da renovação dos Certificados de Entidade Beneficente de
Assistência Social - Ceas. (- A Comissão do Trabalho.)

Da Sra. Silvana Parente, Ministra da Integração Nacional Interina,
informando da liberação de recursos financeiros em favor da
Fundação Rural Mineira - Ruralminas referente à segunda parcela
do Convênio n 2 0338/2005-MI. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o ad.
100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Luis André Muniz, Superintendente de Administração,
Finanças e Gestão de Pessoas da Agência Nacional de Aguas -
ANA -, informando da celebração do Sétimo Termo Aditivo ao
Convênio n 2 00512001 entre essa Agência, o Igam e a Secretaria de
Meio Ambiente. (- 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. Leone Maciel Fonseca, Prefeito Municipal de Sete Lagoas,
prestando informações relativas ao Projeto de Lei n 9 3.712/2006, em
atenção a pedido de diligência da Comissão de Constituição e Justiça.
(- Anexe-se ao Projeto de Lei n2 3.712/2006.)

Do Sr. Miguel Honorato de Oliveira, Prefeito Municipal de Pequi,
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encaminhando cópia do Decreto & 8/2006, por meio do qual fica
decretado estado de emergência em todo o território do referido
Município. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

Do Sr. Luiz Antônio Chaves, Diretor-Geral do Instituto de Terras do
Estado de Minas Gerais - lter-MG -, encaminhando relação de
processos de legitimação de terras devolutas. (- A Comissão de
Política Agropecuária.)

Do Sr. Tadeu José de Mendonça, Diretor-Geral do Instituto de Pesos
e Medidas do Estado de Minas Gerais - lpem-MG -, manifestando-se
pela aprovação do Projeto de Lei n Q 2.919/2006 e prestando
informações sobre a atuação desse órgão. (- Anexe-se ao Projeto de
Lei n2 2.919/2006.)

Do Sr. Dimas Wagner Lamounier, Superintendente Regional da
Caixa Econômica Federal, comunicando a liberação de recursos
financeiros destinados à Copasa-MG. (- 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. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,
encaminhando pareceres em atenção a pedidos de diligência da
Comissão de Justiça referentes aos Projetos de Lei n 2s 2.636 e
2.961/2005, 3.370 e 3.388/2006. (- Anexem-se o ofício e os
respectivos pareceres aos Projetos de Lei ns 2.636 e 2.961/2005,
3.370 e 3.388/2006.)

Do Sr. Roberto Gonçalves Dias, Vereador à Câmara Municipal de
Joaíma, encaminhando, na qualidade de Presidente da Comissão de
Direitos Humanos dessa Casa, denúncia de abuso de autoridade que
teria sido praticado por policiais militares. (- A Comissão de Segurança
Pública.)

Do Sr. Aguinaldo Mascarenhas Diniz, Chefe de Gabinete do
Superintendente de Obras Públicas da Secretaria de Transportes (2),
encaminhando cópia 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. Almir Márcio Miguel, Gerente de Apoio ao Desenvolvimento
Urbano da CEF, notificando a liberação de recursos financeiros
relativa ao mês de novembro de 2006, destinados à Copasa-MG. (- A
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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. Rogério Antônio Coser, Gerente-Geral da Unale-DF,
convocando para reunião da Diretoria Executiva dessa entidade, com
o objetivo de discutir assuntos de interesse dos Legislativos
Estaduais.

Do Sr. Marcos Aurélio Arruda, Delegado do Serjusmig, solicitando a
aprovação do Projeto de Lei n2 3.476/2006. (- Anexe-se ao Projeto de
Lei n 2 3.47612006.)

Do Sr. Gilson Pereira de Almeida, de Teófilo Otôni, solicitando a
reintegração de funcionários demitidos pelo Governador Eduardo
Azeredo. (- Anexe-se ao Projeto de Resolução n 9 3.768/2006.)

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 N2 3.78512006
Declara de utilidade pública a Agência para o Desenvolvimento

Econômico e Social de Paracatu - Adesp, com sede no Município de
Paracatu.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
AI. 12 - Fica declarada de utilidade pública a Agência para o

Desenvolvimento Econômico e Social de Paracatu - Adesp, com sede
no Município de Paracatu.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2006.
Antônio Andrade
Justificação: A Agência para o Desenvolvimento Econômico e Social

de Paracatu - Adesp, com sede no Município de Paracatu, encontra-
se em pleno e regular funcionamento desde a sua fundação, ocorrida
em 211012001.

E uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos e com
duração por tempo indeterminado. Sua diretoria é composta de
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membros de reconhecida idoneidade moral, não remunerados pela
função que exercem.

O art. 22 do estatuto da Adesp define entre os seus principais
objetivos: fortalecer o desenvolvimento econômico e social do
Município, desenvolver projetos visando beneficiar a comunidade em
geral, promover programas, especialmente aqueles que fomentam a
geração de emprego e renda no Município.

Diante do exposto e tendo em vista que a entidade, conforme
documentação apresentada, atende plenamente aos requisitos legais,
contamos com o apoio de nossos ilustres pares para a aprovação
desta proposição.

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

PROJETO DE LEI N9 3.786/2006
Declara de utilidade pública o Grupo do Amor Exigente de Rio

Pomba, com sede no Município de Rio Pomba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:•
Art. 1 - Fica declarado de utilidade pública o Grupo do Amor

Exigente de Rio Pomba - Gaerp -, com sede no Município de Rio
Pomba.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2006.
Sebastião Helvécio
Justificação: O Grupo do Amor Exigente de Rio Pomba, também

designado pela sigla Gaerp, fundado em 18/8/2004, é uma associação
beneficente, sem fins lucrativos, com duração por tempo
indeterminado, com sede no Município de Rio Pomba, na Rua Padre
Gladstone Galo, 580, Bairro Rosário.

O referido Grupo tem por finalidade valorizar a pessoa humana, na
melhoria de sua auto-estima; acolher, promover e reintegrar na
sociedade toxicômonos e alcoólatras por meio da orientação, da
prevenção e do apoio às famílias e pessoas com desajuste social,
reatando o vínculo familiar, procurando torná-los úteis à sociedade e
intermediando, sempre que possível, internações em comunidades
terapêuticas; amparar toda e qualquer família, em sentido amplo, com
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problemas de relacionamento e desajustes de qualquer natureza entre
seus membros; prestar serviço gratuito, permanente e sem qualquer
discriminação de clientela, nos projetos, programas, benefícios e
serviços de assistência social.

No desenvolvimento de suas atividades, o Gaerp não fará qualquer
discriminação de raça, cor, sexo ou religião.

O Grupo do Amor Exigente de Rio Pomba apresenta os requisitos
legais para ser declarado de utilidade pública, razão pela qual
esperamos a anuência dos nobres colegas ao título declaratório
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 3.787/2006
Declara de utilidade pública a Associação Calor Humano, com sede

no Município de Rio Pomba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação Calor

Humano, com sede no Município de Rio Pomba.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2006.
Sebastião Helvécio
Justificação: A Associação Calor Humano, também designada pela

sigla ACH, fundada em 312)92, é uma associação beneficente, sem
fins lucrativos, com duração por tempo indeterminado, com sede no
Município de Rio Pomba.

A referida Associação tem por finalidade oferecer aos idosos
oportunidade para desenvolverem suas potencialidades por meio de
atividades sadias e prazerosas, tais como atividades artísticas,
culturais, religiosas e de trabalhos manuais; cultivar a mais ampla
cordialidade e integração entre os associados e a comunidade,
visando a transmitir às gerações mais jovens o legado de
conhecimento e cultura de que os idosos são portadores; promover
encontros semanais com idosos, a fim de proporcionar-lhes momentos
de lazer e descontração; valorizar a pessoa idosa, na melhoria de sua
auto-estima, nos seus direitos de cidadania, dignidade e respeito;
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visitar, em suas residências, as pessoas participantes do grupo,
quando ausentes dos encontros; prestar serviço gratuito permanente e
sem qualquer discriminação de clientela, nos projetos, programas,
benefícios e serviços de assistência social.

No desenvolvimento de suas atividades, a Associação Calor
Humano não faz nenhuma discriminação de raça, cor, sexo ou
religião.

Pelas razões expostas, a entidade apresenta os requisitos legais
para ser declarada de utilidade pública, razão pela qual esperamos a
anuência dos nobres colegas ao título declaratório proposto.

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

PROJETO DE LEI N 9 3.788/2006
Declara de utilidade pública a Instituição Educacional Gabriela

Mistral, com sede no Município de Araxá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1- Fica declarada de utilidade pública a Instituição Educacional

Gabriela Mistral, com sede no Município de Araxá.
Ar-t. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2006.
Alberto Pinto Coelho
Justificação: A Instituição Educacional Gabriela Mistral, fundada em

1983, sem fins lucrativos, possui como finalidade primordial promover
gratuitamente ações que visem ao desenvolvimento integral da
criança, priorizando a primeira infância.

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

Promove e divulga pesquisas, publicações, conferências, debates e
seminários, objetivando a troca de informações e a construção de
conhecimentos sobre a infância.

Pelos motivos apontados, contamos com a anuência dos nobres
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colegas à aprovação do 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 3.789/2006
Declara de utilidade pública a Associação dos Aposentados e

Pensionistas de Santa Luzia - ASSAPPEN-SL, com sede no Município
de Santa Luzia.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
AI. 12 - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Aposentados e Pensionistas de Santa Luzia - ASSAPPEN-SL, com
sede no Município de Santa Luzia.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2006.
Roberto Carvalho
Justificação: Fundada em 1990, a Associação dos Aposentados e

Pensionistas de Santa Luzia - Assappen-SL é uma associação civil
que visa a congregar todos os aposentados e pensionistas do
Município de Santa Luzia, realizando um trabalho de larga importância
na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A atividade desenvolvida
destaca-se pela prestação de assistência jurídica e social a seus
associados, bem como pela representação destes perante a
administração pública. Além disso, a entidade ainda promove salutar
aproximação entre seus associados, fomentando o espírito de união
que sustenta a paz social, contribuindo assim para a valorização dos
aposentados e pensionistas junto à comunidade local.

Diante do exposto e em razão do efetivo cumprimento de todas as
formalidades necessárias, estamos convictos de que certo será o
apoio de nossos nobres pares à aprovação deste singelo 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 ad. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N 2 3.790/2006
Declara de utilidade pública a Associação Casa da Verdade, com

sede no Município de Divinópolis.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação Casa da

Verdade, no Município de Divinópolis.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2006.
Antônio Genaro
Justificação: Fundada em fevereiro de 2002, a Associação Casa da

Verdade é uma instituição civil de direito privado, sem fins lucrativos,
de caráter beneficente, com personalidade jurídica distinta,
objetivando ações concretas no combate à fome e dependência
química de crianças, jovens e adultos, através da manutenção e
promoção de diversos cursos de capacitação e alfabetização, e pela
manutenção de atividades culturais, recreativas e esportivas.

Pela importância e alcance do trabalho desenvolvido pela entidade:
por estarem sendo cumpridas fielmente suas finalidades estatutárias;
por encontrar-se a instituição legalmente amparada e por cumprir as
exigências contidas na Lei n 2 12.972, de 27/7/98, conto com o apoio
dos nobres pares para que a Associação Casa da Verdade seja
declarada de utilidade pública estadual.

- 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 3.791/2006
Declara de utilidade pública a Associação dos Corredores do Vale

do Aço - Corvaço -, com sede no Município de Ipatinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 12 - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Corredores do Vale do Aço - Corvaço -, com sede no Município de
Ipatinga.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2006.
Cecília Ferramenta
Justificação: A Associação dos Corredores do Vale do Aço constitui-

se em entidade civil sem fins lucrativos, de caráter assistencial, que se
destina a promover melhorias sociais por meio das práticas culturais e
desportivas. A instituição tem por objetivos apoiar e estimular o
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esporte na região do Vale do Aço; desenvolver nos atletas o espírito
moral e cívico; auxiliar na formação dos jovens por meio de seu
engajamento nas modalidades de atletismo; resgatar a dignidade
humana em grupos expostos à violência e às drogas, por meio da
concessão de oportunidades na área de esportes; e fomentar
trabalhos de assistência social, até mesmo de arrecadação de
alimentos por intermédio de corridas beneficentes. E por essas e
outras razões que julgamos mais que procedente o título de utilidade
pública, pois, de fato, a entidade exerce esse papel.

- 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°3.792/2006
Declara de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial,

Agropecuária e de Prestação de Serviços de Monte Sião - ACIMS -,
com sede no Município de Monte Sião.

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

Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Monte Sião -
ACIMS -, com sede no Município de Monte Sião.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de

Prestação de Serviços de Monte Sião - Acims -, pessoa jurídica de
direito privado, é sociedade civil sem fins lucrativos, atuante na defesa
dos interesses e aspirações daqueles que congrega, oferecendo-lhes
assessoria e capacitação técnicas por meio de treinamentos, cursos e
outros serviços, e no desenvolvimento de atividades de filantropia e de
assistência social em favor da comunidade local.

Para tanto, a ACIMS desenvolve atividades de reconhecido
interesse público, organizando e celebrando parcerias com os poderes
constituídos, com a iniciativa privada e demais apoiadores, buscando
o desenvolvimento e o crescimento do Município em todos os setores
de sua economia.

Em pleno e regular funcionamento desde 29/4/82, a referida
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entidade cumpre todos os requisitos exigidos por lei, razão pela qual
faz jus ao título declaratório de utilidade pública.

- 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.

REQUERIMENTOS
N2 7.066/2006, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita

seja formulado voto de congratulações com o Sr. Paulo César
Gonçalves de Almeida por sua posse no cargo de Reitor da
Unimontes. (- A Comissão de Educação.)

N2 7.06712006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a Empresa de Pesquisa
Agropecuária de Minas Gerais - Epamig -, na pessoa de seu
Presidente, Sr. Baldonedo Arthur Napoleão, e com o Sr. Achson de
Lima, Gerente da Fazenda Experimental de Caldas pelos 70 anos de
fundação deste órgão. (- A Comissão de Política Agropecuária.)

N2 7.068/2006, do Deputado Gustavo Corrêa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o "Jornal da Alterosa", nas
pessoas de suas editoras, Sras. Helena Barone e Laura LiMa, por
seus 10 anos de veiculação. (- A Comissão de Transporte.)

N 2 7.06912006, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Catuti pelo
transcurso do 112 aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município.

N2 7.070/2006, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Joaquim
Felício pelo transcurso do 442 aniversário de emancipação político-
administrativa desse Município.

N2 7.07112006, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Porteirinha
pelo transcurso do 68 9 aniversário de emancipação político-
administrativa desse Município.

N2 7.072/2006, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Curral de
Dentro pelo transcurso do 11 9 aniversário de emancipação político-
administrativa desse Município.
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N 9 7.073/2006, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Itumirim pelo
transcurso do G3 aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município.

NI 7.074/2006, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Fruta de
Leite pelo transcurso do 11 Q aniversário de emancipação político-
administrativa desse Município.

N2 7.075/2006, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Gameleiras
pelo transcurso do 11 9 aniversário de emancipação político-
administrativa desse Município

N 7.07612006, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Juvenília
pelo transcurso do 1 1 aniversário de emancipação polttico-
administrativa desse Município.

N2 7.07712006, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Berizal pelo
transcurso do ll aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município.

N2 7.07812006, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Chapada
Gaúcha pelo transcurso do 11 0 aniversário de emancipação político-
administrativa desse Município.

N2 7.079/2006, do Deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja
formulado apelo ao Presidente da República com vistas à sanção de
projeto de lei que recria a Sudene e seja solicitada aos Prefeitos
Municipais do Norte do Estado enviem correspondência ao Presidente
da República apoiando a reivindicação. (- Distribuídos à Comissão de
Assuntos Municipais.)

N 2 7.080/2006, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Fundação CDL Pró-Criança
pelos 23 anos de trabalho social envolvendo crianças e adolescentes.
(- A Comissão do Trabalho.)

N2 7.081/2006, do Deputado Antônio Andrade, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Nelson Missias de Morais
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pela sua eleição como Presidente da Amagis. (- À Comissão de
Administração Pública.)

N2 7.082/2006, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Meio Ambiente com vistas à
instituição de grupo de trabalho multissetorial, conforme
recomendação da Comissão Especial sobre Governança Ambiental
em seu relatório final, aprovado em julho de 2006.

INI 9 7.08312006, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Meio Ambiente, ao Advogado-Geral
do Estado, ao Diretor-Geral do lter-MG, ao Diretor Central do
Patrimônio Imobiliário da Secretaria de Planejamento e ao Procurador-
Geral de Justiça com vistas a que sejam titularizadas, o mais rápido
possível, as áreas que menciona.

N2 7.084/2006, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja
formulado apelo aos Presidentes da Funasa e do Copam com vistas à
integração de suas ações e procedimentos com o objetivo de que o
Município de Juatuba receba os recursos já autorizados para a
implantação de seu aterro sanitário.

N2 7.08512006, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja
formulado apelo ao Procurador-Geral de Justiça com vistas a
intervenção junto aos órgãos ambientais a fim de que seja recuperada
a área que menciona.

N2 7.08612006, da Comissão de Turismo, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja apoiada a
expansão da unidade da Bombril S. A. em Sete Lagoas.

N Q 7.08712006, da Comissão de Defesa do Consumidor, solicitando
seja encaminhada à Promotoria de Defesa do Patrimônio Público
cópia das notas taquigráficas da 17 4 Reunião Ordinária dessa
Comissão.

Do Deputado Edson Rezende, solicitando seja realizado fórum
técnico com a finalidade de se debater com a sociedade a
alimentação escolar no Estado. (- A Mesa da Assembléia.)

- E também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado
Domingos Sávio e outros.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões
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de Turismo, de Educação, de Transporte, do Trabalho, de Meio
Ambiente e de Cultura e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.
O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Deputadas,

Deputados, todos que nos acompanham no Plenário e pela TV
Assembléia, na última oportunidade em que estive aqui, mencionei,
ainda que "en passant", minha preocupação com o momento vivido
pela agropecuária brasileira. Não me aprofundei no tema porque
outros assuntos ocupavam a atenção de todos.

Hoje, reafirmo minha apreensão e trago esse tema para debate
nesta Casa e para que possamos, por meio da voz do povo mineiro -
com certeza a que ecoa nesta Casa -, conclamar o Congresso e o
governo a atentarem para esse momento difícil pelo qual passa a
agricultura brasileira.

Somos considerados um dos celeiros do mundo e, ao longo das
últimas décadas, vimos a agricultura brasileira bater recordes após
recordes. Hoje, dizemos que a agricultura e a pecuária brasileira estão
mergulhadas em uma das piores crises de sua história.

Surpreende-nos, ainda mais, ver o Presidente da República, em
recente manifestação, dizer que o governo federal foi pego de calças
curtas, que foi surpreendido com a séria crise que hoje leva
literalmente à falência milhares de trabalhadores e produtores rurais.

Faço questão de frisar "trabalhadores e produtores rurais" porque
vivemos algo inédito. O setor rural - historicamente, o de maior
capacidade para a geração de emprego em nosso país - passa a ser
um setor em que o desemprego é cada vez mais crescente.

E mais do que isso, o setor rural, que, especialmente nas regiões
Sul e Sudeste, organiza-se por meio de pequenos e microprodutores
rurais, que atuam em regime de economia familiar, tem, no
proprietário de terra, um trabalhador que levanta nas primeiras horas
do dia para enfrentar a luta da atividade rural, mas, no final do mês, vê
faltar-lhe recurso para o sustento da família.

E importante alertar os que moram nas cidades de que, em um país
onde se fala em reforma agrária, grande parte dos assentamentos
rurais e a totalidade dos acampamentos de sem-terra, ao invés de
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produzir para sustentar-se e abastecer o mercado, recebe cesta
básica de alimentos para garantir a sua sobrevivência. Isso deve ser
um alerta para todo homem público que trate dessa questão com
seriedade. Falar em reforma agrária, assentar pessoas, e depois dar
cestas básicas para que se alimentem, porque não conseguem sequer
plantar arroz, feijão, milho e legumes para o seu sustento e renda, é
uma demonstração clara de que esse modelo está falido.

Como se não bastasse a ineficiência dos programas de reforma
agrária no Brasil, a falta de responsabilidade e de análise técnica, um
programa é feito à mercê da demagogia política, em que o Presidente
coloca o boné de sem-terra na cabeça, incentivando, de certa forma, a
invasão de propriedades, e depois, contemporizando com
assentamentos sem perspectivas de que aquela família prospere e
viva dignamente. Como se isso não bastasse, aqueles que nasceram
na roça, como eu, que conheceram o trabalho nos campos desde
cedo, que têm raízes culturais e familiares, que gostam da atividade
rural, de levantar cedo para tirar leite da vaca e cultivar a lavoura,
estão sendo expulsos pela inviabilidade do negócio. Começam a
passar fome, não têm condições de manter a propriedade, acabam
precisando vendê-la, e, assim, aumenta-se a marginalidade nos
grandes centros.

Não estou falando de um passado nem do êxodo rural. Estou
falando de um presente, em que as pessoas gostariam de voltar para
a atividade rural por compreenderem que o milagre dos grandes
centros virou pesadelo, cheio de insegurança e criminalidade. Mas, ao
tentar voltar para a atividade rural, vêem as suas economias
definharem e serem aniquiladas. Por incrível que pareça, o setor ainda
persiste, até porque é a vocação natural do Brasil, país de extensões
continentais, com enorme capacidade de geração de riqueza a partir
de potenciais naturais - o solo, o clima e a capacidade do povo de
sonhar e acreditar.

Ainda com toda essa crise, o Brasil vem enfrentando os problemas e
a falta de apoio governamental, mantendo-se como uma das grandes
potências da agricultura e da pecuária à custa do sofrimento de quem
produz. Citarei algo concreto e inusitado que ocorreu. O Brasil
alcançou, novamente, para a nossa alegria e apesar do preço que
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estamos pagando, recorde no setor agropecuário: maior exportador de
carne bovina no mundo, mesmo após a situação crítica da febre
aftosa na Região Sudoeste. O Brasil, com sacrifício e luta, chega a
essa condição.

E possível que agora comecem a dizer que isso acontece graças ao
Lula; não é, Deputado Durval Angelo? Mas isso é uma falta de
respeito com quem luta. O Lula diz que foi torneiro mecânico, pelo que
sempre o respeitamos, mas ele deixou de ser operário há muito
tempo; agora, anda até desfazendo de quem é da esquerda, dizendo,
como fez ontem, que ser da esquerda é coisa de alguém que não está
em seu juízo perfeito. Aliás, é uma pessoa que a cada dia desdiz suas
afirmações e muda suas opiniões, principalmente após a eleição.

Relativamente aos produtores rurais, já vimos o governo chamar
para si os louros e a glória do que o Brasil tem produzido às custas do
sofrimento e do sacrifício de quem de fato tem trabalhado para fazer
deste um grande país. Disse há pouco que há uma incoerência nesse
ponto, e explico o porquê: batemos um recorde e chegamos à
condição de maior exportador de carne, com o produtor de gado de
corte no Brasil indo à falência! Estamos exportando, sim, porque os
preços atuais são os menores da história do setor; os menores preços
já praticados talvez ao longo das últimas cinco décadas. São preços
aviltantes, que tornam inviável a atividade; mas, ainda assim, as
exportações cresceram. Isso aconteceu porque nosso produto ficou
tão barato que chega a ser mais atrativo. Além disso, é claro que
temos de considerar a eficiência desse setor no Brasil: um setor que
busca excelência na qualidade, com um animal criado em pastagens
naturais e em condições que dão à carne bovina brasileira um padrão
de qualidade considerado um dos melhores do mundo.

De qualquer forma, quem deveria estar festejando esse aumento
nas exportações, que é quem de fato criou e cuidou do animal, para
vendê-lo ao abate e à exportação está indo à falência, está
quebrando, Deputado João Leite. E certamente ainda vai sofrer com a
falta de respeito de quem está no governo e vem dizer: "Nós
conseguimos mais um recorde". Aliás, todas as vezes que a
exportação cresce no Brasil, o governo federal vem logo dizer que é o
responsável, como se ele exportasse alguma coisa além das viagens
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do "aerolula". Não vejo no governo federal qualquer outra capacidade
de produzir ele mesmo ou interferir positivamente para aumentar a
produção brasileira.

Temos alertado todos sobre isso, dia após dia. Mas quero, com uma
lupa, trazer o problema para Minas Gerais, até porque alguns ainda
podem estar estranhando que um Deputado Estadual esteja
preocupado com um tema nacional, embora eu ache que isso é
absolutamente legítimo e até necessário. Por que um Deputado
Estadual estaria preocupado com a pecuária de corte em Minas
Gerais? Este Estado é um dos maiores produtores de carne bovina do
Brasil; portanto o tema pode não ser importante para muitos dos que
nos ouvem neste momento, mas a pecuária emprega e garante a
sobrevivência de milhares de vaqueiros, boiadeiros e trabalhadores
rurais, aquecendo boa parte da economia no interior. Mas, e quero
que atentem para isso, mais de 250 Municípios mineiros estão
proibidos de exportar para o Mercado Comum Europeu. E proibidos
pelo governo, por um famigerado e inadequado acordo com a OIC e
outros organismos de controle do comércio internacional, pelo qual,
em razão de uma febre aftosa que ocorreu em Minas Gerais há 12
anos, em 1984, baixou-se uma portaria e estabeleceu-se uma regra
do Ministério da Agricultura que nos impedem de exportar. Com  isso,
nessas cidades uma arroba de boi, que em determinada faixa do
território mineiro vale de R$58,00 a R$60,00, não chega a R$50,00.

Uma arroba de boi, para o paranaense, o paulista e o baiano, vale
mais que para o mineiro, pois não podemos participar do mercado
internacional por causa da aftosa ocorrida há doze anos. Ontem
assisti a uma visita da missão européia ao Mato Grosso do Sul, para
liberar esse Estado, onde houve casos de aftosa neste ano e no ano
passado. E já vão discutir essa liberação.

Minas Gerais, Deputado Luiz Humberto Carneiro, continua
absolutamente relegada a segundo plano pelo Ministério da
Agricultura. Estive com o Dr. Altino, Presidente do IMA, meu colega
médico-veterinário, que concordou comigo em tudo. Não há razão
técnica, comercial ou lógica, não há sentido nisso. E um crime o que
se está fazendo com a pecuária mineira há mais de uma década. O
Dr. Altino nos disse aqui, na Casa do povo mineiro, na Assembléia,
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que não pode fazer nada porque isso depende de o Ministério da
Agricultura e o Ministério das Relações Exteriores reverem um
convênio, um acordo antigo. E não se revê. Portanto, é preciso
denunciar. São coisas que não dizem respeito à política partidária -
PT, PSDB, PFL. Temos de estar unidos para debater uma questão
absurda e perversa, que é contrária aos interesses de Minas Gerais.

Minas Gerais é um dos maiores produtores de carne bovina do País,
a pecuária é de altíssima qualidade e onde, há mais de uma década,
não há sequer suspeita de febre aftosa. Entretanto, está impedida, em
boa parte do seu território - todo o Centro-Oeste mineiro, Bom
Despacho, Divinópolis, regiões dos Campos das Vertentes, Sudoeste,
região central, Sete Lagoas, Belo Horizonte, Pará de Minas, enfim,
uma grande malha de Municípios -, de, sem nenhuma razão, participar
do mercado internacional.

Agradeço-lhe a compreensão, Sr. Presidente, pois, apesar de o meu
tempo estar esgotado, quero deixar esse apelo ao Ministério da
Agricultura e esse desafio aos nossos sindicatos rurais, à Faemg, da
qual já cobramos a liderança, conosco - homens públicos, cidadãos
que querem o bem de Minas Gerais - de campanha firme para que o
governo federal trate Minas Gerais com respeito e procure rever esse
acordo com o Mercado Comum Europeu. Assim, todas as cidades
mineiras poderão ser tratadas igualmente. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
• Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Deputado João Leite,

parlamentares, imprensa, senhoras e senhores, abordarei dois
assuntos bastante atuais e importantes. Queria aproveitar a presença
do nosso companheiro Carlos Mário, Prefeito Municipal de Francisco
Dumont, para falar a respeito da primeira questão, que é a dificuldade,
neste final de ano, de as Prefeituras honrarem o compromisso de
pagar o 130 salário aos seus servidores. Por várias vezes, a imprensa,
aqui hoje muito bem representada, tem feito reportagens sobre essa
dificuldade. Seguramente, quase 1 milhão de funcionários públicos
dos 853 Municípios mineiros enfrentarão problemas para receber o
seu 13 salário.

Ao abordarmos uma notícia como essa, pode parecer que os
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Prefeitas não querem arcar com o compromisso de pagar o 13Q
salário; mas, na verdade, as Prefeituras estão absolutamente
impossibilitadas de fazer isso, o que gerará uma frustração muito
grande nas pessoas que trabalham, constroem e lutam, que têm de
receber o que lhes é de direito.

No entanto, a maioria das Prefeituras do Estado não terá condições
de pagar o décimo-terceiro.

Caro Prefeito Carlos Mário, conhecemos o movimento liderado por
vários Prefeitos, inclusive por V. Exa., com o intuito de sensibilizar o
governo federal para que ele disponibilizasse mais 1% do FPM às
Prefeituras de todo o País. Observamos que esse movimento toma
corpo, já que os Prefeitos se deslocam até Brasília e pedem o apoio
das parlamentares federais. Infelizmente, na Capital do Brasil,
percebe-se um grande silêncio.

Se pusermos na balança o que acontece com as Prefeituras do
Estado e do País, veremos que grande parte das despesas que elas
assumem não lhes pertencem constitucionalmente. Hoje; o grande
vilão, o gargalo que existe nas Prefeituras é transporte escolar.
Qualquer uma, por menor que seja, não gasta com transporte escolar
menos que 20% de suas receitas. Verificamos que mais de 50% dos
alunos transportados são de responsabilidade do Estado, ou seja, o
governo do Estado é que deveria arcar com as despesas de
transporte desses alunos. Entretanto, as Prefeituras não podem
discriminá-los. Diante de um aluno da rede estadual, por exemplo, não
poderá dizer: "Você é aluno da rede estadual. Saia do ônibus, pois
não poderá ser nele transportado".

Não transportar esses alunos é, portanto, humanamente impossível,
ainda que a Prefeitura não seja constitucionalmente responsável por
eles. Grande parte dos recursos públicos municipais é consumida no
pagamento de consertos de carros, bem como do combustível
utilizado pela Polícia Militar. Muitos funcionários são cedidos ao
Estado e à União, como forma de suprirem a necessidade de pessoal
dos referidos entes. Portanto, se observarmos bem essa questão,
veremos que grande parte dos recursos dos Municípios é utilizada no
pagamento de despesas que não são de sua responsabilidade, mas
contas do Estado e da União. Todavia os Prefeitos não encontram
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respaldo para suas reivindicações, quando procuram o governo
federal, Ministros, Deputados Federais e Senadores.

Na verdade, 1% do FPM seria suficiente para pagar o décimo-
terceiro. Entretanto, segundo informações que recebemos, nem
mesmo esse percentual os Prefeitos conseguirão do governo federal.
Historicamente, dezembro sempre foi um mês bom para as
Prefeituras, que costumavam receber uma cota a mais do FPM, um
aumento de ICMS, devolução de Imposto de Renda, etc. Este ano, a
situação piorou e, na contramão da história, o FPM pago no dia 10 foi
quase 40% menor que o pago em 10/12/2005.

Vejam como a situação está! A grande maioria dos Prefeitos - cerca
de 95% - não poderá pagar o décimo-terceiro. A situação torna-se
mais grave, já que, em dezembro, o FPM diminuiu 40%. Destarte, é
importante que esta Casa seja solidária com as Prefeituras
Municipais.

Tomamos a iniciativa de enviar ofícios a todos os parlamentares
federais, aos Senadores, ao Presidente da República e ao Ministro da
Fazenda na tentativa de encontrar uma solução. Quando é para
ajudar as Prefeituras, o Brasil não tem dinheiro, mas o País, só neste
ano, gastou quase R$160.000.000.000,00 com o pagamento dos juros
da dívida externa brasileira. Alguma coisa está errada.

Em uma entrevista, perguntaram ao Presidente da República por
que o Brasil crescerá menos que 3% este ano, e ele respondeu que o
brasileiro tem de trabalhar mais. Disse ainda que o problema seria
resolvido posteriormente e que: em 2007, tiraria a diferença. Parece
até brincadeira o Presidente dar uma demonstração como essa. Se o
País está parado e não produz, conseqüentemente o ICMS cai e as
Prefeituras e o FPM recebem menos.

Ontem o Presidente declarou que não é de esquerda nem de direita.
Afirmou que, ao peso de seus cabelos brancos, está no centro, onde
está a verdade e o equilíbrio. Todavia, nossa situação é realmente
dramática. Infelizmente, milhares de funcionários públicos municipais
não receberão o 13 salário. Será uma grande frustração não só para
os funcionários, como também para os Prefeitos, que são funcionários
públicos municipais. Acredito que não exista um Prefeito nesta terra
que não queira pagar seu décimo-terceiro. Uma pequeníssima minoria
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economizou o ano inteiro, tirando dinheiro da saúde, da área social,
guardando um pouco aqui e ali para conseguir pagar o décimo-
terceiro, mas a grande maioria deixará milhares de trabalhadores
municipais de todo o País, principalmente de nosso Estado,
frustrados.

O Deputado Dinis Pinheiro (em aparte) - Cumprimento o Deputado
Carlos Pimenta, sempre inteligente em suas manifestações. A falta de
dinheiro e recurso financeiro para o pagamento do décimo-terceiro
atinge aproximadamente 90% dos Municípios mineiros e brasileiros.
Esse é um antigo problema, e, a cada dia que passa, há uma
concentração maior, excessiva, injusta e cruel de recursos nas mãos
de poucos, sobretudo nas mãos do governo federal.
Aproximadamente 70% desses recursos se encontram de forma
antagônica, e há mais adversidades, mais obstáculos e inúmeros
encargos para os Municípios.

V. Exa., que tem grande sensibilidade social e um espírito
municipalista extraordinário, mais uma vez, alerta as autoridades e os
governantes acerca da necessidade de se promoverem alterações
profundas e rígidas na distribuição de recursos no País. O anseio dos
Prefeitos dos Municípios por esse 1% de FPM tornou-se uma luta
histórica, de longa data. E inaceitável que até hoje esse impasse não
tenha sido resolvido.

O Governador Aécio Neves, com muita sabedoria, tem lutado
bravamente no que diz respeito á ação visando à divisão do pacto
federativo para que os Municípios e Estados tenham maior aporte de
recursos financeiros. V. Exa. sempre foi solidário às nossas lutas e
ações e tem-se pautado por buscar caminhos e instrumentos que
verdadeiramente possam atender os Municípios mais carente. Há um
projeto importantíssimo que trata da redivisão do ICMS para beneficiar
mais de 700 cidades mineiras, aproximadamente 14 milhões de
mineiros.

E necessário que essas duas ações ocorram o mais rápido possível.
Uma, no âmbito nacional, liderada com muita sabedoria pelo
Governador Aécio Neves, e outra, aqui, com todos os Deputados e as
Deputadas, de forma harmoniosa, votando rapidamente o projeto de
lei que trata da redistribuição de ICMS. Encontramo-nos aqui para
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ajudar os mais pobres, mais carentes e menos favorecidos.
Parabéns, Deputado Carlos Pimenta, pelo brilhantismo de sua

manifestação.
O Deputado Doutor Viana (em aparte) - Agradeço ao nobre colega

Deputado Carlos Pimenta. Reforçarei o seu pronunciamento.
Durante quatro anos assistimos à luta permanente dos Prefeitos,

liderada pela AMM, para tentar que o governo federal aumente 1% do
FPM, mas a maioria não sabe que sofreu uma perda de mais de 3%
nesse período. O governo federal não reduziu nenhuma das taxações
que lhe cabe e estas são direcionadas apenas à União. Porém,
reduziu o Imposto de Renda - IR - em várias situações e o IPI de
automóveis e outros produtos, sendo que são esses dois impostos
principais que compõem a parcela do FPM. Portanto, os Prefeitos não
conseguiram 1% de aumento para ajudar a pagar o 13 Q salário, como
V. Exa. acabou de mencionar, e ainda perderam, sem perceber, mais
de 3% nesse período.

Deixo isso registrado e parabenizo V. Exa. por seu pronunciamento.
Não presenciei os 3 minutos iniciais da sua fala, mas gostaria de
lembrar a nossa BR-135, no Trevão, onde um trecho de 10km já está
criminosamente cheio de buracos. Vamos continuar irmanados para
salvar vidas evitando acidentes naquele trecho.

O Deputado Carlos Pimenta - Obrigado, Deputado Doutor Viana.
Para encerrar, Sr. Presidente, quero ser solidário com o movimento

dos Prefeitos, encabeçado pela AMM, pelo Dr. Athos Avelino, Prefeito
de Montes Claros, que por diversas vezes esteve em Brasília este
mês. O Prefeito Carlos Mário esteve presente a esta reunião dando-
nos o prazer da sua participação.

Não podemos desistir, desanimar nem "jogar a toalha". Apesar de o
Presidente dizer que o povo brasileiro tem de trabalhar mais, que no
ano que vem recuperará 2% ou 3% de crescimento, o Brasil está
empobrecendo. Ainda há pouco, escutei por uma rádio de Belo
Horizonte o pronunciamento do Vice-Presidente da República, José
Alencar, em que confirma que, se o País não tiver uma atuação muito
vigorosa, com muita força para crescer, empobrecerá cada vez mais.
A cada dia vemos avanços negativos nos "rankings" mundiais de
mortalidade infantil, 10H e pobreza extrema, apesar dos programas
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sociais eleitoreiros, de última hora, que não levam a nada, porque não
geram emprego nem dão dignidade às pessoas. Como conseqüência,
essa situação está levando os Municípios também ao
empobrecimento, e 90% ou mais não pagarão o 13 salário.

As estradas estão uma calamidade, Sr. Presidente. O Deputado
Doutor Viana falou sobre a BR-135. Quem trafega por essa estrada
sente desespero, vontade de morrer.

O governo anuncia uma nova medida provisória estadualizando
outras estradas. O que já está bom será privatizado agora. Na Fernão
Dias, haverá cinco pontos de pedágio daqui a São Paulo. Quer dizer,
a pessoa terá de pagar aproximadamente R$30,00 para ir de Belo
Horizonte a São Paulo. Aliás, isso está mais ou menos bom, pois
ainda há muitos buracos, mato e falta de sinalização na estrada.
Agora, 80% da malha rodoviária federal encontra-se numa situação de
calamidade pública. As chuvas vieram para terminar o que já foi feito.
Foi um tapa-buraco criminoso.

O Brasil está pobre. Os órgãos internacionais estão levando o que
querem do País. Enquanto o valor do pagamento dos juros e dos
encargos das dívidas é de R$160.000.000.000,00, o da saúde é
apenas de R$40.000.000.000,00. Quer dizer, um quarto do que se
paga hoje aos bancos internacionais é destinado à saúde pública do
povo brasileiro. Por isso se pagam R$2,00 por consulta e R$7,00 por
dia de internação em qualquer hospital. Isso é o que está
acontecendo.

Sr. Presidente, se V. Exa. me permite um pouco mais de tempo, é
chegada a hora, após as eleições, de começarmos a repensar. O
Congresso precisa ter altivez, voz forte, e não pode abaixar a cabeça.
Na minha terra, diz-se que, quando a pessoa abaixa muito a cabeça,
termina mostrando os fundos. Eles estão dando com os pés nos
fundos do povo brasileiro. Isso é um desrespeito. Precisamos de
pessoas que nos defendam, questionem e cheguem ao Presidente da
República e lhe digam: W. Exa. não pode dizer que o pobre tem de
trabalhar mais. O pobre está morrendo de tanto trabalhar, e não está
recebendo o suficiente". Estamos aí sofrendo. Infelizmente, 1 milhão
de trabalhadores municipais de Minas Gerais não receberá o décimo-
terceiro, porque foram enganados. Quer dizer, confiaram, acreditaram
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na palavra do Congresso Nacional e do governo federal de que
receberiam 1% a mais do FPM. Eles foram até lá com o pires na mão
e estão aí com o rosto vermelho de vergonha e de tristeza, porque
não receberão esses recursos. O seu Natal será pobre, minguado,
fraco. Os Prefeitos estão sendo qualificados como vilões. Na verdade,
eles foram enganados.

Gostaria ainda de falar sobre a segurança e o plano de governo do
Estado, mas não será possível.

Finalizando, manifesto o pesar desta Casa, que é o do povo mineiro,
pelo hediondo crime ocorrido em Bragança Paulista. Um casal e sua
filha de 5 anos foram seqüestrados, sem nenhuma possibilidade de
defesa, colocados brutalmente no porta-malas de um carro, no qual
atearam fogo, e eles morreram. O Governador Aécio Neves está muito
certo em dedicar nesse próximo governo toda a sua estrutura no plano
prioritário da segurança pública de Minas Gerais, blindando as
fronteiras de Minas para que esses maus elementos e bandidos não
venham para cá. Portanto o governo precisa ter tolerância zero com
essa bandidagem. Parabenizo o Governador Aécio Neves.

Sr. Presidente, obrigado pela extrema paciência. Na verdade, o
governo está muito certo em fazer essa blindagem do nosso Estado;
dedicar prioridade absoluta à segurança pública, olhando todas as
faces dela, como a questão do policial militar e civil e das nossas
fronteiras; trazer e tornar disponíveis os recursos. Não queremos que,
em Minas Gerais, ocorra o mesmo que em Bragança Paulista, o que
chocou o mundo. Essa notícia foi veiculada em todos os meios de
comunicação do País e do exterior. Vejam que covardia prender um
casal com uma criancinha de 5 anos no porta-malas de um carro e
atear fogo, sem possibilidade alguma de defesa. Os caras-de-pau
aparecem na televisão com o braço e  rosto queimados dizendo que
não sabem de nada, negando tudo. E preciso forca e pena de morte
no Brasil para esse povo que comete esse crime hediondo.
Infelizmente somos obrigados a fazer esse desabafo.

O Deputado Zé Maia (em aparte) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
agradeço a concessão da palavra e cumprimento o Deputado Carlos
Pimenta pelo sóbrio discurso que fez da tribuna desta Casa. Lendo
hoje nos jornais sobre esse crime hediondo de Bragança Paulista, e V.
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Exa. fala sobre ele da tribuna, lembrei-me de uma decisão de uma das
mais altas Cortes de Justiça deste país, o STJ, que flexibiliza a
aplicação das leis que tratam de crimes hediondos. Fico triste quando
vejo, num país como o Brasil, algumas decisões. O STF, vez por
outra, toma decisões que assustam o País. Quando as Cortes maiores
da Justiça brasileira, como o STJ, o STE, tomam decisões como a de
flexibilizar, Deputado João Leite, nosso Presidente aqui hoje, crimes
como esse de Bragança Paulista são atingidos por essa lei, que foi
feita para elementos como esse. Num País em que não há pena de
morte nem de prisão perpétua, não é possível não ter uma decisão
mais firme, mais forte que dê ao bandido a clara noção de que o crime
não compensa. Então, , Deputado Carlos Pimenta, é importante a
provocação de V. Exa. E bom lembrarmos sempre que o País tem de
sinalizar para os bandidos que o crime não compensa. Isso é possível
com leis sérias e firmes.

Não é possível ser flexível com pessoas como essas que pegam o
trabalhador e queimam o marido, a mulher e o filho. E profundamente
lamentável que tenhamos ainda nesta Nação cortes que dêem guarida
a criminosos hediondos. Essas atitudes são profundamente
lamentáveis.

Concordo também com o Deputado Carlos Pimenta quando fala das
ações de segurança pública em Minas Gerais. Acho que nesses
quatro anos, Deputados João Leite e Célio Moreira, temos muito a
comemorar, embora tenhamos de fazer aqui um parêntese ao lembrar
que o governo federal ficou devendo muito a este Estado no repasse
do Fundo Nacional de Segurança Pública.

Aqui temos de comemorar a integração das polícias, que era um
sonho antigo e que se tornou realidade agora com o Governador
Aécio Neves. Temos também de comemorar a criação da Guarda
Penitenciária, retornando os policiais a suas reais funções, deixando
aos Agentes Penitenciários a guarda das cadeias. Trata-se de um
processo que se está iniciando, mas tenho certeza de que haverá de
se consolidar.

A construção de penitenciárias nesses quatros anos foi o dobro do
que se construiu em toda a história de Minas Gerais. E, portanto, um
avanço extremamente importante.
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Destacamos também o programa Cinturão de Segurança, que
protege as fronteiras do Estado de Minas Gerais, minimizando,
impedindo e dificultando que o crime de outros Estado adentrem no
Estado de Minas Gerais.

Portanto, acho que há o que comemorarmos, e muito, na área de
segurança pública em Minas Gerais.

Fica o registro de que o STJ tem uma enorme responsabilidade e
haverá de emitir sinais extremamente fortes para que os criminosos
entendam que o crime não compensa. Cada vez que se flexibiliza uma
lei, que se sinaliza para o criminoso que cometer crime no Brasil é
fácil, que não será punido, que não haverá a dureza necessária,
continuaremos vendo situações como essa de Bragança Paulista.
Temos de ser inflexíveis, principalmente para o criminoso reincidente,
hediondo, latrocida, estuprador, seqüestrador. Temos, todos juntos, de
trabalhar duro e firme contra esse tipo de gente, especialmente as
maiores e altas Cortes da Justiça deste país. Muito obrigado,
Deputado João Leite.

O Deputado Célio Moreira (em aparte) - Também lamento muito
esse crime que destaca o Brasil internacionalmente, esse crime
hediondo, lamentável, ocorrido em Bragança.

Sr. Presidente, hoje Belo Horizonte comemora 109 anos. Há várias
festividades na nossa Capital. Belo Horizonte está avançando, com a
Linha Verde, que tem mostrado essa parceria do Governador Aécio
Neves, que gosta de Belo Horizonte e tem dado uma condição melhor
de tráfego para a nossa Capital.

Quero parabenizar o Sr. Fernando Pimentel, Prefeito de Belo
Horizonte, mas gostaria de fazer algumas observações: Belo
Horizonte está completando 109 anos. Acredito que a Prefeitura possa
contribuir mais para a segurança da nossa Capital e possa ajudar o
governo do Estado. Ele, como homem de fácil acesso e de confiança
do Presidente Lula, poderá convencer o Presidente a enviar recursos
para a segurança e ajudar o Estado de Minas Gerais a combater
principalmente o crime organizado.

Quanto ao transporte, há muito o que lamentar, pois Belo Horizonte
completa 109 anos sem metrô. Temos lutado para a efetivação desse
transporte. Foi criada a Frente Parlamentar em Defesa do Metrô de
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Belo Horizonte. Nesta Casa, tivemos a Comissão Especial do Metrô. A
Comissão de Transporte debateu várias vezes o assunto. Hoje estava
agendado, na Comissão de Infra-estrutura do Senado, debate sobre
os metrôs das capitais, mas, como o Ministro da Pasta não pôde
comparecer, foi adiado provavelmente para quinta-feira. Eu, V. Exa., o
Deputado Gustavo Valadares e outros Deputados participaremos
dessa audiência para cobrar do governo federal a garantia de
recursos para que o metrô de Belo Horizonte se torne realidade. São
109 anos sem metrô. Alguns corredores da cidade já estão parados -
Avs. Raia Gabaglia, próximo ao BH Shopping, Amazonas, Cristiano
Machado e áreas hospitalares e necessitam de intervenção urgente. O
metrô seria a solução para as áreas hospitalar, central, Barreiro e
Venda Nova. Com toda a certeza, o metrô ajudaria bastante.

Hoje, pela manhã, houve eleição para Presidente da Câmara
Municipal. Gostaria de cumprimentar a nova Mesa da Câmara, a ser
presidida pelo nosso amigo Totó Teixeira, que contou com votação
expressiva, O Vereador Totó Teixeira é aliado do nosso querido
Barreiro, cujo 1-Vice-Presidente é Henrique Braga, parceiro do PSDB
e componente da nova diretoria. Desejo não só ao Vereador Totó,
mas também a toda a Mesa sucesso na nova empreitada. Tenho
certeza de que o Vereador tem total competência para dirigir aquela
Casa. Está registrado, nos anais desta Assembléia, que o Barreiro,
hoje, na linha de sucessão, conta com o Vereador desse distrito, que
muito tem feito na Câmara. Muito Obrigado.

O Deputado Carlos Pimenta - Muito obrigado, Sr. Presidente.
* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Registramos, com alegria, os 109 anos de Belo

Horizonte.
Questão de Ordem

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente e Srs. Deputados, a
minha fala é rápida, apenas para fazer uma denúncia; mais uma que
estamos fazendo quase diariamente e que infelizmente não está
provocando eco. E uma questão sobre a cidade de Pequi, que sofreu
intervenção do Tribunal de Justiça, que determinou o arresto de todos
os recursos da Prefeitura durante cinco meses, para pagamento de
um precatório. Até aí tudo bem; trata-se de uma decisão judicial, que
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trouxe um problema sério para a comunidade.
Ontem, vieram fazer uma manifestação junto ao Tribunal de Justiça,

na tentativa de que seja feita uma reavaliação desse seqüestro. E o
que nós vimos foi um aparato excessivo da Polícia Militar, como se
estivéssemos no período da ditadura militar, quando não se permitia
nenhuma manifestação. Foi um acontecimento lamentável patrocinado
pela Polícia Militar, não sei e não quero saber a mando de quem; mas
é claro que foi a mando de alguém.

O mais grave, Deputado João Leite, é que se tratava de uma
manifestação totalmente pacífica, apenas querendo mostrar ao
Judiciário e ao Governador Aécio Neves que é preciso haver uma
intervenção política para que haja uma solução política nesse caso de
Pequi. Essa mesma população, esses manifestantes que estiveram
aqui tentaram caminhar até o Palácio, para pedir o apoio do
Governador Aécio Neves, mas foram impedidos pela Polícia Militar.

Até aí, entendemos que há a questão da segurança. Mas o mais
grave de tudo o que ocorreu ontem foi a Policia Militar ter fechado as
portas desta Casa sem a autorização do Parlamento.

Hoje, na Comissão de Assuntos Municipais, apresentei um
requerimento solicitando informações à Polícia Militar sobre o
responsável por aquela ordem. Nem na época daquelas
manifestações, às vezes até agressivas, daquelas movimentações
dos sem-terra invadindo esta Casa, a Polícia Militar agiu dessa forma.

Essa é a denúncia que apresento. Alguém está falando em nome do
Governador Aécio Neves, passando dos limites da tolerância. Hoje
não há mais limite. Proibiram a imprensa de noticiar qualquer matéria
sobre essa manifestação. Nenhum órgão da imprensa pôde cobrir a
manifestação no Tribunal de Justiça, e muito menos a que ocorreu na
porta desta Casa, ontem. A Assembléia Legislativa tem de reagir a
isso, pois a Polícia Militar impediu uma manifestação popular, fazendo
um cordão de isolamento no principal acesso desta Casa, sem a
autorização do Parlamento. Trata-se de uma situação grave. Está pior
que na época da ditadura militar, quando primeiramente se fechava o
Parlamento e mandavam os Deputados sair ou os cassavam. Mas
impedir uma manifestação pacífica, sem que a Assembléia tenha se
pronunciado, isso passou dos limites.
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Fazemos essa grave denúncia com muita tristeza. Nós, que viemos
do MDB, lutamos pela liberdade e por uma democracia plena, vemos
hoje que há algo errado no âmbito governamental. Nem foi permitido
que o povo andasse até a Praça da Liberdade!

Sr. Presidente, agradeço a V. Exa. a oportunidade. Certos
pronunciamentos têm de ser feitos a tempo e a hora, pois, amanhã,
serão notícia de ontem. Faço esse apelo aos parlamentares para que
tomemos uma providência, cobrando do Presidente uma ação
enérgica, sabendo do responsável por encaminhar esse pessoal até
aqui, ontem.

Felizmente, não tivemos maiores dificuldades porque os seguranças
desta Casa agiram imediatamente, pedindo à Polícia Militar para sair,
pois aqui temos o nosso policiamento. Mas, infelizmente, estamos
cabisbaixos, aceitando tudo passivamente, o que é perigoso para o
Parlamento e, mais ainda, para a nossa democracia.

22 Parte (Ordem do Dia)
1 1 Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a

Presidência passa à 2 Parte da reunião, com a 1 2 Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, reformando despacho anterior, torna sem efeito o

recebimento da Emenda n° 1, apresentada em 7/12/2006, à Proposta
de Emenda à Constituição & 8712004, do Governador do Estado,
tendo como primeiro signatário o Deputado Sargento Rodrigues, por
tratar de matéria não pertinente à referida proposição. Sendo assim, a
Proposta de Emenda à Constituição n 2 87/2004 passa a integrar a
ordem do dia, em 21 turno, para votação.

Mesa da Assembléia, 12 de dezembro de 2006.
João Leite, no exercício da Presidência.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que o Projeto de Lei n

3.380/2006, dos Deputados Rogério Correia e Padre João, recebeu,
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quanto ao mérito, parecer contrário das Comissões do Trabalho e de
Fiscalização Financeira, ás quais foi distribuído, sendo considerado
rejeitado, nos termos do art. 191 do Regimento Interno, e que o prazo
para a apresentação do recurso previsto no art. 104 do Regimento
Interno inicia-se com a publicação deste despacho.

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência & 9, os
Requerimentos n 9s 7.082 a 7.085/2006, da Comissão de Meio
Ambiente, 7.086/2006, da Comissão de Turismo, e 7.087/2006, da
Comissão de Defesa do Consumidor. Publique-se para os fins do art.
104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Turismo - aprovação, na 23 Reunião Ordinária, em 6/12/2006, dos
Requerimentos n2s 6.969/2006, do Deputado Jayro Lessa, e
7.004/2006, da Deputada Ana Maria Resende; de Educação -
aprovação, na l9 Reunião Ordinária, em 6/12/2006, dos Projetos de
Lei n 9s 3.373, 3.473 e 3.72312006, do Governador do Estado,
3.533/2006, do Deputado Sávio Souza Cruz, 3.573 e 3.604/2006, da
Deputada Vanessa Lucas, 3.589/2006, do Deputado Célio Moreira,
3.611/2006, do Deputado Doutor Viana, 3.646/2006, do Deputado
João Leite, 3.665/2006, do Deputado Paulo Cesar, 3.676/2006, da
Deputada Ana Maria Resende, 3.693/2006, do Deputado Zé Maia, e
dos Requerimentos ns 6.989/2006, do Deputado Gustavo Valadares,
6.999 e 7.000/2006, da Comissão de Participação Popular; de
Transporte - aprovação, na 15 2 Reunião Ordinária, em 5/12/2006, do
Requerimento n 2 6.972/2006, da Comissão de Direitos Humanos; do
Trabalho - aprovação, na 23 Reunião Ordinária, em 5/12/2006, dos
Requerimentos n 2s 6.959 e 6.986/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva; de Meio Ambiente - aprovação, na 30 2 Reunião Ordinária, em
6/12/2006, do Projeto de Lei n 2 3.681/2006, do Deputado Paulo Piau,
e dos Requerimentos n os 6.960/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, 6.970 e 6.973/2006, da Comissão de Direitos Humanos, e
6.991/2006, do Deputado Weliton Prado; e de Cultura - aprovação, na
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172 Reunião Ordinária, em 12/12/2006, dos Projetos de Lei ns
3.692/2006, do Deputado Leonardo Moreira, 3.717/2006, da Deputada
Elbe Brandão, e dos Requerimentos ns 6.988/2006, do Deputado
Fábio Avelar, e 7.002/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva (Ciente.
Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Domingos Sávio e

outros, solicitando a convocação de reunião especial para
homenagear a Faculdade de Direito do Oeste de Minas - Fadom -,
pelo transcurso dos 40 anos de seu primeiro concurso vestibular. A
Presidência defere o requerimento de conformidade com inciso XXI do
art. 232 do Regimento Interno.

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 13, às 9 e
às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a
reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição
anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 42 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
DOS CENTROS DE CONVENÇÕES, FEIRAS E EXPOSIÇÕES, EM

7/8/2006
Às 10h15min, comparecem no Auditório do Conex (Expominas) em

Juiz de Fora, os Deputados Sebastião Helvécio, João Leite e Biel
Rocha, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Helvécio, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado 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 apreciar
o relatório final da Comissão e acusa o recebimento do Fax n9
178/2006, do Sr. Bruno Lage de Araújo Paulino, Chefe de Gabinete da
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais -
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Codemig. Registra-se, peste momento, a presença dos Srs: Luiz
Eduardo Dias Costa, Adyogado da Codemig; Marco Antônio Menezes
Coelho da Silva, Presidénte do Convention Visitour's Bureau de Juiz
de Fora; e Jaime Cardoso, Superintendente do Centro Industrial de
Juiz de Fora. Com a palavra, o Deputado Biel Rocha, relator, procede
à leitura do relatório final dos trabalhos da Comissão que, submetido a
discussão e votação, é aprovado. A seguir, o Presidente suspende a
reunião para a lavratura da ata. Reabertos os trabalhos, é aprovado
requerimento do Deputado Biel Rocha, em que solicita dispensa da
leitura da ata. A Presidência considera a ata aprovada e esta é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. Cumprida a
finalidade da reunião, 1 a Presidência agradece a presença dos
parlamentares e convidqdos e encerra os trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2006.
Sebastião Helvécio, P,!esidente - João Leite - Biel Rocha.

ATA DA 29 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
CONTRA A INVASÃO bOS PRODUTOS CHINESES, EM 1311112006
Às 19h15min, compaecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva e Paulo Cesar, membros da supracitada
Comissão. Havendo ri jmero regimental, o Presidente, Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, deõlara 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 arovada e a subscreve. A Presidência informa
que a reunião se destina a discutir questões relacionadas aos setores
calçadista e de fogos de artifício. Registra-se a presença dos Srs.
Walter Lúcio, Vice-Prefeito Municipal de Nova Serrana, representando
o Prefeito, Sr. Joel Pinto Martins; Gilmar Teodoro de São José,
Prefeito Municipal de Perdigão; Júnior César Silva, Presidente do
Sindicato Intermunicipal da Indústria do Calçado de Nova Serrana;
Américo Libério da Silya, Gerente do Sindicato das Indústrias de
Explosivos no Estado de Minas Gerais, representando o Sr. Sidônio
Fernandes do Couto Patusco, Presidente dessa entidade; Dário
Antônio Faria Filho, Presidente da Câmara de Diretores Lojistas - CDL
- de Nova Serrana; Luiz! Raul Aleixo Barcelos, Presidente do Sindicato
das Indústrias de CalçaLlos do Estado de Minas Gerais; Rogério Jorge
de Aquino, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
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de Calçados em Geral e Complementos de Belo Horizonte e Região; e
Aguinaldo Diniz Filho, Presidente do Sindicato da Indústria de Fiação
e Tecelagem - SIFT-MG -; Rodolfo SalIa, Superintendente do
Sindicato das Indústrias do Vestuário - Sindivest-MG -; a Sra. Martha
Teixeira Lassance, Presidente do Conselho de Relações Econômicas
Internacionais da Fiemg; e o Sr. Afonso Gonzaga, da Fiemg Regional
Centro Oeste, que são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra ao Deputado Paulo Cesar, autor do
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos convidados e dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Paulo Cesar - Doutor Viana.

ATA DA 15 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 4

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 159 LEGISLATURA, EM
5/12/2006

As 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Célio Moreira, Ivair Nogueira e Bilac Pinto, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Célio
Moreira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Bilac Pinto, 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 2 Fase da 21 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 6.972/2006.
Passa-se à 3 2 Fase da 24 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetido a
votação, é aprovado requerimento do Deputado Célio Moreira em que
solicita à Codemig, ao DER-MO e à Copasa-MG informações sobre a
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infra-estrutura existente 'na região do Médio São Francisco. Cumprida
a finalidade da reunião', a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2006.
Célio Moreira, Presidente - Bilac Pinto - Roberto Carvalho.

ATA DA 23a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSÔS NATURAIS NA 4 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DÁ 15 LEGISLATURA, EM 7/12/2006
As 9h45min, compardcem na Sala das Comissões os Deputados

Laudelino Augusto, Doutor Ronaldo e João Leite, membros da
supracitada Comissão. l Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Laudelino Auusto, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requehmento 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 apresentação e discussão dos
atlas "Mapeamento é Inventário da Flora Nativa e dos
Reflorestamentos de Mirras Gerais" e 'Amas Prioritárias para Proteção
da Biodiversidade no 1 Estado de Minas Gerais" e do trabalho
"Zoneamento Ecológico j . Econômico do Estado", todos desenvolvidos
pelo Poder Executivo, em convênio com universidades e entidades de
pesquisa. A Presidência: interrompe a 1a Parte da reunião para ouvir a
Sra. Simone Ribeiro RolIa, Superintendente Técnica da Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; os Srs.
Humberto Candeias Cdvalcanti, Diretor-Geral do IEF; José Roberto
Scolforo, Pró-Reitor de' Pesquisa e professor titular em Manejo
Florestal da Universidade Federal de Lavras; Cássio Soares Martins,
Diretor do Centro de Dados para Conservação da Biodiversidade da
Fundação Biodiversitasj e Sra. Maria Dalce Ricas, Superintendente
Executiva da Amda, que'são convidados a tomar assento à mesa. Na
condição de autor do requerimento que deu origem ao debate, o
Presidente tece as considerações iniciais; logo após, passa a palavra
aos convidados, parai que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. A Presidêhcia retoma os trabalhos ordinários da reunião
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e passa à Y Fase da 22 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos
Deputados Laudelino Augusto solicitando enviar ofício à Funasa e ao
Copam com vistas à integração de suas ações e procedimentos com o
objetivo de permitir que o Município de Juatuba possa receber os
recursos necessários e já autorizados para a implantação do seu
aterro sanitário; João Leite, Doutor Ronaldo e Laudelino Augusto
solicitando enviar ofício à Secretaria de Estado do Meio Ambiente, à
Advocacia-Geral do Estado, ao Instituto de Terras de Minas Gerais, à
Diretoria Central do Patrimônio Imobiliário da Seplag e ao Ministério
Público de Minas Gerais, pedindo empenho para que sejam
titularizadas todas as áreas inseridas em unidades de conservação da
categoria proteção integral que tenham, por força de lei, o caráter de
posse e dominialidade públicas; ao Ministério Público de Minas Gerais
solicitando empenho para que os órgãos ambientais tomem
providências para recuperar a área localizada acima da cava natural,
na Estação Ecológica do Cercadinho, onde obras de terraplenagem
têm gerado grave erosão e degradação ambiental. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
convidados e dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2006.
Laudelino Augusto, Presidente - Doutor Ronaldo - João Leite.

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

2.982/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em epígrafe

tem por objetivo dar a denominação de Padre João de Mattos Almeida
à escola estadual do Bairro Sarandi, situada na Rua Deputado
Augusto Gonçalves,n9 347, no Bairro Serrano, Município de Belo
Horizonte.
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A proposição foi publicada no 'Diário do Legislativo" de 24/2/2006 e,
a seguir, encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada
preliminarmente quaito aos aspectos de juridicidade,
constitucional idade e legalidade, nos termos do ar!. 188, c/c o art. 102,
III. 'a", do Regimento lntbrno.

Em 21/3/2006, esta !relatoria baixou o projeto em diligência à
Secretária de Estado 11 de Educação a fim de que prestasse
informações para a apreciação da matéria, cujo atendimento se deu
mediante o Ofício CG n3.732/2006.

Verificada identidade dntre a proposição em causa e o Projeto de Lei
n 9 3.559/2006, derivadoda Mensagem n1 65212006, este foi anexado
àquela, conforme detern1ina o § 22 do art. 173 do Diploma Regimental.

Fundamentação
No que se refere à competência normativa, as matérias que só

podem ser reguladas 1 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 suplenjentar as legislações federal e estadual, para
atender às suas peculia

No que diz respeito ac
sua competência está c
chamada competência
que não se enquadrz
Município.

A luz dos dispositivo
públicos não constitui a
do Município, podendo
Estado membro. Com e
além de atribuir ao L
matéria, estabelece
homenageado seja h
destinação do próprio p
e de que inexista outro 1

Ademais, a Cada m
iniciativa reservada aos

Estado membro, a regra básica para delimitar
nsagrada no § 1 ° art. 25 da Lei Maior. E a
esidual, que lhe faculta tratar das matérias
Ti no campo privativo da União nem do

mencionados, a denominação de próprios
sunto de competência privativa da União nem
ser objeto de disciplina jurídica por parte do
eito, foi editada a Lei n°13.408, de 1999, que,
gislativo a competência de dispor sobre a
ormas para tal: a exigência de que o
lecido, de que haja correlação entre a
iblico e a área em que ele se tenha destacado
em com a mesma denominação no Município.
ieira não inseriu o assunto no domínio da
titulares dos Poderes Legislativo, Executivo e
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Judiciário, do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo
adequada a apresentação do projeto por membro desta Casa.

Em resposta à diligência, a Secretaria de Estado de Educação
informa, entre outras coisas, que a comunidade de pais e alunos,
representada pelo colegiado escolar, é favorável à proposta de
mudança de denominação do estabelecimento.

Atendidos os requisitos legais, não há óbice à tramitação da matéria.
Conclusão

Em	vista	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,
constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n°2.982/2006.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Elbe

Brandão - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

2.987/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Maria Olivia, o projeto de lei em tela tem por

finalidade declarar de utilidade pública a Associação Protetora dos
Animais Rosa de Sarom do Senhor Jesus de Extrema - Apaex -, com
sede no Município de Extrema.

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo", em 24/2/2006, vem a
esta Comissão, para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, à constitucionalidade e à 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. 11 do seu estatuto prevê a não-
remuneração dos membros da sua diretoria e o § I Q do art. 34
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determina que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a instituição congênere.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n 2.987/2006.
Sala das Comissões, 113 de dezembro de 2006.
Gilberto Abramo, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Gustavo

Corrêa - Sebastião Co1
PARECER PARA

De autoria do Deput
objetivo declarar de ul
Paternon - ACCP -, con

O projeto foi publica
distribuído a esta Comi
quanto aos aspectos
determinam os arts. 181

Os requisitos pelos
no Estado podem
enunciados no art. l
15.430, de 2005.

Pelo exame da doc
inteiro atendimento
comprovado que a
funciona há mais de
idôneas, não remuner

Note-se que o estat
atividades dos Direto
inteiramente gratuitas
os bens remanescer
com personalidade
Assistência Social.

URNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9
3.114/2006

ão de Constituição e Justiça
Relatório

do Paulo Cesar, o projeto em tela tem por
idade pública a Associação Cultural Cênico
sede no Município de Belo Horizonte.

no "Diário do Legislativo" de 31/3/2006 e
são, a fim de ser examinado preliminarmente
jurídico, constitucional e legal, conforme
e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
ais as associações e fundações constituídas
r declaradas de utilidade pública estão
Lei n2 12.972, de 1998, alterado pela Lei n2

ntação que instrui o processo, constata-se o
exigências ali mencionadas, pois ficou

dade é dotada de personalidade jurídica,
ano e sua diretoria é formada por pessoas
s pelo exercício de suas funções.
da Associação determina, no art. 28, que as
dos Conselheiros e dos associados serão

no art. 36, que, em caso de sua dissolução,
serão destinados a instituição congênere,

lica, registrada no Conselho Nacional de

Conclusão
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Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade
e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 3.114/2006.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

3.460/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em

tela tem por objetivo declarar de utilidade pública o Lar dos Idosos
São Vicente de Paulo, com sede no Município de Guidoval.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 12/7/2006 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 Q 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 e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 4, parágrafo
único, que, em caso de sua dissolução, os bens remanescentes
reverterão em favor de entidades congêneres registradas no Conselho
Nacional de Assistência Social; e, no art. 36, que o exercício dos
cargos dos conselhos deliberativo e fiscal, bem como os da diretoria
administrativa não será remunerado.

Por fim, cumpre-nos apresentar a Emenda n O 1 com o fim de sanar
erro material concernente ao nome da entidade.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e
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legalidade do Projeto de' Lei n 2 3.460/2006 com a Emenda n o 1, nos
termos que se seguem.

i	Emenda & 1
Dê-se ao art. 1 a seguinte redação:
"Art. i - Fica declarado de utilidade pública o Lar dos Idosos São

Vicente de Paulo do Município de Guidoval, com sede nesse
Município.".

Sala das Comissões, 112 de dezembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Siivaj Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Elbe Brandão.
PARECER PARA 1URNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.545/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Laudelino Augusto, a proposição em tela

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
Machadense de Reciclagem de Resíduos Sólidos - Amare -, com sede
no Município de Machado.

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 1 jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188.e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos qt1ais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1 2 d& Lei n 12.972, de 1998, modificado pela Lei
nQ 15.430, de 2005.

Pelo exame da docur
inteiro atendimento
comprovado que a e
funciona há mais de ui
idôneas, não remunera

Note-se que o estatu
seja ela dissolvida, s
instituição congênere s
no § 2 do mesmo

mtação que instrui o processo, constata-se o
exigências ali mencionadas, pois ficou

idade é dotada de personalidade jurídica,
ano, e sua diretoria é formada por pessoas

is pelo exercício de suas funções.
da entidade determina no art. 37 que, caso

j patrimônio remanescente será doado a
Jiada no Município de Machado ou região; e
dispositivo, que os Diretores não serão
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remunerados.
Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade do Projeto de Lei n 2 3.545/2006.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Elbe

Brandão - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9

3.545/2006
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O Projeto de Lei flQ 3.545/2006, do Deputado Laudelino Augusto,

pretende declarar de utilidade pública a Associação Machadense de
Reciclagem de Resíduos Sólidos - Amare -, com sede no Município de
Machado.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Cumpre agora a este órgão
colegiado deliberar conclusivamente sobre o projeto, nos termos do
art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação em tela, fundada em 2005, tem por objetivo apoiar e

defender os interesses dos catadores de papel, papelão e material
reaproveitável, favorecendo sua união e organização. Empreende
ações visando assegurar a seus associados trabalho honesto e com
segurança, impedindo a ação dos intermediários, e também garantir a
legalidade e respeitabilidade da profissão.

Ainda, desenvolve importante papel apoiando a criação de
cooperativas, que, junto com seus associados, possam lutar pela
preservação do meio ambiente, pelo desenvolvimento sustentável e
pela qualidade de vida.

Pelo exposto, é justo que a entidade seja declarada de utilidade
pública.

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

3.545/2006, em turno único.
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Saladas Comissões, 1
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA]

de dezembro de 2006.

JRNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.682/2006

ão de Constituição e Justiça
Relatório

o Paulo Piau, a proposição em tela tem por
Jade pública o Grupo Associativo de Apoio
no Município de Ituiutaba.
no "Diário do Legislativo" de 26/1012006 e

;ão, a fim de ser examinado preliminarmente
jurídico, constitucional e legal, conforme
e 102, III, "a', do Regimento Interno.

Fundamentação
ais as associações e fundações constituídas

declaradas de utilidade pública estão
Lei nQ 12.972, de 1998, modificado pela Lei

ntação que instrui o processo, constata-se o
s ali mencionadas, pois ficou comprovado
de personalidade jurídica, funciona há mais
ria é formada por pessoas idôneas, não

:iO de suas funções.
o estatuto da entidade determina, no § 2 0 do
?mbro da diretoria ou ocupante de outros
nuneração e, no art. 44, que, caso ela seja

remanescente será destinado a instituição
m Ituiutaba, com personalidade jurídica e
acional de Assistência Social.
's óbice à tramitação do projeto em análise;

a Emenda n g 1, redigida no final deste
relátivo ao nome da entidade.

Conclusão
s pela juridicidade, pela constitucionalidade
to de Lei n 2 3.682/2006 com a Emenda n 2 1,

De autoria do Der
objetivo declarar dc util
Amor Exigente, com

O projeto foi publ
distribuído a esta Ci
quanto aos aspectos
determinam os arts. 188

Os requisitos pelos q
no Estado podem s
enunciados no art. l Q c
n 2 15.430, de 2005.

Pelo exame da docun
atendimento às exigên
que a entidade é dotac
de um ano e sua dir
remuneradas pelo exeri

Observe-se, ainda, qi.
art. 23, que nenhum
cargos terão direito a
dissolvida, seu patrimô
congênere, com sede
registrada no Conselho

Assim, não encontrar
entretanto, apresentarT
parecer, para corrigir er

Pelo aduzido, conclu
e pela legalidade do P1
redigida a seguir.
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Emenda n9 1
Dê-se ao art. 12 a seguinte redação:
"Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Associativo de

Apoio Amor Exigente de ltuiutaba - GAAAE -, com sede no Município
de ltuiutaba.".

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Sebastião

Costa - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.685/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Criadores
Amadores de Pássaros do Alto Paranaíba - Acapap -, com sede no
Município de Patos de Minas.

O projeto foi publicado no 'Diário do Legislativo" de 26/10/2006 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinamos 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 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 da entidade determina, no art. 1, § 2, que,
no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá em
benefício das casas de caridade estabelecidas em Patos de Minas; e,
no art. 13, que os membros da diretoria não serão remunerados pelo
exercício de suas funções.

Conclusão

rÃO
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Pelo aduzido, concIuíinos pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade do Projeto de Lei n 2 3.66512006.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA 1IURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.711/2006
Com isSão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado João Leite, a proposição em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a instituição denominada Asbe -
Ação Social Ebenézer, dom sede no Município de Vespasiano.

O projeto foi publicado no 'Diário do Legislativo" de 7/11/2006 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 s4r declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 12 da Lei n2 12.972, de 1998, modificado pela Lei
n 2 15.430, de 2005.

Pelo exame da docum 1entação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento à exigênciasali 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. 11, que as
atividades dos seus birigentes não serão remuneradas; e, no
parágrafo único do art. 18, que, caso seja ela dissolvida, o patrimônio
remanescente será doado a instituição congênere de caráter
educacional e social, rebistrada no Conselho Nacional de Assistência
Social.

A emenda apresentada na parte conclusiva tem por objetivo ratificar
o nome da entidade, adequando-o à forma consignada no art. 1 2 do
seu estatuto.

Conclusão
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Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e
legalidade do Projeto de Lei n Q 3.711/2006 com a Emenda n 2 1,
apresentada a seguir.

Emenda ri 9 1
Dê-se ao art. 1 9 a seguinte redação:
"Fica declarada de utilidade pública a entidade Ação Social

Beneficente Ebenézer - Asbe -, com sede no Município de
Vespasiano.".

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Sebastião

Costa - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9

3.714/2006
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em

tela visa a declarar de utilidade pública a Associação Comunitária
Semeando, com sede no Município de Vespasiano.

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

promover atividades e ações que proporcionem o desenvolvimento
dos seus integrantes e da comunidade em geral. Para alcançar essa
meta, promove atividades sociais, culturais e desportivas; zela pelo
embelezamento do Bairro Santa Clara II e outras regiões da sua área
de atuação; presta assistência às pessoas carentes; firma convênios
com entidades públicas e privadas visando à ampliação do seu
trabalho.

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

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

n2 3.714/2006, em turno único.

rÁ
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Saladas Comissões, 43 de dezembro de 2006.
Gustavo Valadares, relator.

PARECER PARA Y., URNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.718/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputa o Paulo Piau, o projeto de lei em epígrafe
declara de utilidade pública a associação denominada Obras
Assistenciais Espíritas Caminheiros do Bem, com sede no Município
de Araxá.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 9/11/2006, a proposição foi
distribuída 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
Inicialmente, cabe esclarecer que a entidade Obras Assistenciais

Espírita Caminheiros do Bem, embora desenvolva suas atividades
segundo os ensinamenlos da fé espírita, não tem como objetivo o
estudo, a doutrinação nem a propagação de seus ensinamentos. Não
se trata, pois, de entidade religiosa.

Passemos, agora, àanálise jurídica da proposição.
O Projeto de Lei no encontra-se corretamente instruído

com os documentos indispensáveis à declaração de utilidade pública,
nos termos da Lei n 9 121972, de 1998, alterada pela Lei n 2 15.430, de
2005. Assim, a entidade nele mencionada tem personalidade jurídica,
está em funcionamentohá mais de um ano e é dirigida por pessoas
idôneas, que não são remuneradas pelo exercício de suas funções.

Ressalte-se que o art. 29 do seu estatuto determina que, no caso de
sua dissolução, o patrin7ônio remanescente será doado a associação
congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social e
filiada à Aliança Municipal Espírita de Araxá; e o art. 33 dispõe que a
entidade não poderá distribuir aos sócios, voluntários e dirigentes
nenhum pagamento pelos serviços prestados.

Conclusão
Diante do relatado, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n 9 3.718/2006.

rÀ
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Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Elbe

Brandão - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.728/2006
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em tela

visa a declarar de utilidade pública o Projeto Social Guarda-Mirim,
com sede no Município de Mário Campos.

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 referida entidade, fundada em 2005, tem como finalidade

promover ações que visem a melhorar a qualidade de vida dos
habitantes do Município de Mário Campos.

Dessa maneira, desenvolve programas e atividades educacionais e
profissionalizantes objetivando a integração da criança e do
adolescente na comunidade; desenvolve projetos voltados para a
cultura, esporte e lazer; distribui aos mais carentes mantimentos,
roupas, medicamentos e material de construção.

Visando à consecução de seus objetivos, realiza convênios com
entidades públicas e privadas.

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

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

n9 3.728/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Gustavo Valadares, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.742/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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Por intermédio da M
enviou a esta Casa o
dar a denominação
Serrania, localizada n

A proposição foi puL
e, a seguir, encamir
examinada preliminar
constitucional idade e 1
III, "a", do Regimento 1

igem n2 69012006, o Governador do Estado
to de lei em epígrafe, que tem por objetivo
Nelson Rodrigues à Escola Estadual de
Município.
da no "Diário do Legislativo" de 18/11/2006
a a este órgão colegiado a fim de ser
ite quanto aos aspectos de juridicidade,
idade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,

Fundamentação
No que se refere à competência normativa, as matérias que só

podem ser reguladas 'pela União, de interesse nacional, estão
enumeradas no art. 22 da Constituição da República. As que são
reguladas pelo Município, por sua vez, estão previstas no art. 30, que
lhe assegura a prerrodativa de editar normas sobre assuntos de
interesse local e suplenentar as legislações federal e estadual, para
atender às suas peculiaridades.

No que diz respeito aoEstado membro, a regra básica para delimitar
sua com petência está consagrada no § 1 O do art. 25 da nossa Lei
Maior. E a chamada competência residual, que lhe faculta tratar das
matérias que não se enhuadrem 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 s er objeto de disciplinamento jurídico por parte
do Estado membro. Com efeito, foi editada a Lei n° 13.408, de 1999,
que, além de atribuir ao 'Legislativo a competência para dispor sobre a
matéria, estabelece as exigências de que o homenageado seja
falecido, haja correlaçãp entre a destinação do próprio público e a
área em que ele se tenha destacado e inexista bem com a mesma
denominação no Muni pípio. Essas exigências foram plenamente
atendidas, conforme esclarecimentos do autor da matéria.

Ademais, a Carta miheira não inseriu o assunto no domínio da
iniciativa reservada aosi 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

rÂ
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da administração pública.
Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade
e legalidade do Projeto de Lei n°3.74212006.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Elbe Brandão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

3.743/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por intermédio da Mensagem flQ 691/2006, o Governador do Estado

enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo
dar a denominação de Escola Estadual São Francisco de Assis de
Educação de Jovens e Adultos à escola estadual localizada no Centro
de Internação do Adolescente São Francisco de Assis, situado no
Bairro Santos Dumond II, no Município de Governador Valadares.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 18/11/2006
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
referidas 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 federado, a regra , básica 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 nem do Município.

A luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União nem

rÀ
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do Município, podendo ker objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado. Com efeito, foi editada a Lei n° 13.408, de 1999, que atribui
ao Legislativo a competência de dispor sabre a matéria e exige que
não haja outro bem público com a mesma denominação no Município.

Ademais, a Carta mireira não inseriu o assunto no domínio da
iniciativa reservada aosPoderes 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 públicd.

Em vista do exr
constitucional idade e p

Sala das Comissões,
Dalmo Ribeiro Silva,

Brandão - Gilberto Abr
PARECER PARA

Conclusão
o, concluímos pela juridicidade, pela
legalidade do Projeto de Lei n°3.743/2006.
de dezembro de 2006.

Sebastião Costa, relator - Elbe

RNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.744/2006

D de Constituição e Justiça
Relatório

Luiz Fernando Faria, a proposição em tela
rar de utilidade pública a Associação
Praia - ACBP -, com sede no Município de

no "Diário do Legislativo" de 18/11/2006 e
são, a fim de ser examinado preliminarmente
jurídico, constitucional e legal, conforme
e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
ais as associações e fundações constituídas

declaradas de utilidade pública estão
Lei n2 12.972, de 1998, modificado pela Lei

ntação que instrui o processo, constata-se o
exigências ali mencionadas, pois ficou

Jade é dotada de personalidade jurídica,
ano, e sua diretoria é formada por pessoas

De autoria do Deputa
tem por objetivo de
Comunitária do Bairro
Barroso.

O projeto foi publica
distribuído a esta Comi
quanto aos aspectos
determinamos arts. 18

Os requisitos pelos
no Estado podem
enunciados no art. 12
n2 15.430, de 2005.

Pelo exame da docu
inteiro atendimento
comprovado que a
funciona há mais de
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idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.
Note-se que o estatuto da entidade determina no art. 28 que as

atividades dos Diretores e Conselheiros, bem como as dos
associados, benfeitores ou equivalentes, não serão remuneradas,
sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer lucro, gratificação,
bonificação ou vantagem; e no art. 32 que, caso seja ela dissolvida,
seu patrimônio remanescente será doado a instituição congênere,
com personalidade jurídica, que esteja 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 3.744/2006.
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Elbe

Brandão - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.747/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, a proposição em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Sociedade Comunitária Nossa
Senhora da Piedade, com sede no Município de Sarzedo.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 23111/2006 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, li I, "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
n1 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.

rÀ
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Note-se que o estati
atividades dos Direto'
associados, não se
recebimento de qualqu
e, no art. 34, que,
remanescente será do,
com sede no Municíp
jurídica, que esteja re
Social, ou a entidade p

Pelo aduzido, conclui
e pela legalidade do Pr

Sala das Comissões,
Dalmo Ribeiro Silva,

Brandão - Sebastião C
PARECER PARA

Comissão do

O projeto de lei ei
declarar de utilidade p
da Piedade, com sede

A matéria foi exa
Constituição e Justiç
legal. Vem ela agor
conclusiva, com base

A Sociedade Comur
civil sem fins lucrativos
área da assistência
adolescentes e dos idc

Para atingir seus obj'
de inclusão, oferece
familiar, alimentação,
ocupacionais.

Promovendo sua int

da entidade determina, no art. 14, que as
s e dos Conselheiros, bem como as dos
lo remuneradas, sendo-lhes vedado o
lucro, gratificação, bonificação ou vantagem,

caso seja ela dissolvida, seu patrimônio
lo a instituição congênere, preferencialmente,
de Sarzedo ou região, com personalidade

strada no Conselho Nacional de Assistência

Conclusão
nos pela juridicidade, pela constitucionalidade
jeto de Lei n2 3.747/2006.
2 de dezembro de 2006.
Presidente - Gilberto Abramo, relator - Elbe

URNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9
3.747/2006

balho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

tela, do Deputado Dinis Pinheiro, objetiva
)fica a Sociedade Comunitária Nossa Senhora
o Município de Sarzedo.
unada preliminarmente pela Comissão de
que a considerou jurídica, constitucional e
a este órgão colegiado para deliberação
art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Lária Nossa Senhora da Piedade é entidade
que busca desenvolver importante trabalho na
social, em benefício das crianças, dos
os carentes do Bairro Santa Mônica.
ivos programáticos, procura realizar atividades
do aos seus assistidos acompanhamento
forço escolar, formação humana e atividades

social, capacitando-os para o exercício



900

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

Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei fl9
3.747/2006, em turno único.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9
3.749/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Irani Barbosa, o projeto em tela tem por
objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Assistência à
Pessoa Deficiente, com sede no Município de Belo Horizonte.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 23/11/2006 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 ng 12.972, de 1998, alterado 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 Associação determina, no art. 22, que é
vedada a percepção de remuneração pelo exercício dos cargos da
Diretoria e do Conselho Fiscal; e, no parágrafo único do art. 23, que,
em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a entidade congênere que esteja registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social.

Conclusão

rÃO



901

mos pela juridicidade, constitucionalidade e
Lei n 2 3.749/2006.
2 de dezembro de 2006.
presidente - Elbe Brandão, relatora - Gilberto

URNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.749/2006

balho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

lo Irani Barbosa, o projeto de lei em tela visa
iblica a Associação de Assistência à Pessoa
Município de Belo Horizonte.
da à Comissão de Constituição e Justiça, que
idade, constitucional idade e legalidade. Vem
Comissão para deliberação conclusiva, nos
do Regimento Interno.

Fundamentação
tão tem por objetivo congregar crianças e
s de deficiência em prol da luta por direito à
à cultura.

SOS profissionalizantes, buscando a criação de
ilho para tais jovens e a sua inserção na

meritória a declaração de sua utilidade

Conclusão
opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

único.
3 de dezembro de 2006.

NO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.750/2006

de Constituição e Justiça
Relatório

Rogério Correia, a proposição em tela tem
utilidade pública o Grupo Beneficente

Pelo aduzido, concli
legalidade do Projeto d

Sala das Comissões,
Dalmo Ribeiro Silva,

Abramo - Sebastião Cc
PARECER PARA

Comissão do

De autoria do Depi
declarar de utilidade
Deficiente, com sede

A proposição foi er
concluiu por sua jur
agora a matéria a e
termos do art. 103, 1,

A entidade em que
adolescentes portadon
educação, ao trabalho

Também promove cu
oportunidades de tra
sociedade.

Dessa forma, julgar
pública.

Pelas razões exposta
n 2 3.749/2006, em turn

Sala das Comissões,
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA

De autoria do Deputddo
por objetivo declarar 1 de
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Elshadai - GBE -, com sede no Município de Mariana.
O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 23/1112006 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
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 entidade determina no § 2 Q do art. 79 que
as atividades dos Diretores não serão remuneradas, e no art. 28 que,
caso seja ela dissolvida, seu patrimônio remanescente será doado a
instituição educativa ou de assistência social que prestem serviços à
comunidade.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 3.750/2006.
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Elbe Brandão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9

3.750/2006
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O projeto de lei em tela, do Deputado Rogério Correia, objetiva

declarar de utilidade pública o Grupo Beneficente Elshadai - GBE -,
com sede no Município de Mariana.

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
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sem fins lucrativos,
área da assistência

social, em benefício das crianças e dos adolescentes carentes da
comunidade do Barro Preto.

Para atingir seus objetivos programáticos, procura realizar ações de
inclusão, oferecendo aos assistidos acompanhamento familiar,
alimentação, formação humana, cursos profissionalizantes e
atividades ocupacionais

Promovendo sua integração social, capacitando-os para o exercício
da cidadania, contribui rbara melhoria da sua qualidade de vida.

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

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

3.750/2006, em turno úhico.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.75112006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em tela tem
por finalidade decIarr de utilidade pública a Organização Não
Governamental Novos [Tempos - ONG Novos Tempos, com sede no
Município de Nova Lima.

Publicada a matéria i1io "Diário do Legislativo", em 23/11/2006, vem
a esta Comissão para1 exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, "b", 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 196, modificado pela Lei n 2 15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o

conclusiva, com base nó art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.
Fundamentação

O Grupo Beneficentel Elshadai é entidade civil
que busca desenvolverç importante trabalho na
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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 § 39 do art. 19 do seu estatuto prevê a
não-remuneração de seus Diretores e Conselheiros, enquanto o § 1
do art. 27 determina que, no caso de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será transferido a pessoa jurídica de interesse público
qualificada nos termos da Lei n9 9.790, de 1999, que dispõe sobre a
qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins
lucrativos, como organização da sociedade civil de interesse público.

A emenda apresentada na parte conclusiva tem por objetivo adequar
o nome constante no art. 1 2 do projeto à denominação estabelecida no
art. 12 do estatuto da entidade.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n 9 3.751/2006 com a Emenda n 9 1, a
seguir.

Emenda n2 1
Dê-se ao art. 12 a seguinte redação:
"Art. 1 2 - Fica declarada de utilidade pública a instituição Novos

Tempos - NT -, com sede no Município de Nova Lima.".
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Elbe Brandão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9

3.751/2006
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em tela

visa declarar de utilidade pública a Organização Não-Governamental
Novos Tempos - ONG Novos Tempos, com sede no Município de
Nova Lima.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade com a
Emenda n2 1, que apresentou. Vem agora a matéria a esta Comissão
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Sala das Comissões,
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA

Com

De autoria do Dept
por objetivo declarar
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;ervação do patrimônio histórico e artístico;
j do meio ambiente.
diar suas iniciativas, firma convênios com
s privadas.
ser a instituição merecedora do título de

Conclusão
opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

único, com a Emenda n 9 1, apresentada pela
o e Justiça.
3 de dezembro de 2006.

URNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9
3.753/2006

ão de Constituição e Justiça
Relatório

j Alberto Pinto Coelho, o projeto em tela tem
utilidade pública a Associação de Moradores
com sede no Município de Camanducaia.
no "Diário do Legislativo" de 24/1112006 e

são a fim de ser examinado preliminarmente
jurídico, constitucional e legal, conforme
e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
ais as associações e fundações constituídas

declaradas de utilidade pública estão
Lei n2 12.972, de 1998, alterado pela Lei n

que instrui o processo, constata-se o
icias ali mencionadas, pois ficou



906

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, no art. 14, que os
membros da Diretoria não receberão nenhuma remuneração pelo
desempenho de suas funções; e, no art. 39, parágrafo único, que, em
caso de sua dissolução, os bens remanescentes serão revertidos a
entidades assistenciais.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n2 3.75312006.
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Elbe

Brandão - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.753/2006
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em

epígrafe visa declarar de utilidade pública a Associação de Moradores
do Bairro da Ponte Nova, com sede no Município de Camanducaia.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade. Agora, cabe a este órgão colegiado
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, 1,
a", do Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com o art. 1 P do seu estatuto constitutivo, a Associação

de Moradores do Bairro da Ponte Nova, sediada no Município de
Camanducaia, é instituição civil sem fins lucrativos, que tem por
finalidade cultivar a mais ampla cordialidade entre os sócios, pessoas
residentes no referido bairro e adjacências; promover atividades
sociais, culturais e desportivas; zelar pela melhoria das condições de
vida e do embelezamento do bairro e promover e assistir as pessoas
carentes.

Para a consecução desses fins, ela poderá firmar convênios com

rÀ
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Sala das Comissões,
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Conclusão
somos pela aprovação do Projeto de Lei n9

3 de dezembro de 2006.

INO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.755/2006

de Constituição e Justiça
Relatório

Luiz Humberto Carneiro, a proposição em
ar de utilidade pública a instituição Central

- Casa -, com sede no Município de

no "Diário do Legislativo" de 24111/2006 e
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e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
ais as associações e fundações constituídas

declaradas de utilidade pública estão
Lei n9 12.972, de 1998, modificado pela Lei

entação que instrui o processo, constata-se o
exigências ali mencionadas, pois ficou

[idade é dotada de personalidade jurídica;
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rÁ



908

unidades ou a instituição congênere, com personalidade jurídica,
registradas no Conselho Municipal de Assistência Social e no
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no
Município de Uberlândia.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 3.755/2006.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Corrêa, relator -

Sebastião Costa - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.755/2006
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em

tela pretende declarar de utilidade pública a Central de Ação Social
Avançada - Casa -, com sede no Município de Uberlândia.

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

Fundamentação
Fundada em 1984, a Central de Ação Social Avançada é entidade

civil, sem fins lucrativos, que tem como objetivo principal, entre outros,
a promoção de atividades culturais, sociais e desportivas, visando à
melhoria da qualidade de vida dos moradores do Bairro Jardim das
Palmeiras.

Cumprindo rigorosamente suas disposições estatutárias, vem
implementando projetos de grande vulto na área de esportes e lazer,
proporcionando ocupação sadia à juventude local.

No campo da assistência à população carente, tem a liberdade de
empreender convênios com associações congêneres e autarquias,
que lhe fornecerão suporte para várias atividades.

Vemos, assim, habilitada a referida instituição ao recebimento do
título de utilidade pública.

rÃ"
La
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Diante do exposto, c
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Sala das Comissões,
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA
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Relatório
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Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n 9 3.756/2006.
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2006.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Sebastião
Costa - Gilberto Abramo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.756/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Vanessa Lucas, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação do Movimento Organizado
das Lideranças de Contagem e de Minas Gerais - Amolconemg -, com
sede no Município de Contagem.

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 tem por objetivo desenvolver ações sociais,

esportivas e culturais voltadas, em especial, aos jovens e às pessoas
da terceira idade.

Para cumprimento de suas finalidades, oferece moradia ao idoso,
promove campanhas que visem à melhoria da sua qualidade de vida,
oferece-lhes atividades de lazer; contribui para o estabelecimento de
políticas e programas intersetoriais nas esferas federal, estadual e
municipal visando garantir os direitos dos jovens, bem como
oportunidades de acesso aos bens socioculturais, necessários ao
desenvolvimento humano; presta serviços assistenciais sem
discriminação; combate a fome e a pobreza.

Também se propõe a promover e executar projetos e planos de
ação de interesse coletivo; a prestar serviços de apoio a outras
organizações sem fins lucrativos, com sede no Município de
Contagem ou em qualquer outra localidade do Estado de Minas
Gerais, e a órgãos do setor público que atuem em áreas afins.

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

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

n2 3.756/2006, em turno único.

kÁàk
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Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N
3.758/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Andrade, o projeto de lei em tela
tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação dos
Produtores Rurais de Córrego do Atalho e Vigilatos, com sede no
Município de Formiga.

Publicada a matéria no 'Diário do Legislativo", em 24/1112006, vem
a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucional idadee legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quis as entidades em funcionamento 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
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, quie o § 2 2 do art. 12 do seu estatuto prevê a
não-remuneração de seus diretores e conselheiros, enquanto o art. 39
determina que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a instituição congênere do Município, com
personalidade jurídicai registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projeto de Lei n 2 3.75812006.
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Elbe

Brandão - Sebastião Co&ta.
PARECER PARA tURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

rÃ,,
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3.759/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Cultural Quintal do
Samba, com sede no Município de Viçosa.

O projeto foi publicado no 'Diário do Legislativo" de 24/1112006 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, 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. 19, § l,
que nenhum membro dos seus órgãos diretivos será remunerado; e,
pelo art. 51, parágrafo único, que, em caso de sua extinção, seu
patrimônio será doado a uma ou mais entidades de caráter
estritamente congênere.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n 2 3.759/2006.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Gustavo

Corrêa - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI M

3.760/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Elbe Brandão, a proposição em tela tem por
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objetivo declarar de utilidade pública o Clube de Galope de Turmalina,
com sede nesse Municí

O projeto foi publicac no "Diário do Legislativo" de 2511112006 e
distribuído a esta Comi são a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os anis. 18 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, modificado pela Lei
n 9 15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento à s 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. 30 que as
atividades dos Diretores e Conselheiros, bem como as dos sócios,
não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de
qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e, no parágrafo
único do art. 34, qu, caso seja ela dissolvida, seu patrimônio
remanescente será dado a instituição congênere, registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

A emenda apresentada ao art. l, na parte conclusiva, tem por único
objetivo acrescentar o Município onde a entidade está sediada.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n g 3.760/2006, com a Emenda n9 1,
apresentada a seguir.

Emenda n2 1
Dê-se ao art. 1 Q a seguinte redação:
"Art. 12 - Fica declarádo de utilidade pública o Clube de Galope de

Turmalina, com sede no Município de Turmalina.".
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Elbe

Brandão - Gilberto Abramo.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.762/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Governador do Estado fez remeter a esta Casa, por via da
Mensagem no 69412006, o projeto de lei em epígrafe, que tem por
objetivo dar a denominação de Dr. Eduardo Levindo Coelho ao
ambulatório do lpsemg instalado no 0 e 5 2 andares do prédio do ex-
Cardiominas.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 30/11/2006
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 ou
do Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
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 notórias qualidades e relevantes serviços
prestados à coletividade, observando-se, ainda, 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
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homenageado.
Quanto à iniciativa pára a deflagração do processo legislativo, a

Carta mineira não a inseriu no domínio reservado aos titulares dos
Poderes Legislativo ei 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 3.76212006.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.765/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Elisa Costa, o projeto de lei em tela tem por

objetivo alterar dispositivo da Lei n 2 9.956, de 3110/89, que declara de
'utilidade pública a Creche Ninho, com sede no Município de Teótilo
Otôni.

Nos termos dos artsi 188 e 102, III. "a", do Regimento Interno, a
proposição foi publicadá no "Diário do Legislativo", em 30/11/2006, e a
seguir encaminhada do presente órgão colegiado a fim de ser
examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,
constitucional e legal.

Trata a proposição ei
de 3/10/89, que decla
sede no Município de
denominação da entid
de 6/9/2006, que muc
Acolhimento e Defesa

Importante ressaltar

Fundamentação
comento de alterar o art. 1 9 da Lei n2 9.956,
de utilidade pública a Creche Ninho, com
eótilo Otôni, com o objetivo de adequar a

à alteração aprovada na assembléia geral
i o seu nome para O Ninho" Centro de
Criança e Adolescente.
rn a alteração estatutária ocorreu somente



com a denominação, continuando a entidade com as mesmas
características e finalidades, cumprindo os requisitos exigidos pela Lei
n2 12.972, de 1998, alterada pela Lei n 2 15.430, de 2005, que dispõe
sobre declaração de utilidade pública.

O projeto em análise visa, pois, sanar o conflito existente entre a
atual razão social da entidade e a anterior, fixada pela Lei n 2 9.956.
Assim, orienta-se pela Lei Complementar nO 78, de 2004, que dispõe
sobre a elaboração, a alteração e a consolidação das leis do Estado.
Essa norma, em seu art. 13, determina que uma lei deve ser
modificada por meio de nova redação, acréscimo ou revogação de
dispositivo.

Não há, portanto, óbice à tramitação do projeto de lei em análise
nesta Casa.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n 2 3.765/2006.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator -

Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.765/2006
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria da Deputada Elisa Costa, o projeto de lei em tela visa

alterar o art. 1 9 da Lei n2 9.956, de 3110/89, que declara de utilidade
pública a Creche Ninho, com sede no Município de Teófilo Otôni.

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

Fundamentação
A proposição em tela é pertinente, considerando ser necessária a

atualização da identidade jurídica da entidade, originária da alteração
estatutária realizada em 6/9/2006, que mudou a sua denominação
para O Ninho Centro de Acolhimento e Defesa da Criança e
Adolescente.
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Pelo disposto no estatuto original e na alteração, verificamos que
seu propósito não se alterou, apresentando as mesmas condições
formais que permitiram a outorga do título de utilidade pública por
meio da Lei n 2 9.956, de 1989.

E relevante observa, por fim, que a instituição continua tendo
caráter assistencial e filantrópico.

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

3.765/2006, em turno único.
Saladas Comissões, L13 de dezembro de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N
3.766/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Martini, a proposição em tela tem por
objetivo declarar de utilidade pública a instituição Serviço de Obras
Sociais de Lambari - SOS -, com sede no Município de Lambari.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 3011112006 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. lo 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
inteiro atendimento ás exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a e 1ntidade 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. 11, que, caso
seja ela dissolvida, seu patrimônio remanescente será doado a
instituição congênere de fins não econômicos, juridicamente
constituída e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social,
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preferencialmente com sede no Município de Lambari, e, no art. 18,
que as atividades dos Diretores e dos Conselheiros não serão
remuneradas.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n 2 3.76612006.
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abrarno, relator - Elbe

Brandão - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

3.770/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Genaro, a proposição em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública o Centro Educacional
Manaim, com sede no Município de Belo Horizonte.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 2/1212006 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 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. 23, que, caso
seja ela dissolvida, seu patrimônio remanescente será doado a
instituição congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência
Social, ou a entidade pública, e, no art. 24, que as atividades dos
Diretores e dos Conselheiros não serão remuneradas.

Tendo em vista incorreção constante no texto do art. l Q do projeto

Si
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referente à denominação oficial da entidade, será apresentada
emenda na conclusão dêste parecer.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n 2 3.770/2006 com a Emenda n 2 1,
nos termos que se seguem.

Emenda n9 1
Dê-se ao art. 12 a seguinte redação:
"Art. 1 2 - Fica declarado de utilidade pública o Centro Infantil

Manaim, com sede no Município de Belo Horizonte.".
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Elbe

Brandão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.770/2006
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O Projeto de Lei n 9 3.770/2006, do Deputado Antônio Genaro,

pretende declarar de utilidade pública o Centro Educacional Manaim,
com sede no Município de Belo Horizonte.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com a Emenda n 9 1, que apresentou.
Cumpre agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente
sobre o projeto, nos termos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O referido Centro, fundado em 1996, beneficente e sem fins

lucrativos, tem como fihalidade preparar crianças carentes para se
tornarem adultos capazes e qualificados.

Para atender a esse objetivo, disponibiliza os instrumentos
necessários ao desenvolvimento das crianças, estimula seus estudos,
cria-lhes possibilidade lde encontrar a profissão de sua escolha,
possibilita o desenvolvimento de suas atividades motoras e
habilidades desportivasi Oferece apoio especial àquelas portadoras
de limitações físicas e distúrbios neurológicos.

Além disso, presta asistência médica, odontológica, psicológica e

rÁ
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pedagógica às crianças e orienta as famílias sobre as diretrizes do
Estatuto da Criança e do Adolescente.

Pelo trabalho realizado, a entidade merece o título declaratório de
utilidade pública.

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

3.770/2006, em turno único, com a Emenda n 2 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9
3.771/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Irani Barbosa, a proposição em tela tem por
objetivo declarar de utilidade pública o Núcleo Assistencial para
Valorização da Vida - Navavi -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 2/12/2006 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 & 12.972, de 1998, modificado pela Lei
n g 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 entidade determina no § 2 2 do art. 24 que
a entidade não distribui lucros, dividendos ou qualquer forma de
remuneração aos seus diretores, participantes ou sócios; e no
parágrafo único do art. 26 que, caso seja ela dissolvida, seu

rÃ'!
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patrimônio remanescente será doado a entidade assistencial
congênere, com sede em Belo Horizonte, registrada no Conselho
Nacional de	Social.

Conclusão
mos pela juridicidade, constitucional idade e
Lei n 2 3.771/2006.
2 de dezembro de 2006.
'residente - Elbe Brandão, relatora - Gilberto

TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.771/2006

ábalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei ri 2 3.771/2006, do Deputado trani Barbosa,
pretende declarar de utilidade pública o Núcleo Assistencial para
Valorização da Vida - Navavi -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Cumpre agora a este órgão
colegiado deliberar conclusivamente sobre o projeto, nos termos do
art. 103. 1, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Núcleo Assistencial para Valorização da Vida, entidade civil sem

fins lucrativos, tem corto finalidade promover atividades de apoio ao
desenvolvimento social de crianças e adolescentes oriundas de
famílias carentes, comprioridade para aqueles com necessidade de
atendimento especial ou portadores de deficiência.

Desenvolve atividades, de socialização nas áreas de esporte e lazer,
incluindo o atendimentp material, educacional e profissional de seus
beneficiados, além de possuir uma casa para abrigar os mais
necessitados.

O meritório trabalho de zelar pela dignidade das crianças e
adolescentes sob seus kJuidados torna a entidade merecedora do titulo
declaratório de utilidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, conci'
legalidade do Projeto d

Sala das Comissões,
Dalmo Ribeiro Silva,

Abramo - Sebastião Cc
PARECER PARA

Comissão do

rÃ"
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Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n2
3.771/2006, em turno único.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9
3.772/2006

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 do Projeto Vem Ser
de Ouro Branco, com sede nesse Município.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 2/1212006 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 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. 28, que a
atividade dos Diretores e Conselheiros não será remunerada; e, no
art. 32, que, caso seja ela 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 2 3.772/2006.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Adelmo Carneiro, Leão, relator -

Sebastião Costa - Gustavo Corrêa - Gilberto Abramo.
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PARECER PARA URNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9

3.772/2006
Comissão do T balho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O Projeto de Lei ng 3 772/2006, do Deputado Padre João, pretende

declarar de utilidade r iblica a Associação do Projeto Vem Ser de
Ouro Branco, com sedc nesse Município.

O projeto foi exar inado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justi a, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e le lalidade na forma apresentada. Cumpre agora
a este órgão colegiado eIiberar conclusivamente sobre o projeto, nos
termos do art. 103, 1, "a do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação em te a, sem fins lucrativos, tem como finalidade

representar e defende o interesse de seu segmento beneficiário,
composto por crianças, adolescentes e jovens de baixa renda, junto a
instituições públicas e da sociedade civil, visando obter para elas
transporte, alimentaçãc material didático, patrocínios a atividades
desportivas e educativa incluindo lazer, arte e cultura.

O meritório trabalho mpreendido, de zelar pelas crianças, pelos
adolescentes e jover s sob seus cuidados, torna a entidade
merecedora do título de laratório de utilidade pública.

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

3.77212006, em turno
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA RNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.774/2006

	

Com	D de Constituição e Justiça
Relatório

	

De autoria do Depu	Paulo Piau, a proposição em tela tem como
objetivo declarar de	ade pública a Creche Vovó Zoraide, com
sede no Município de

	

O projeto foi pubik	no "Diário do Legislativo" de 211212006 e

	

distribuído a esta Co	io a fim de ser examinado preliminarmente

rs
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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 para que as associações e fundações constituídas no

Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
l Q 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. 12, que, caso
seja ela dissolvida, seu patrimônio remanescente será doado a
instituição congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência
Social, ou a entidade pública; e, no art. 34, que os Diretores,
Conselheiros, sócios, instituidores, benfeitores, voluntários ou
equivalentes não serão remunerados, sendo-lhes vedado o
recebimento de qualquer vantagem ou benefício.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 3.774/2006.
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Elbe

Brandão - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

3.774/2006
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O Projeto de Lei n9 3.774/2006, do Deputado Paulo Piau, pretende

declarar de utilidade pública a Creche Vovó Zoraide, com sede no
Município de Uberaba.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade na forma apresentada, a proposição vem agora a este
órgão colegiado para deliberação conclusiva, nos termos do art. 103,
1, "a", do Regimento Interno.
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Fundamentação
A Creche Vovó Zoraide, entidade filantrópica, sem fins lucrativos,

tem como finalidade básica o amparo à criança carente. Enquanto os
pais ou responsáveis dedicam-se a seus afazeres, seu pessoal zela
pelas crianças, proporôionando-lhes alimentação, cuidados com a
higiene e a saúde, promovendo atividades para seu desenvolvimento
intelectual e sua integração na família e na sociedade.

O trabalho desenvolvido torna a entidade merecedora do título
declaratório de utilidade pública.

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

3.774/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Jã Moraes, relatora.

PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N9 87/2006

(Nova Redação, nos Termos do Art. 138, § 1°, do Regimento Interno)
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

Relatório
O projeto de lei em análise, encaminhado a esta Casa Legislativa

por intermédio do Ofício n 9 2112006, do Presidente do Tribunal de
Justiça, "altera a organização e a divisão judiciária do Estado de
Minas Gerais".

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 6/7/2006 e
distribuída, inicialmente às Comissões de Constituição e Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Posteriormente, mediante requerimento do Deputado Leonardo
Quintão, publicado no Diário do Legislativo" de 15/7/2006, foi
determinada também a apreciação do projeto por esta Comissão.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do
Substitutivo n2 1, que a

Cabe-nos, agora, em
188, c/c o art. 192 e
Regimento Interno.

Fundamentação

parecer sabre o mérito, nos termos do art.
i a alínea "a" do inciso II do art. 102, do
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A proposição em análise, de iniciativa do Tribunal de Justiça, foi
apresentada em cumprimento do disposto no art. 22, § 2, da Lei
Complementar n 2 85, de 28/12/2005, e pretende atualizar a divisão
judiciária do Estado, contida na Lei Complementar n2 59, de
18/1/2001. A proposição também promove ajustes na organização
judiciária do Estado, visando à adequação da legislação vigente às
normas oriundas da Emenda à Constituição da República n 2 45, de
2004.

Entre as alterações propostas, destacam-se o aprimoramento das
normas referentes à classificação das comarcas, a modificação dos
critérios para criação e instalação de comarcas e varas e a criação do
Sistema dos Juizados Especiais.
A Comissão de Constituição e Justiça, que examinou

preliminarmente a matéria, apresentou o Substitutivo n 1, sanando
imperfeições e aprimorando o projeto no que se refere à técnica
legislativa e ao conteúdo.
Cumpre-nos esclarecer que, entre as matérias tratadas na

proposição, cabe a esta Comissão pronunciar-se exclusivamente a
respeito da divisão judiciária, conforme autoriza o art. 102 , inciso II,
alínea 'a", do Regimento Interno.

Sob esse aspecto, ressaltamos que o Tribunal de Justiça elaborou
um estudo técnico, segundo consta na justificativa que acompanha a
proposição, visando a apontar as comarcas que necessitavam de
novas varas e de maior número de Juízes de Direito dos Juizados
Especiais. Como resultado desse estudo, está sendo proposta a
criação das Comarcas de Fronteira e de Juatuba e de mais 176
cargos de Juiz de Direito, distribuídos entre titulares de varas, Juízes
de Direito auxiliares e Juízes de Direito do Sistema dos Juizados
Especiais.

A proposta é que os ocupantes desses novos cargos atuem nas
seguintes comarcas: em Belo Horizonte, onde serão criadas mais 54
varas; Contagem, 13 varas; Juiz de Fora, 10 varas; Uberlândia, 8
varas; Betim e Santa Luzia, 7 varas em cada uma; lbirité e Ipatinga, 5
varas em cada uma; Sete Lagoas, 4 varas; Poços de Caldas e
Ribeirão das Neves, 3 varas em cada uma; Barbacena, Caratinga,
Conselheiro Lataiete, Curvelo, Igarapé, ltaúna, Lagoa Santa, Nova

ISA
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Serrana, Pará de Mina
Uberaba, Varginha, Ve:
Boa Esperança, Cam
Paranaiba, Coronel F
Frutal, lbiá, Itabira, 1
Mariana, Medina, Mor
Minas, Sabará, Três C
uma.

Outra novidade cone'
projeto de lei em come
circunscrições judiciári
Horizonte e as outras
essas alterações, que
funcionem na sede em
sedes do interior, seja

Quanto às varas e c
por não efetivar sw
acompanha a proposiç
populações envolvidas.

Do ponto de vista dc
razões que justificam
judiciária do Estado. C
fatos que justificam tal
eleitorado; a crescent'
indica maior demand
insuficiente de Juíze5
atores. Esse estado d
morosidade da Justiça
pelo Presidente do Trft
pelo menos, atenuar o:
mineiro.

Em relação à criaç
conforme consta na
necessária para que SE
que atenda aos reclar
disponham de um nún

Patrocínio, São Sebastião do Paraíso. Ubá.
asiano, 2 varas em cada uma; Abre Campo,
ducaia, Cambuí, Campo Belo, Carmo do
riciano, Extrema, Formiga, Francisco Sá,
ama, João Monlevade, Lambari, Lavras,
Carmelo, Nova Lima, Oliveira, Patos de

cões. Três Pontas e Unaí, 1 vara em cada

•nente à divisão judiciária que se destaca no
to é a divisão do território mineiro em quatro
s militares: a primeira com sede em Belo
'és no interior do Estado- Pretende-se, com
as três auditorias militares hoje existentes
elo Horizonte e que, para cada uma das três
iada uma nova auditoria.
marcas ociosas, o Tribunal de Justiça optou

extinção, alegando, na justificativa que
Lo, que a medida poderia trazer traumas às

mérito da proposição, encontramos inúmeras
a disciplina relativa à atualização da divisão
m efeito, houve no Estado uma sucessão de
revisão, como o aumento da população e do
elevação do número de processos, o que

i pelos serviços do Judiciário; o número
para julgamento dos litígios, entre outros
coisas, em que a deficiência maior reside na

atesta quão oportuno é o projeto apresentado
unal de Justiça, na expectativa de resolver ou,
principais problemas que atingem o Judiciário

o das novas varas do Tribunal de Justiça,
roposta, entendemos que tal providência é
a ofertada uma prestação jurisdicional célere e
os da sociedade. E preciso que as comarcas
ro razoável de Juizes, em virtude da enorme
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demanda processual e da imperiosa necessidade de agilização
desses serviços. De tato, a elevação do número desses cargos se
mostra compatível com um Judiciário mais ágil, moderno e atuante.

Trata-se, a bem dizer, do direito do cidadão a ter um Judiciário forte,
ágil, equilibrado e eficiente. Conseqüentemente, constitui dever do
Estado dotar os órgãos jurisdicionais de recursos humanos e materiais
necessários à boa aplicação do direito, de modo a garantir a todos o
acesso à justiça e ao julgamento imparcial, em um prazo razoável,
que não desestimule o cidadão a ingressar na via judicial.

As medidas preconizadas no projeto, com vistas a ampliar e a tornar
mais ágil a prestação jurisdicional, são convenientes aos interesses do
Estado e trarão benefícios à sociedade como um todo, que anseia por
um Judiciário mais bem estruturado e mais próximo do cidadão.

Esta Comissão de Assuntos Municipais, ciente da importância desse
projeto para todos os membros da coletividade, realizou nesta Casa,
no dia 611212006, audiência pública, a fim de buscar subsídios e
sugestões que pudessem contribuir para o aperfeiçoamento do
projeto. Tal reunião contou com a participação efetiva de vários
representantes da comunidade jurídica mineira, entre os quais se
destacam os membros da Magistratura e representantes da Ordem
dos Advogados do Brasil. Ressaltamos a participação do ilustre
magistrado Dr. Wagner Guerreiro, Juiz de Direito da 9 Vara Civil de
Uberada. Em sua intervenção, declarou ser favorável à utilização da
expressão 'juízos" de direito em lugar de 'Juízes", com o intuito de
estabelecer uma distinção entre a pessoa ocupante do cargo e a vara.
Além disso, existe a possibilidade da atuação de dois ou mais Juízes
em um mesmo juízo ou vara.

Em decorrência da audiência pública e do amplo debate, foram
recebidas sugestões de autoridades e parlamentares. Assim, julgamos
oportuno proceder a algumas alterações no substitutivo aprovado na
Comissão de Constituição e Justiça, visando ao aprimoramento da
prestação jurisdicional.

E notário o tato de que algumas comarcas ainda estão com um
número de Juízes insuficiente para atender à demanda jurisdicional. O
elevado número de feitos aliado a um crescimento expressivo da
população justifica a criação de mais algumas varas para atender, de
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forma satisfatória, os ineresses dos jurisdicionados. Por esse motivo,
incorporamos ao Substitutivo n 2 2, que apresentamos ao final desta
peça opinativa, as emendas de autoria dos Deputados Ivair Nogueira,
Marlos Fernandes, Antônio Andrade, Arlen Santiago, Adalciever
Lopes, Weliton Prado, e deste relator, as quais beneficiam,
respectivamente, as Comarcas de Betim, Araguari, Tupaciguara,
Montes Claros, Caratinga, Iturama, e Ipatinga.

Em conformidade com as disposições da legislação em vigor, o
Município de Santana d1 o Paraíso integra, atualmente, a Comarca de
Mesquita. No intuito de oferecer mais comodidade aos jurisdicionados,
consideramos conveniente transferir o referido Município para a
Comarca de Ipatinga, devido a sua localização. Por essa razão,
procedemos à alteração

Pelas mesmas razões ! o Município de Braúnas foi transferido para a
Comarca de Mesquita. Ressaltamos que, até então, este Município
era vinculado à Comarca de Guanhães. No entanto, a dificuldade de
acesso tem gerado dificuldade para a população, razão pela qual
entendemos ser oportuna a alteração que fazemos no Anexo II do
Substitutivo n g 1.

Da mesma forma, o Municí p io de Curral de Dentro, por ser próximo
à Comarca de Taiobeirás e mais distante da sede da Comarca de
Pedra Azul, foi para aquela transferido, de acordo com a sugestão
apresentada pela Deputàda Ana Maria Resende.

De igual forma, o Município de Leandro Ferreira foi transferido da
Comarca de Pitangui para a de Nova Serrana. por sugestão do
Deputado Weliton Prado 

Com a finalidade de aprimorar a prestação jurisdicional, suprimimos
do art. 49 do Substitutivd n 9 1 a criação da Comarca de Juatuba. Esta,
constituída dos Municípios de Juatuba e Florestal, implicaria um
crescimento considerávl do número de habitantes em relação ao
número de Juízes. De fato, a comarca, caso fosse instituída, passaria
a ser servida por um único Juiz de Direito para prestar atendimento
jurisdicional a uma população significativamente maior. Nesse passo,
mantendo o referido Município na Comarca de Mateus Leme, um
contingente populacional menor poderá ser atendido por dois Juízes
de Direito. Sem dúvida, tal emenda possibilitará às comunidades
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envolvidas o acesso a uma prestação jurisdicional de melhor
qualidade.

Por sugestão da Deputada Jô Moraes e atendendo ao disposto no
art. 14 da Lei Federal n 2 11.340, de 2006, procedemos a alteração no
art. 4Q do Substitutivo n Q 1, dando nova redação ao § 1 Q do art. 10 da
Lei Complementar n 2 59, de 2001. Com essa alteração, nas comarcas
onde houver mais de um Juiz de Direito, a Corte Superior do Tribunal
de Justiça fixará, mediante resolução, a distribuição de competências
das varas e das unidades jurisdicionais do Sistema dos Juizados
Especiais existentes, bem como as competências dos Juizados de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Inserimos também no Substitutivo n 2 2, dessa Comissão, o artigo
321-A, determinando que os dados constantes nos relatórios dos
feitos judiciais elaborados periodicamente pelas Secretarias das Varas
e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, hoje restritos ao acesso
interno dessa Corte de Justiça, se tornem disponíveis, em página da
internet, para acesso público, propiciando, dessa forma, mais
transparência e publicidade dos feitos jurisdicionais.

Foram acolhidas por este relator as sugestões apresentadas pelo
Deputado Célio Moreira que buscam ampliar a autonomia
administrativa dos foros regionais, inclusive no que tange à sua
localização com área delimitada. Com a medida, os foros regionais do
Barreiro e de Venda Nova, integrantes da Comarca de Belo Horizonte,
poderão ter um número de varas superior a quatro.

Também por sugestão do Deputado Célio Moreira, inserimos no art.
14 do Substitutivo n2 2 o § 39 no art. 86-13, estendendo para o Juiz
Diretor do Foro Regional a prerrogativa de designação do Juiz de Paz
"ad hoc", atualmente restrita ao Juiz Diretor do Foro. Tal função será
exercida até que sejam realizadas as eleições de que trata a Lei
Federal n2 13.454, de 2000. Tal medida possibilitará uma ampliação
da autonomia administrativa dos foros regionais.

O Deputado Paulo Piau, em concordância com o relator, sugeriu a
reconstituição das Circunscrições Judiciárias Metropolitanas de Belo
Horizonte e do Vale do Aço, constituídas, respectivamente, pelas
Comarcas de Belo Horizonte, Betim, Contagem, Santa Luzia e
Coronel Fabriciano, Ipatinga e Timóteo, mantendo como de entrância
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especial as referidas comarcas. Cumpre lembrar que, desde o
advento da Lei Complementar flQ 59, de 2001, tais comarcas foram
assim classificadas. O que se propõe, com a referida alteração, é
privilegiar as diversas regiões do Estado que apresentam uma maior
abrangência geográficd, o que já foi objeto de estudo à época da
instalação dos respectivos grupos. A interiorização da entrância
especial está em sintonia com os mais recentes e modernos estudos
que visam à atualização do Poder Judiciário.

Ainda por sugestão d  Deputado Paulo Piau, inserimos, no art. 24
do Substitutivo n 9 2, o § 5Q do art. 250 da Lei Complementar n 9 59, de
2001, determinando a criação, por lei, dos cargos de provimento em
comissão de assessoramento de Juízes vitaliciados, inclusive os dos
Juizados Especiais, independentemente da classificação na carreira.
A implantação do referido cargo imprimirá maior celeridade à
prestação jurisdicional, com custo bem inferior ao de criação de vara.

Com o objetivo de assegurar ao magistrado o pagamento de diárias
e de despesas com transporte, também nos casos de afastamento da
sede por motivo de substituição, alteramos a redação do inciso 1 do
art. 114 da referida lei cÉmplementar.

Para proceder a ajusts no atendimento à demanda jurisdicional, a
Comarca de Uberaba passou a contar com 4 Juízes do Sistema dos
Juizados Especiais, dettacados entre os 22 Juizes de Direito que a
compõem. Ressaltamos, que essa alteração foi acolhida também por
sugestão do Deputado Paulo Piau.

Também alteramos a redação do art. 179 da Lei Complementar flQ

59, de 2001, modificando
Juizes em efetivo exercíc
Dalmo Ribeiro Silva encr

Por fim, ressaltamos
protocolizadas nesta Com
acolhidas, em virtude de
judiciária, matéria que,
âmbito de atuação desla
pela Comissão de Admin
sobre a matéria. Pelas
emenda apresentada pelo

os critérios para obtenção da remoção dos
io na comarca, por sugestão do Deputado
iinhada ao relator.
que as emendas ao Substitutivo n2 1
issão pela Deputada Elisa Costa não foram
versarem estritamente sobre organização

•r força do estatuto regimental, ultrapassa o
Comissão. Tais emendas serão analisadas
straçâo Pública, que detém a competência
mesmas razões, deixamos de acolher a
Deputado Domingos Sávio relativa a critério
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para classificação das comarcas.
Por não atenderem ao requisito populacional, deixamos de

incorporar as solicitações dos Deputados Weliton Prado para
ampliação do número de varas nas Comarcas de Monte Carmelo e de
Prata; do Deputado Ricardo Duarte, para ampliação do número de
varas nas Comarcas de Teófilo Otôni e de ltuiutaba; e dos Deputados
Domingos Sávio, Paulo Piau e José Henrique, para ampliação do
número de varas nas Comarcas de Luz, de Uberaba e de Açucena,
respectivamente.

Quanto às sugestões apresentadas pelo Deputado Antônio Andrade,
para criação de Comarca nos Municípios de Felixlândia e de Lagoa
Formosa, deixamos de acolhê-las por demandarem maior
aprofundamento do assunto e uma análise apurada da estrutura do
Judiciário no Estado de Minas Gerais.

Diante do exposto, consideramos que o projeto em apreço atende à
necessidade de atualização da divisão judiciária do Estado, e sua
implementação possibilitará um acesso mais amplo à justiça e uma
prestação jurisdicional mais célere.

Conclusão
Com fundamento nas razões apresentadas, opinamos pela

aprovação do Projeto de Lei Complementar n 9 87/2006 na forma do
Substitutivo n 2 2, que apresentamos.

SUBSTITUTIVO N 2 2
Altera a Lei Complementar n° 59, de 18 de janeiro de 2001, que

contém a organização e a divisão judiciárias do Estado de Minas
Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 1° da Lei Complementar n°59, de 18 de janeiro de

2001, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1° - O território do Estado, para a administração da justiça, em

primeira instância, divide-se em comarcas, conforme a relação
constante no item 1.2 do Anexo 1 desta lei complementar.

Parágrafo único - A prestação jurisdicional no Estado, em segunda
instância, compete ao Tribunal de Justiça e ao Tribunal de Justiça
Militar, conforme relacionado no item 1.1 do Anexo 1 desta lei
complementar".	 -
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Art. 2° - A alínea a" do inciso II do art. 5° da Lei Complementar n°
59, de 2001, passa vigorar com a seguinte redação, ficando
acrescentada ao inciso a seguinte alínea "c":

"Art5°-(...)
II- (...)
a) edifício público de domínio do Estado com capacidade e

condições para a instalação de fórum, delegacia de polícia, cadeia
pública, quartel do destacamento policial e centro de internação para
adolescentes em conflito'com a lei;

c) estimativa justificaa de distribuição média de, no mínimo, cem
feitos judiciais por mês."1.

Art. 3°-O inciso Ido § 5 0 do art. 6°e o art. 8 0 da Lei Complementar
n°59, de 2001 1 passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 6°- (...)

- dois serviços de Tabelionato de Notas;

Art. 8 0 - As comarcas se classificam como;
- de entrância especiàl, aquelas com mais de duzentos e cinqüenta

mil habitantes;
II - de segunda entrância, aquelas com até duzentos e cinqüenta mil

habitantes e duas ou mais varas;
III - de primeira entrânèia, aquelas com um só Juiz.
IV - são também classificadas como de entrância especial, além das

especificadas no inciso 1 deste artigo, as comarcas que constituem as
Circunscrições Judiciárias Metropolitanas de Belo Horizonte e do Vale
do Aço e aquelas que são sede de Grupos Jurisdicionais dos Juizados
Especiais.

§ 1 - Para efeito de comunicação dos atos processuais, duas ou
mais comarcas contíguas e distantes até 100km (cem quilômetros) da
sede, cujas vias de comunicação estejam em bom estado, poderão,
mediante resolução da Corte Superior, constituir grupo de comarcas.".

§ 2 - As Comarcas de Belo Horizonte, Contagem, Betim e Santa
Luzia, com sede na primeira, constituem a Circunscrição Judiciária
Metropolitana de Belo Horizonte.

r4k
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§ 3 - As Comarcas de Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo, com
sede na primeira, constituem a Circunscrição Metropolitana do Vale do
Aço."

Art. 4°-O "caput" e os § 1 °e 4 0 do art. 10 da Lei Complementar n°
59, de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando
acrescentados ao artigo os seguintes § 9 1 e 10:

"Art. 10- Servirão no território do Estado, nas comarcas:
- de Belo Horizonte:

a) cento e cinqüenta Juízes de Direito titulares de vara, Presidentes
ou Sumariantes dos tribunais do júri;

b)quarenta Juizes de Direito do Sistema dos Juizados Especiais;
c) cinqüenta e cinco Juízes de Direito Auxiliares, sendo cinqüenta

com função de cooperação e substituição e cinco com função de
apoio e assistência à Presidência e às Vice-Presidências do Tribunal
de Justiça;

II - de Contagem, quarenta e um Juizes de Direito, sendo seis do
Sistema dos Juizados Especiais;

III - de Juiz de Fora, trinta e sete Juízes de Direito, sendo quatro do
Sistema dos Juizados Especiais;

IV - de Uberlândia, trinta e seis Juízes de Direito, sendo quatro do
Sistema dos Juizados Especiais;

V - de Governador Valadares e Uberaba, vinte e dois Juízes de
Direito, sendo quatro do Sistema dos Juizados Especiais;

VI - de Betim, vinte e dois Juízes de Direito, sendo três do Sistema
dos Juizados Especiais;

VII - de Montes Claros, vinte Juízes de Direito, sendo dois do
Sistema dos Juizados Especiais;

VIII - de Divinópolis e Pouso Alegre, dezesseis Juízes de Direito,
sendo três do Sistema dos Juizados Especiais;

IX - de Ipatinga, dezoito Juízes de Direito, sendo dois do Sistema
dos Juizados Especiais;

X - de Poços de Caldas e Sete Lagoas, catorze Juizes de Direito,
sendo três do Sistema dos Juizados Especiais;

XI - de Araguari, treze Juizes, sendo três do sistema de Juizados
Especiais;

XII - de Ribeirão das Neves e Teófilo Otôni, doze Juizes de Direito,
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sendo dois do Sistema dos Juizados Especiais;
XIII - de Santa Luzia, kioze Juizes de Direito, sendo um do Sistema

dos Juizados Especiais;
XIV - de Fatos de Minas, onze Juizes de Direito, sendo três do

Sistema dos Juizados Especiais;
XV - de Conselheiro tiataiete, onze Juizes de Direito, sendo quatro

do Sistema dos Juizados Especiais;
XVI - de Barbacena,aratínga e Varginha, dez Juízes de Direito,ic

sendo dois do Sistema dos Juizados Especiais;
XVII - de Passos, nove Juízes de Direito, sendo dois do Sistema dos

Juizados Especiais;
XVIII - de Alfenas, Ibirité, Itajubá, Lavras, São Sebastião do Paraíso

e Unaí, oito Juízes de Direito, sendo um do Sistema dos Juizados
Especiais;

XIX - de Araxá, Campo Belo, Muriaé, Patrocínio e São Lourenço,
sete Juizes de Direito, sendo um do Sistema dos Juizados Especiais;

XX - de Itaúna e Para 	Minas, sete Juizes de Direito, sendo dois
do Sistema dos Juizados Especiais;

XXI - de Cataguases, Curvelo, Formiga, Igarapé, Ituiutaba, São João
dei-Rei, Três Corações Ubá, Vespasiano e Viçosa, seis Juizes de
Direito, sendo um do Sistema dos Juizados Especiais;

XXII - de Coronel FaLiriciano, seis Juízes de Direito, sendo dois do
Sistema dos Juizados Especiais;

XXIII - de Frutal, Itabira, Paracatu e Pedro Leopoldo, cinco Juizes de
Direito, sendo um do Sistema dos Juizados Especiais;

XXIV - de Nova Lima, cinco Juízes de Direito, sendo dois do Sistema
dos Juizados Especiais;

XXV - de Cambuí, Iturama, João Monlevade, Janaúba, Joãc
Pinheiro, Lagoa Santa, Leopoldina, Manhuaçu, Nanuque, Nova
Serrana, Oliveira, Ouro Preto, Pirapora, Ponte Nova, Timóteo e Três
Pontas, quatro Juizes de Direito, sendo um do Sistema dos Juizados
Especiais;

XXVI - de Andradas, Boa Esperança, Monte Carmelo, Ouro Fino!
Paraisópolis, Pedra Azul, Sabará, Sacramento e São Gonçalo dc
Sapucai, três Juízes de Direito;

XXVII - de Além Paraíba, Almenara, Bocaiúva, CarangoIa

rs
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Diamantina, Guaxupê, Januária, Mantena, Mariana, Santa Rita do
Sapucai, Santos Dumont e Visconde do Rio Branco, três Juízos de
Direito, sendo um do Sistema dos Juizados Especiais;

XXVIII - de Abre-Campo, Araçuaí, Arcos, Arinos, Baependi, Barão
de Cocais, Bom Despacho, Brasília de Minas, Brumadinho, Buritis,
Caeté, Camanducaia, Campestre, Carmo do Paranaíba, Carmo do Rio
Claro, Cássia, Caxambu, Conceição das Alagoas, Congonhas,
Conselheiro Pena, Corinto, Coromandel, Esmeraldas, Extrema,
Francisco Sá, Guanhães, lbiá, Inhapim, Itabirito, Itambacuri,
Itapecerica, Jacutinga, Lagoa da Prata, Lambari, Machado, Manga,
Manhumirim, Mateus Leme, Matozinhos, Medina, Minas Novas, Monte
Santo de Minas, Muzambinho, Ouro Branco, Paraopeba, Peçanha,
Pitangui, Piumhi, Porteirinha, Presidente Olegário, Rio Paranaíba,
Salinas, Santa Bárbara, São Francisco, São Gotardo, São João da
Ponte, São João Nepomuceno, Tupaciguara, Várzea da Palma e
Vazante, dois Juizes de Direito;

XXIX - de Abaeté, Açucena, Agua Boa, Aguas Formosas, Aimorés,
Aiuruoca, Alpinópolis, Alta Rio Doce, Alvinópolis, Andrelândia, Areado,
Bambuí, Barroso, Belo Oriente, Belo Vale, Bicas, Bom Jesus do
Galho, Bom Sucesso, Bonfim, Bonfinópolis de Minas, Borda da Mata,
Botelhos, Brasópolis, Bueno Brandão, Buenópolis, Cabo Verde,
Cachoeira de Minas, Caldas, Cambuquira, Campanha, Campina
Verde, Campos Altos, Campos Gerais, Canápolis, Candeias,
Capelinha, Capinópolis, Carandaí, Carlos Chagas, Carmo da Mata,
Carmo de Minas, Carmo do Cajuru, Carmópolis de Minas, Cláudio,
Conceição do Mato Dentro, Conceição do Rio Verde, Conquista,
Coração de Jesus, Coroaci, Cristina, Cruzília, Divino, Dores do lndaiá,
EIói Mendes, Entre-Rios de Minas, Ervália, Espera Feliz, Espinosa,
Estrela do Sul, Eugenópolis, Ferros, Fronteira, Galiléia, Grão-Mogol,
Guapé, Guaranésia, Guarani, Ibiraci, Iguatama, Ipanema, Itabirinha-de
Mantena, Itaguara, Itamarandiba, Itamoji, Itamonte, Itanhandu,
Itanhomi, ltaobim, Itapajipe, Itumirim, Jabuticatubas, Jacinto, Jacuí,
Jaíba, Jequeri, Jequitinhonha, Joaíma, Lagoa Dourada, Lajinha, Lima
Duarte, Luz, Malacacheta, Mar de Espanha, Martinho Campos, Matias
Barbosa, Mato Verde, Mercês, Mesquita, Mirabela, Miradouro, Miraí,
Montalvânia, Monte Alegre de Minas, Monte Azul, Monte Belo, Monte
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Sião, Morada Nova de Minas, Mutum, Natércia, Nepomuceno, Nova
Era, Nova Ponte, Nova Resende, Novo Cruzeiro, Padre Paraíso,
Palma, Papagaios, araguaçu, Passa-Quatro, Passa-Tempo,
Pedralva, Perdizes, Perdões, Piranga, Pirapetinga, Poço Fundo,
Pompéu, Prados, Pratd, Pratápolis, Raul Soares, Resende Costa,
Resplendor, Rio Casc, Rio Novo, Rio Pardo de Minas, Rio
Piracicaba, Rio Pomba, Rio Preto, Rio Vermelho, Rubim, Sabinópolis,
Santa Maria de Itabira, Santa Maria do Suaçuí, Santa Rita de Caldas,
Santa Vitória, Santo Antônio do Amparo, Santo Antônio do Monte, São
Domingos do Prata, Sãb Gonçalo do Abaeté, São Gonçalo do Pará,
São João do Paraíso, São João Evangelista, São Romão, São Roque
de Minas, São Tomás de Aquino, Senador Firmino, Serro,
Silvianópolis, Taiobeirs, Tarumirim, Teixeiras, Tiros, Tocantins,
Tombos, Três Marias, Ttijrmalina e Virginópolis, um Juiz de Direito.

§ 1° - Nas comarcas onde houver mais de um Juiz de Direito, a
Corte Superior do Tribunal de Justiça fixará, mediante resolução, a
distribuição de competência das varas e das unidades jurisdicionais
do Sistema dos Juizados Especiais existentes e dos Juizados de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

§ 4 0 - A instalação das comarcas, das varas e das unidades
jurisdicionais do Sistema dos Juizados Especiais criadas por esta lei
complementar será determinada pela Corte Superior do Tribunal de
Justiça, por meio de rsolução, de acordo com a necessidade da
prestação jurisdicional d após a verificação, pela Corregedoria-Geral
de Justiça, das condições de funcionamento e, pela Presidência do
Tribunal de Justiça, da disponibilidade de recursos.

§ 7 - Em comarca com mais de duzentos mil habitantes, resolução
da Corte Superior do 1 Tribunal de Justiça poderá estabelecer a
localização de varas ou foros regionais, com área delimitada.

§ S - Integram a Comarca de Belo Horizonte o Foro Regional do
Barreiro, no Distrito do Barreiro, e o Foro Regional de Venda Nova, no
Distrito de Venda Nova, cada um com, no mínimo, quatro varas.

§ 9 0 Os Juízes do Sitema dos Juizados Especiais exercerão suas
funções nas unidades jurisdicionais previstas no art. 84-O desta lei

rÀ
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complementar.
§ 10- Para expedir a resolução prevista no § 4 0 deste artigo, a Corte

Superior exigirá a estimativa justificada de distribuição média, por
mês, de:

- cem processos, para instalação de vara;
II - cento e sessenta processos para cada Juiz, em se tratando de

unidade jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais.".
Art. 5°- O "caput" do art. 14 da Lei Complementar n°59, de 2001,

passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 14-O Presidente, os Vice-Presidentes e o Corregedor-Geral de

Justiça não integrarão as Câmaras, mas ficarão vinculados ao
julgamento dos processos que lhes tenham sido distribuídos até o dia
da eleição, participando, também, da votação nas questões
administrativas.".
Art. 6° - Fica acrescentado ao "caput" do art. 16 da Lei

Complementar n°59, de 2001, o seguinte inciso V, ficando o inciso V
renumerado como inciso VI, e o inciso VI, renumerado como inciso
VII, com a seguinte redação:

"Art. 16-
V - o Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais;
(...)
VII - as Câmaras e os demais órgãos que forem previstos em seu

Regimento Interno.".
Art. 7 0 - O art. 18 da Lei Complementar n°59, de 2001, passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 18 - A Corte Superior do Tribunal de Justiça é composta de

vinte e cinco Desembargadores, respeitada a representação de
advogados e membros do Ministério Público prevista no art. 94 da
Constituição Federal, para o exercício das atribuições jurisdicionais e
administrativas delegadas da competência do Tribunal Pleno,
provendo-se treze das vagas por antigüidade, e doze, por eleição pelo
Tribunal Pleno, à medida que ocorrerem.".

Art. 8°- Fica acrescentado ao art. 59 da Lei Complementar n°59, de
2001, o seguinte parágrafo único:

"ArL59-( ... )
Parágrafo único - As Varas de Fazenda Pública e Autarquias

ri-L-1- -



poderão ter competência, na forma estabelecida em resolução
Corte Superior do Tribubal de Justiça, para o julgamento das causas
cíveis que envolvam questões relacionadas ao meio ambiente.".

Art. 90 A alínea "c" do inciso III do art. 61 da Lei Complementar n°
59, de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação, ficando
acrescentadas ao incisoas seguintes alíneas "g", "h" e

"Art. 61 - (...)
[li -
c) detração e remição da pena;

g) fixação das condiões do programa de regime aberto e da
suspensão condicional da pena, se a decisão penal condenatória for
omissa;

h) realização das audincias admonitórias, nas hipóteses de regime
aberto ou suspensão condicional da pena;

i) execução provisória, da pena, assim entendida aquela que recaia
sobre o reeducando preso proveniente de decisão condenatória,
independentemente do trânsito em julgado para qualquer das partes;.

Art. 10 - O art. 62 da' Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 62- Compete aolJuiz da Vara da Infância e da Juventude e do
Idoso exercer as atribuições definidas na legislação especial sobre
menores, bem como as de fiscalização, orientação e apuração de
irregularidades de instituições, organizações governamentais e não
governamentais, abrigo, instituições de atendimento e congéneres,
que lidam com o idosc, garantindo-lhes as medidas de proteção e
atendimento prioritário previstas na Lei Federal n° 10.741, de 1° de
outubro de 2003, salvoaquelas cuja competência específica couber
aos demais juízos do Poder Judiciário Estadual.

Parágrafo único - Nas comarcas em que não houver vara com a
competência específica'a que se refere o "caput", cabe ao
Corregedor-Geral de Justiça designar, bienalmente, o Juiz de Direito
competente para tais atribuições, permitida uma recondução e uma
substituição, quando convier.".

Art. 11 - Fica acrescentado ao art. 64 da Lei Complementar n 2 59, de
2001, o seguinte § 3:

rÀ-
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"Art. 64 - ( ... )
§ 3 - A direção dos foros regionais será exercida por Juiz de Direito

titular de Vara dos respectivos foros, designado pelo Corregedor-Geral
de Justiça, observado o disposto nos § 1 2 e 22 deste artigo.".

AI. 12 - Fica acrescentado ao art. 65 da Lei Complementar n 2 59, de
2001, o seguinte § 32:

"Art. 65 - ( ... )
§ 32 - As atribuições previstas no § 1 2 deste artigo serão exercidas

nos foros regionais pelos respectivos Diretores.".
Art. 13 - A Seção III do Capítulo II do Título III do Livro li da Lei

Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Seção III
Dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Subseção 1
Da Estrutura do Sistema dos Juizados Especiais

AI. 82 - São órgãos que integram o Sistema dos Juizados
Especiais:

- o Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais;
II - as Turmas Recursais;
III - os Juizados Especiais.

Subseção II
Do Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais

Art. 83 - O Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados
Especiais terá sua composição e atribuições estabelecidas no
Regimento Interno do Tribunal de Justiça.

Subseção III
Das Turmas Recursais

AI. 84 - Para o julgamento dos recursos interpostos contra decisões
dos Juizados Especiais, as comarcas serão divididas em grupos
jurisdicionais, constituídos por uma ou mais Turmas Recursais,
conforme dispuser a Corte Superior do Tribunal de Justiça, mediante
resolução.

§ 1 ° - A Turma Recursal terá três Juízes titulares e três Juízes
suplentes, escolhidos entre os que atuam nas comarcas integrantes
do respectivo grupo jurisdicional.

rs
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§ 2° - Os integrantes da Turma Recursal serão indicados pelo
Conselho de Supervisão e Gestão e, se a indicação for aprovada pela
Corte Superior, serão homeados para um período de dois anos,
permitida a recondução.

§ 3 0 - E vedada ao Juiz de Direito indicado para integrar Turma
Recursal a recusa à indiação e à primeira recondução.

§ 4° -Quando o interesse da prestação jurisdicional recomendar,
poderão os Juízes suplentes ser convocados para atuar
simultaneamente com os titulares.

§ 5 0 - A Corte Suerior, mediante proposta do Conselho de
Supervisão e Gestão, poderá criar Turmas Recursais, definindo, no
ato da criação, sua sede e competência territorial.

Art. 84-A - Compete ài Turma Recursal processar e julgar recursos,
embargos de declaração de seus acórdãos, mandados de segurança
e "habeas corpus" contra atos de Juízes de Direito do Sistema e
contra seus próprios atos.

Parágrafo único - Corhpete ao Juiz-Presidente de Turma Recursal
processar e exercer o juízo de admissibilidade de recursos
extraordinários contra decisões da Turma e presidir o processamento
do agravo de instrumentb interposto contra suas decisões.

Art. 84-B - Os serviços de escrivania das Turmas Recursais serão
realizados na secretaria de unidade jurisdicional do Juizado Especial
da comarca sede para tanto indicada pelo Conselho de Supervisão e
Gestão.

Dos Juizados E
Art. 84-C - Os Juiz

jurisdicionais compost
§ 1 ° - Nas comarcas

XXIII e XXVII do "cap

Subseção IV
)eciais e suas Unidades Jurisdicionais
os Especiais são constituídos de unidades
por, no máximo, três Juízes de Direito.
Iacionadas nos incisos XIII, XVII a XIX, XXI,
do art. 10 desta lei complementar, haverá

uma unidade jurisdicioná!.
§ 2 0- Nas comarcas relacionadas nos incisos 1 a XII, XIV a XVII, XX,

XXII e XXIV do "caput" do art. 10 desta lei complementar, haverá uma
ou mais unidades jurisdiionais, conforme dispuser a Corte Superior.

§ 3°- Nas comarcas o'nde houver apenas uma unidade jurisdicional,
a competência será plena e mista.
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§ 4 1 Nas comarcas onde houver mais de uma unidade jurisdicional,
a Corte Superior lixará a distribuição de competência entre elas.

§ 5 0 - As unidades jurisdicionais de mesma competência serão
numeradas ordinalmente.

§ 6°- Poderão atuar nas unidades jurisdicionais, quando necessário,
Juízes de Direito Auxiliares e Juízes de Direito Substitutos,
designados pelo Presidente do Tribunal de .Justiça, com a mesma
competência dos titulares.

§ 7° Cada unidade jurisdicional contará com uma secretaria, cuja
lotação será definida pela Corte Superior, mediante resolução.

§ 8° - Na Comarca de Belo Horizonte, um dos Juízes de Direito do
Sistema dos Juizados Especiais de que trata o art. 10, inciso 1, alínea
"b", desta lei complementar será, por indicação do Corregedor-Geral
de Justiça, designado pelo Presidente do Tribunal de Justiça para
exercer a função de Juiz-Coordenador dos Juizados Especiais da
referida Comarca.

§ 9° - A designação prevista no § 8 0 deste artigo será feita para
período correspondente, no máximo, ao mandado do Corregedor-
Geral de Justiça que fizer a indicação, permitida nova indicação.

§ 10 - O cargo de Juiz de Direito do Sistema dos Juizados Especiais
de que seja titular o Juiz designado nos termos do § 8 0 deste artigo
permanecerá vago durante o período em que seu titular exercer a
função de Juiz-Coordenador dos Juizados Especiais da Comarca de
Belo Horizonte.

§ 11 - Cessado o exercício da função de Juiz-Coordenador dos
Juizados Especiais da Comarca de Belo Horizonte, o Juiz reassumirá,
imediatamente, o exercício do cargo do Sistema dos Juizados
Especiais de que é titular.

Art. 84-D - Os cargos de Juiz de Direito que integram o Sistema dos
Juizados Especiais de uma mesma comarca serão numerados
ordinalmente.

§ 1 ° - A tituiarização do Magistrado nos Juizados Especiais dar-se-á,
em cada comarca, mediante promoção ou remoção para um dos
cargos a que se refere o "caput' deste artigo.

§ 2 0 - Se o interesse da prestação jurisdicional o recomendar, a
Corte Superior poderá determinar a movimentação do Juiz de uma

1a'
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para outra unidade juridicionaI da mesma comarca, nos termos do
art. 89, § 3 0, desta lei complementar.

Art. 84-E - Atuarão nos Juizados Especiais como auxiliares da
Justiça os conciliadores, escolhidos entre pessoas de reconhecida
capacidade e reputação ilibada, preferentemente bacharéis em
Direito.

§ 1 ° - A atividade do conciliador é considerada serviço público
honorário de relevante valor.

§ 2 0 - O efetivo desempenho da função de conciliador, de forma
ininterrupta, durante mais de dois anos, será considerado título em
concurso para carreiras jurídicas do Estado.
Art. 84-F - Os Juizados Especiais Cíveis e Criminais têm

competência para o proessamento, a conciliação, o julgamento e a
execução por título judicial ou extrajudicial, das causas cíveis de
menor complexidade d de infrações penais de menor potencial
ofensivo definidas pelas Leis Federais n°9.099, de 26 de setembro de
1995, e n°10.259, de 12; de julho de 2001.

Art. 84-O - Na comarca onde não existir ou onde não tiver sido
instalada unidade jurisdicional de Juizado Especial, os feitos da
competência dos Juizadios Especiais Cíveis e Criminais tramitarão
perante o Juiz de Direito com jurisdição comum e respectiva
secretaria, observado o procedimento especial estabelecido na Lei
Federal n°9.099, de 1995.

Subseção V
Do Funcionamento dos Juizados Especiais

Art. 85 - Os Juizados Especiais poderão funcionar
descentralizadamente, em unidades instaladas em Municípios ou
distritos que compõem as comarcas, bem como nos bairros do
Município sede, até mesmo de forma itinerante, mediante
determinação do Tribunal de Justiça.

Art. 85-A - Os Juizados Especiais funcionarão em dois ou mais
turnos, mediante determinação do Tribunal de Justiça.

Art. 85-B - Os Serviços Auxiliares da Justiça, previstos no art. 252
desta lei complementab, sem prejuízo do desempenho de suas
atribuições, darão apoio aos Juizados Especiais.".

Art. 14- Fica acrescentado ao art. 86-D da Lei Complementar n 2 59,

ON
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de 2001, o seguinte § 3
"Art. 86-D -
§ 3 - Para os distritos onde houver foro regional, caberá ao Juiz

Diretor do Foro designar Juiz de Paz "ad hoc", escolhido entre
cidadãos domiciliados no local, que exercerá as funções até a
realização das eleições de que trata a Lei flQ 13.454, de 12 de janeiro
de 2000.".

Art. 15 - O § 3 0 do art. 89 da Lei Complementar n°59, de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 89 - ( ... )
§ 3 0 - A garantia da inamovibilidade não impedirá a remoção

compulsória por motivo de interesse público.".
Art. 16-O "caput" do art. 108 da Lei Complementar n°59, de 2001,

passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 108 - Na mesma comarca, distrito ou subdistrito, não poderão

servir conjuntamente, como Juiz, Promotor de Justiça ou como
qualquer dos servidores relacionados nos arts. 251 e 256 desta lei
complementar, parentes em grau indicado no art. 107, aplicando-se,
em caso de promoção por antigüidade, a regra do 'caput' desse
artigo.".

Art. 17- Dê-se ao inciso Ido art. 114 da Lei Complementar n 2 59, de
2001, a seguinte redação:

'Artll4-( ... )
- diárias e pagamento de despesas de transporte, quando se

afastar da sede por motivo de cooperação, substituição, outro serviço
ou em missão oficial.

Art. 18 - Fica acrescentado ao art. 157 da Lei Complementar n°59,
de 2001, o seguinte § 1°, passando seu parágrafo único a vigorar
como § 2 01 com a seguinte redação:

"Art.157-( ... )
§ 1 ° - As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração,

desde que contenham a identificação e o endereço do denunciante e
sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade, sem
prejuízo da faculdade do Corregedor-Geral de Justiça de agir de
ofício.
§ 2 0 - A representação será arquivada, se manifestamente

rÃl- -



improcedente,
de Justiça.".

Art. 19 - O
Complementar
redação:
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mediante decisão fundamentada do Corregedor-Geral

; Capítulos 1 e II do Título II do Livro III da Lei
n° 59, de 2001, passam a vigorar com a seguinte

Capítulo 1
Do Concurso para Ingresso na Magistratura

Art. 164 - O ingresso na Magistratura far-se-á no cargo de Juiz de
Direito Substituto, mediante aprovação em concurso público de provas
e títulos realizado em dUas fases, ambas de caráter eliminatório.

§ 1 ° - Será responsável pela primeira fase do concurso comissão
examinadora integrada selo Presidente do Tribunal de Justiça, que a
presidirá, por Desembargadores, um dos quais será o
Superintendente da Escola Judicial Desembargador Edésio
Fernandes - Ejef -, salvo impedimento, e por um representante do
Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil.

§ 2 1 - A segunda fase do concurso, constituída pelo curso de
preparação para ingresso na Magistratura, será coordenada pelo
Segundo Vice-Presidentb do Tribunal de Justiça e Superintendente da
Ejef, com a participação!da comissão examinadora a que se refere o §
1 °.

§ 3° - As etapas e a sistemática de cada fase do concurso serão
estabelecidas em resolução da Corte Superior do Tribunal de Justiça
e no respectivo edital.

Art. 165 - Para ingresso na Magistratura, o candidato deverá
preencher os seguintes1 requisitos, a serem comprovados conforme
estabelecido no edital do concurso:

- ser brasileiro e estar no exercício dos direitos civis e políticos e
quite com as obrigações eleitorais e militares;

II - ter mais de vinte d cinco e menos de sessenta e cinco anos de
idade;

III - ser bacharel em Direito, com pelo menos três anos de
graduação;

IV - gozar de boa saúde física e mental e não apresentar defeito
físico que o incapacite para o exercício da Magistratura;

V - não ter antecedentes criminais e ser moralmente idôneo;

rs
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VI - contar pelo menos três anos de efetivo exercício de atividade
jurídica, exercida a partir da colação de grau;

VII - possuir características psicológicas adequadas para o exercício
do cargo;

VIII - ter sido aprovado em todas as fases do concurso.
Art. 166 - O concurso será anunciado em edital elaborado em

conformidade com o disposto nesta lei complementar e com regras
estabelecidas em resolução da Corte Superior do Tribunal de Justiça,
o qual será publicado no Diário do Judiciário do órgão oficial de
imprensa do Estado, pelo menos três vezes, na primeira das quais na
íntegra.

§ 1 o - O prazo para inscrição em cada etapa da primeira fase do
concurso será de, pelo menos, quinze dias contados:

- da data da primeira publicação do edital, para a primeira etapa;
II - da data da publicação do resultado da etapa anterior, para as

etapas subseqüentes.
§ 2 1 - O valor da taxa de inscrição será definido no edital do

concurso.
§ 3 0 - A comissão examinadora do concurso poderá indeferir o

pedido de inscrição, ainda que apresentados os documentos exigidos,
se entender, tendo em vista a investigação a que é submetido o
candidato, faltarem a ele condições pessoais e psicológicas para o
bom desempenho do cargo.

§ 4 1 - Contra indeferimento de inscrição no concurso caberá recurso
para a Corte Superior.

Art. 167 - Os candidatos aprovados na primeira fase do concurso
serão convocados a se matricularem no curso de preparação para
ingresso na Magistratura, observando-se a estrita ordem de
classificação e o número de vagas disponíveis para o curso.

§ 1 o o curso de preparação, de caráter eliminatório e com duração
mínima de três meses e máxima de oito meses, será ministrado pela
Ejef e regido por normas constantes em resolução da Corte Superior e
no edital do concurso.

§ 2°- Se servidor público, o candidato deverá apresentar, no ato da
matrícula no curso, comprovante de que obteve férias-prêmio ou
licença para tratar de interesses particulares concedida pelo órgão a
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que se vincula ou declaração do órgão autorizando-o a participar do
curso.

§ 3 0 - Os candidatos matriculados no curso serão denominados
estagiários e farão jus 1 a uma bolsa de estudos equivalente a 30%
(trinta por cento) do valor do subsídio mensal do Juiz de Direito
Substituto, durante toda Ia realização do curso.

§ 4 0 - Durante o curso, será exigida dos estagiários freqüência
regular em todas as: atividades desenvolvidas e obtenção da
pontuação mínima estabelecida para aprovação em provas escritas e
orais e na avaliação do estágio.

§ 5°- Durante o cursd, os estagiários participarão de programas de
acompanhamento psicolbgico e serão submetidos a exames médicos,
com vistas a avaliar a sua aptidão e adequação ao cargo, e será
aprofundada a investigação relativa aos aspectos moral e social, a fim
de verificar suas condições pessoais para o bom desempenho do
cargo.

§ 6 0 - Será excluído ! do concurso o estagiário que não obtiver
aprovação no curso, conforme critérios estabelecidos em resolução da
Corte Superior e no edital do concurso, perdendo, automaticamente, a
bolsa de estudos a que fazia jus.

§ 7 0 - A qualquer tempo os membros da comissão examinadora do
concurso, os membros do Comitê Técnico da Ejef, os coordenadores
e orientadores do curso,1 qualquer Desembargador ou o Presidente do
Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil poderão pedir
a exclusão do estagiário do concurso, desde que apresentem motivo
relevante.

§ 8° - O estagiário cuja exclusão seja pedida nos termos do § 7°
deste artigo será ouvido no prazo de cinco dias contados do
recebimento da comunicação da exclusão, sendo-lhe facultada ampla
defesa.

§ 9 0 - Apresentada ou não defesa pelo estagiário, a Corte Superior
decidirá sobre o pedido de exclusão, sendo relator o Presidente do
Tribunal de Justiça.

§ 10 - O estagiário perderá, automaticamente, a bolsa de estudos a
que fazia jus, na hipótese de a Corte Superior decidir pela sua
exclusão.
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Art. 168 - Dos candidatos aprovados no curso de preparação para
ingresso na Magistratura, far-se-á a classificação final no concurso,
conforme as notas obtidas em suas duas fases.

§ 1 ° - Feita a classificação final prevista no 'caput' deste artigo, a
comissão examinadora fará o relatório final do concurso.

§ 2 0 - O relatório a que e refere o § 1° será encaminhado à Corte
Superior do Tribunal de Justiça, para homologação do concurso.

§ 3 1 - O concurso será válido por dois anos, a contar de sua
homologação.

Capítulo II
Da Nomeação e da Vitaliciedade

Art. 169 - Homologado o concurso, os estagiários aprovados em
todas as suas fases serão nomeados pelo Presidente do Tribunal de
Justiça para cargos de Juiz de Direito Substituto e tomarão posse, de
preferência coletivamente, em sessão solene da Corte Superior.

§ 1 ° - Para a nomeação a que se refere o 'caput" deste artigo, será
respeitada a ordem de classificação no concurso, vedada a nomeação
de candidato com sessenta e cinco anos de idade ou mais.

§ 2 0 - A partir da posse, os Juízes de Direito substitutos terão direito
ao subsídio integral do cargo.

Art. 170 - Vetado.
Art. 170-A - Ao aproximar-se o final do biênio de estágio probatório,

a Corte Superior fará minuciosa avaliação do desempenho das
atividades do magistrado e, pelo voto da maioria de seus membros,
poderá:

- reconhecer-lhe o direito à vitaliciedade;
II - propor sua exoneração, desde que assegurada ampla defesa,

ficando ele afastado automaticamente de suas funções, sem direito à
vitaliciedade, ainda que o ato do Presidente do Tribunal seja assinado
após o decurso do biênio.".
Art. 20 - O inciso II do "caput" e o § 1 9 do art. 179 da Lei

Complementar n° 59, de 2001, passam a vigorar com a seguinte
redação, ficando acrescentado ao artigo o seguinte § 2,
renumerando-se os demais:

'Art.179-( ... )
II - na mesma comarca:

'-4



a) de uma vara para outra;
b) de uma vara para] cargo de Juiz de Direito do Sistema dos

Juizados Especiais;
c) de cargo de Juiz de Direito do Sistema dos Juizados Especiais

para uma vara;
d) de cargo de Juiz de 1 Direito Auxiliar para vara ou para o cargo de

Juiz de Direito do Sistema dos Juizados Especiais;
§ l - Para obter reYnoção, na hipótese prevista no inciso 1 do

"caput", o Juiz deverá contar mais de um ano de efetivo exercício na
comarca, tendo preferênia o Juiz mais antigo na entrância.

§ 2 - Para obter remoção, na hipótese prevista no inciso III do
"caput", o Juiz deverá contar sois meses de efetivo exercício na
comarca.'.

Art. 21 - Fica acrescentado ao Título 1 do Livro IV da Lei
Complementar n 0 59, de2001, o seguinte ai. 184-6:

"Art. 184-B - O território do Estado será dividido em quatro
Circunscrições Judiciári&s Militares, para fins de administração da
Justiça Militar de 1 graui.

§ 1 0 - Em cada uma das Circunscrições Judiciárias Militares do
Estado, haverá uma Auditoria, ressalvado o disposto no § 20.

§ 2 0 - Na 1 a Circun4rição Judiciária Militar, com sede em Belo
Horizonte, haverá três Auditorias.

§ 3°-O Tribunal de Justiça Militar definirá, mediante resolução:
- os Municípios que integrarão cada uma das quatro Circunscrições

Judiciárias Militares previstas no "caput" deste artigo;
II - os Municípios e m que serão sediadas as Circunscrições

Judiciárias Militares, observado o disposto no § 2 0 deste artigo,
escolhidos entre os Municípios sede de comarca de entrância
especial.".

Ai. 22-O "caput" do art. 196 da Lei Complementar n°59, de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentados ao
artigo os seguintes § 1° e 3 0 e passando seu parágrafo único a
vigorar como § 2°:

"Ai. 196 - Haverá três Auditorias na Capital e três no interior do
Estado.

§ 1 ° - Cada Auditoria constitui-se de um Juiz de Direito Titular e um
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Juiz de Direito Substituto do Juízo Militar.

§ 3° O número de Juízes da Justiça Militar de primeira instância no
Estado é o constante no Anexo III desta lei complementar.".

Art. 23 - Fica acrescentado ao art. 238 da Lei Complementar n°59,
de 2001, o seguinte inciso V:

"Art. 238 -
V - as Secretarias das unidades jurisdicionais do Sistema dos

Juizados Especiais, previstas no art. 84-C, § 701 desta lei
complementar.".

Art. 24 - Os art. 250 e 251 da Lei Complementar n° 59, de 2001,
passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 250 - O Quadro de Pessoal dos Servidores da Justiça de
Primeira Instância é integrado:

- pelos cargos de provimento efetivo constantes na legislação que
contém o plano de carreiras dos servidores do Poder Judiciário;

II - pelos cargos de provimento em comissão, previstos na legislação
específica.

§ 1 ° - A lotação e as atribuições dos cargos previstos neste artigo
serão estabelecidas em resolução da Corte Superior do Tribunal de
Justiça.

§ 2°-O ingresso nas carreiras previstas no inciso Ido "caput" deste
artigo far-se-á mediante aprovação em concurso público, perante
comissão examinadora nomeada pelo Presidente do Tribunal de
Justiça, composta pelo 22-Vice-Presidente, que a presidirá, e por mais
dois Desembargadores e secretariada por um servidor efetivo do
Poder Judiciário.

§ 30 Na realização do concurso público a que se refere o § 2° deste
artigo serão observados os princípios de centralização, para a
abertura do concurso e a elaboração das provas, e de regionalização,
para a aplicação das provas.

§ 40 - A nomeação para os cargos integrantes do quadro a que se
refere este artigo será feita pelo Presidente do Tribunal de Justiça, de
acordo com as condições e a forma de provimento estabelecidas em
lei.

§ 5 - Serão criados por lei, atendendo ao disposto no inciso 11 deste
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artigo, cargos de assesèoramento de Juízes vitaliciados, inclusive os
dos Juizados Especiais,] independentemente da sua classificação na
carreira.

Art. 251 - A cada vara e a cada unidade jurisdicional dos Juizados
Especiais corresponde uma Secretaria integrada por servidores da
carreira de Oficial de Apoio Judicial, cuja lotação será determinada
pela Corte Superior, mediante resolução.".

Art. 25 - O "capuf' do art. 260 e o do art. 261 da Lei Complementar
n°59, de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Ar!. 260 - Poderá ocorrer permuta entre servidores do foro judicial
ocupantes de cargos dom especialidades idênticas e lotados em
comarcas diferentes, mddiante requerimento dirigido ao Presidente do
Tribunal de Justiça, observada a conveniência administrativa.

Art. 261 - O servidor do foro judicial poderá obter remoção para
cargo com especialidades idênticas às do que ocupa que se encontre
vago em outra comarcai mediante requerimento dirigido ao Presidente
do Tribunal de Justiça e observada a conveniência administrativa.".

Art. 26 - O § 2 0 do art. 290, o § l°do art. 293 e o art. 297 da Lei
Complementar n° 59, de 2001, passam a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 290- (...)
§ 2 0 - A abertura de sindicância, a instauração de processo

disciplinar e a decisão que aplicar penalidade administrativa
interrompem o curso da prescrição.

( ... )
Art. 293-( ... )
§ 1 ° - A sindicância será realizada por servidor ou por comissão

composta de servidores estáveis, assegurado o sigilo necessário à
elucidação do fato ou exigido pelo interesse público.

Art. 297 - O processo administrativo disciplinar é o instrumento
destinado a apurar respnsabilidade de servidor, para verificação do
descumprimento dos deveres e das obrigações funcionais e para
aplicação das penas legalmente previstas, assegurada ampla defesa,
com os meios e recursos' a ela inerentes.".



952

AI. 27 - O "caput" e o § l°do art. 298 da Lei Complementar n°59,
de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando
acrescentado ao artigo o seguinte § 2 0, e renumerados os § 2 01 3 0 e
4 0, respectivamente, para § 3 01 4°e 50:

"Art. 298 - O processo administrativo disciplinar será instaurado
mediante portaria, revestida de publicidade, que conterá, no mínimo, a
identificação funcional do acusado, a descrição dos atos ou dos fatos
a serem apurados, a indicação das infrações a serem punidas, o
respectivo enquadramento legal e os nomes dos integrantes da
comissão processante, e que será expedida:

- pelo Diretor do Foro, na hipótese prevista no art. 65, XII, desta lei
complementar;

li - pelo Presidente do Tribunal de Justiça ou pelo Corregedor-Geral
de Justiça, nos casos e na forma previstos no Regimento Interno.

§ 1° - A portaria prevista no "caput" deste artigo será publicada por
extrato, contendo a publicação os dados resumidos da instauração e
somente as iniciais do nome do servidor acusado.

§ 2 1 - O processo disciplinar será conduzido por comissão composta
de três servidores estáveis, designados pela autoridade instauradora,
que indicará, entre eles, o seu Presidente, que deverá ser ocupante
de cargo efetivo superior ou de mesmo nível ou ter nível de
escolaridade igual ou superior ao do acusado.".

Art. 28 - Fica acrescentado ao Título 1 - Disposições Gerais - do
Livro VI - Disposições Gerais e Transitórias - da Lei Complementar n
59, de 2001, o seguinte art. 321-A:

"Art. 321-A - Os relatórios dos feitos judiciais periodicamente
elaborados pelas Secretarias das Varas e do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais, com fundamento na relação existente entre a
quantidade e a natureza dos processos conclusos e dos sentenciados,
o número de habitantes da localidade e outras variáveis, ficarão
disponíveis na rede mundial de computadores para acesso público.".

Art. 29 - O art. 324 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 324- Fica proibida a permuta:
- de Juiz titular de comarca de primeira entrância com Juiz de

primeira entrância titular de comarca que tenha sido, por força desta
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lei complementar, classificada na segunda entrância;
II - de Juiz titular de omarca de segunda entrância com Juiz de

segunda entrância titular de comarca que tenha sido, por torça desta
lei complementar, classificada na entrância especial.".
Art. 30 - Fica acresbentado ao Título II do Livro VI da Lei

Complementar n°59, de 2001, o seguinte ar!. 331-B:
"Art. 331-B - Até que' seja instalada a Comarca de Coroaci, o

Município de Marilac fica integrado à Comarca de Governador
Valadares.".

Art. 31 - Os Anexos 1 e III da Lei Complementar n° 59, de 2001,
passam a vigorar, respectivamente, na forma dos Anexos 1 e III desta
lei complementar.

Art. 32 - O Anexo II da Lei Complementar n°59, de 2001, passa a
vigorar com as alterações constantes no Anexo II desta lei
complementar.

Art. 33 - As normas previstas nos arts. 164 a 170 da Lei
Complementar n° 59, be 2001, com redação dada por esta lei
complementar, não se 1 aplicam ao concurso para ingresso na
magistratura em andamento na data de publicação desta lei
complementar, o qual continuará a reger-se, até o seu final, pelas
regras em vigor na data da publicação do respectivo edital.

Art. 34 - Até que seja!m implantadas as Circunscrições Judiciárias
Militares previstas no § ° do ar!. 184-B da Lei Complementar n°59,
de 2001, introduzido po 1r esta lei complementar, a administração da
Justiça Militar de 1 ° grau far-se-á pelas Auditorias sediadas em Belo
Horizonte.

Art. 35 - O Tribunal de  Justiça publicará no "Diário do Judiciário" do
órgão oficial de imprensa do Estado e fará imprimir e distribuir aos
magistrados do Estado o texto da Lei Complementar n°59, de 2001,
consolidado corri suas alterações, no prazo de noventa dias contados
da publicação desta lei domplementar.

Art. 36- Ficam revogados o art. 2°, o inciso VI do art. 154,0 art. 156,
o § 1° do art. 171 e os a-ts. 258 e 329 da Lei Complementar n°59, de
2001.

Art. 37 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua
publicação.
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Anexo 1
(a que se refere o art. 26 da Lei Complementar n° ......de ... de .....de

Anexo 1
(a que se referem os arts. 1 01 8, 11 e 186 da Lei Complementar n°59,

de lede janeiro de 2001)
Número de Magistrados da Justiça de Segunda e Primeira Instâncias
* A tabela referente ao item 1.1 - Segunda Instância foi publicada no

"Diário do Legislativo" de 14.12.2006.
1.2 - Primeira Instância

1.2.1 - Entrância Especial
* A tabela referente ao item 1.2.1.1 - Comarcas de Entrância

Especial foi publicada no "Diário do Legislativo" de 14.12.2006.
*_ A tabela referente ao item 1 2.1.2 - Circunscrição Judiciária

Metropolitana de Belo Horizonte foi publicada no "Diário do
Legislativo" de 14.12.2006.
* A tabela referente ao item 1 2.1.3 - Circunscrição Judiciária

Metropolitana do Vaie do Aço foi publicada no "Diário do Legislativo"
de 14.12.2006.
* A tabela referente ao item 1.2.2 - Segunda Entrância foi publicada

no "Diário do Legislativo" de 14.12.2006.
* A tabela referente ao item 1.2.3 - Primeira Entrância foi publicada

no "Diário do Legislativo' de 14.12.2006.
Anexo II

(a que se refere o art. 27 da Lei Complementar n° .....de ... de .....de

Anexo II
(a que se refere o § 2° do art. 3° da Lei Complementar n 0 59, de 18 de

janeiro de 2001)
Relação das Comarcas do Estado e dos Municípios que as Integram

15 - Andrelândia
Andrelândia
Arantina
Bom Jardim de Minas
Carrancas
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Madre de Deus de Minas
Piedade do Rio Grandá
São Vicente de Minas

17- Araguari
Araguari
Indianápolis

25 - Barbacena
Barbacena
Alfredo Vasconcelos
Antônio Carlos
Bias Fortes
Desterro do Meio
ibertioga
Ressaquinha
Santa Bárbara do Tugúrio
Santana do Garambéà
Santa Rita do ibitipoc
Senhora dos Remédiqs
()
48 - Cachoeira de Minas
Cachoeira de Minas
Conceição dos Ouros
1:...)
76 - Caxambu
Caxambu

109-A - Fronteira
Fronteira
110- Fruta[
Frutal
Comendador Gomes
Planura
(«.)
112 - Governador Valadares
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Governador Valadares
Alpercata
Frei Inocêncio
Matias Lobato
Jampruca

114- Guanhães
Guanhães
Dores de Guanhães
Senhora do Porto
(.. .)
126- Ipatinga
Ipatinga
Ipaba
Santana do Paraíso

133 - Itambacuri
Itambacuri
Campanário
Frei Gaspar
Pescador

182- Mesquita
Braúnas
Mesquita
Joanésia

191 - Monte Carmelo
Monte Carmelo
Irai de Minas
Douradoquara
Romaria

203 - Nova Ponte
Nova Ponte
Santa Juliana
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207 - Nova Serrana
Nova Serrana
Araújos
Leandro Ferreira
Perdigão

218- Paraisópolis
Paraisópolis
Consolação
Gonçalves
Sapucaí-Mirim

293 - Taiobeiras
Taiobeiras
Berizal
Indaiabira
Curral de Dentro

226 - Pedra Azul
Pedra Azul
Aguas Vermelhas
Cachoeira do Pajeú
Divisa Alegre
(«.)
235 - Pitangui
Pitangui
Conceição do Pará
()
284 - São Lourenço
São Lourenço
Pouso Alto
São Sebastião do Aló Verde
Soledade de Minas-.".i

Anexo III
(a que se refere o art. 26 da Lei Complementar n°, de de de)
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* A tabela referente ao Anexo III (a que se refere o § 3 0 do art. 196
da Lei Complementar n°59, de 18 de janeiro de 2001)foi publicada no
"Diário do Legislativo" de 14.12.2006.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2006.
Leonardo Quintão, Presidente e relator - Weliton Prado - Miguel

Martini - Domingos Sávio.
PARECER PARA O 1 2 TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N 2 93/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei

Complementar n Q 93/2006 altera a Lei Complementar n 9 83, de
28/1/2005, que dispõe sobre a estrutura orgânica da Advocacia-Geral
do Estado - Age - e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 30/11/2006, a proposição
foi encaminhada às Comissões de Constituição e Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária
para receber parecer, nos termos do art. 192 do Regimento Interno.

Cabe a esta Comissão, em exame preliminar, apreciar os aspectos
jurídico, constitucional e legal da matéria, consoante dispõe o art. 102,
III, "a", do citado Regimento.

Fundamentação
A proposição sob comento visa a alterar a Lei Complementar n 2 83,

de 2005, que dispõe sobre a estrutura orgânica da Advocacia-Geral
do Estado - Age e dá outras providências. Na essência, o projeto
prevê a criação da Advocacia Regional do Estado em Contagem; da
Diretoria de Planejamento e Orçamento, subordinada à
Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças, e da Diretoria
de Processos e Mandados, subordinada ao Diretor-Geral, como
unidades administrativas da AGE; e dos seguintes cargos de
provimento em comissão, no Quadro Especial de cargos
comissionados que integra o Anexo da Lei Complementar n 2 30, de
1993: um cargo de Advogado Regional do Estado, código 0664, e um
cargo de Advogado Regional Adjunto do Estado, código 0663, a
serem lotados na Advocacia Regional do Estado em Contagem; no
Quadro Especial de cargos de provimento em comissão que constitui

a4
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o Anexo da Lei Delegada & 108, de 2003: um cargo de Diretor 1,
código MG-06, símbolo DR-06; um cargo de Assessor II, código MC-
12, símbolo AD-12; dois] cargos de Assessor!, código AS-01, símbolo
10/A; e três cargos de Assistente Administrativo, código EX-06,
símbolo 9/A; no Quadro Especial de cargos de provimento em
comissão que constitui d Anexo da mencionada Lei Delegada n 2 108,
de 2003: no âmbito daAGE, um cargo de Diretor 1, código MG-06,
símbolo DR-06, e um cargo de Assessor II, código MG-12, símbolo
AD-12, a serem lotados! na 2? Procuradoria da Dívida Ativa; um cargo
de Diretor 1, código MG-06, símbolo DR-06, e três cargos de
Assistente Administrativo, código EX-06, símbolo 9/A, a serem lotados
na Subadvocacia-Geral do Contencioso; um cargo de Assessor II,
código MG-12, símbdlo AD-12, a ser lotado na Diretoria de
Planejamento e Orçamento; um cargo de Diretor 1, código MG-06,
símbolo DR-06, e um bargo de Assessor 1, código AS-01, símbolo
10/A, a serem lotados na Diretoria de Processos e Mandados; um
cargo de Assessor 1, c5digo AS-01, símbolo 10/A, e três cargos de
Assistente AdministratiMo, código EX-OS, símbolo 9/A, a serem lotados
na Consultoria Jurídica, o que perfaz o total de 22 cargos
comissionados.

Por outro lado, cabe ressaltar que o projeto em exame manda
aplicar o disposto no art. 31 da Lei Complementar n 2 81, de 2004, ao
ocupante do cargo de Procurador do Estado nomeado até 16/6/2004,
o qual faculta ao titular de cargo efetivo da carreira da Advocacia
Pública o exercício da advocacia fora de suas atribuições
institucionais.

Na exposição de motivos que acompanha o projeto, o Advogado-
Geral do Estado justifiãa a criação da Advocacia Regional do Estado
em Contagem e a criação dos cargos comissionados em razão da
premente necessidadel do serviço, além do atendimento ao princípio
constitucional da eficiência. Destaca, ainda, que a fusão das antigas
Procuradoria-Geral dol Estado e Procuradoria-Geral da Fazenda, a
qual culminou na Advocacia-Geral do Estado, ampliou
consideravelmente o volume de trabalho da instituição. Para tanto,
apresenta dados estatísticos que demonstram, a título de
exemplificação, o aumbnto significativo das atividades exercidas pelo
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órgão.
Nesta fase do procedimento legislativo e levando em conta a

peculiaridade da matéria, a proposição deve ser analisada sob dois
ângulos distintos. O primeiro diz respeito à espécie normativa
adequada para a disáiplina jurídica do assunto, e o segundo refere-se
à iniciativa para a deflagração do processo legislativo.

Ora, a Advocacia-Geral do Estado, que é órgão da administração
direta subordinado ao Governador do Estado, tem a missão
constitucional de representar o Estado judicial e extrajudicialmente,
cabendo-lhe as atividades de consultoria e assessoramento jurídicos
do Poder Executivo, nos termos de lei complementar, conforme
determina, explicitamente, o "caput" do art. 128 da Carta mineira. Por
sua vez, o art. 65, § 2, IV, da referida Carta, enquadrou a lei orgânica
da Advocacia do Estado no plano de lei complementar, espécie
legislativa que exige maioria absoluta de votos dos membros desta
Casa para lograr aprovação. Desta forma, a estruturação e a
organização da Advocacia-Geral do Estado, que abrange a atribuição
de competências, a criação e a extinção de órgãos e cargos públicos
efetivos ou comissionados, só podem ser efetivadas por meio de lei
complementar, o que afasta a possibilidade de se utilizar outra
espécie legislativa para a disciplina do tema. Nesse particular, o
projeto está em sintonia com as exigências constitucionais.

No tocante à iniciativa legislativa, o art. 66, III, "f", da Carta mineira
prevê expressamente a competência privativa do Chefe do Executivo
para dispor sobre a organização da Advocacia do Estado. Por se
tratar de órgão da administração centralizada subordinado ao
Governador, este é a única autoridade detentora da prerrogativa de
propor ao Legislativo a estruturação adequada à instituição, bem
como a modificação da estrutura vigente. O assunto se encarta no
âmbito da discricionariedade política inerente ao chefe da
administração pública para dotar o órgão de estrutura compatível com
a importância de suas atribuições. Para tanto, a dita autoridade
política desfruta de ampla liberdade para encaminhar a esta Casa
projetos de lei que disponham sobre a organização de órgãos e
entidades que lhes são subordinados e vinculados. No caso específico
da Advocacia-Geral do Estado, tanto a fixação da estrutura orgânica
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quanto o regime jurídico dos Procuradores do Estado, que
compreende o conjunto de poderes, deveres e restrições aplicáveis a
esses profissionais do direito, dependem de lei de iniciativa reservada
ao Chefe do Executivo. Assim, no que tange ao requisito formal
atinente à competência para deflagrar o procedimento de feitura da lei,
a matéria está em plena harmonia com as premissas constitucionais.

Quanto à estimativa do impacto orçamentário-financeiro e à
comprovação de que a despesa criada no projeto não afetará as
metas de resultados fiscais, exigências da Lei Complementar n 9 101,
de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal -, as quais deveriam estar
anexadas à proposição, lcabe ressaltar que o assunto será examinado
oportunamente pela Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Por meio de mensagem, o Governador do Estado encaminhou a
esta Casa cinco emendas ao Projeto de Lei Complementar &
93/2006. A Emenda ri visa inserir dispositivos que tratam da
remoção do Procurador do Estado, define suas modalidades e
estabelece os critérios para a sua concessão, preceitos que integrarão
a Seção VII do Capítulo II da Lei Complementar n° 81, de 2004. A
Emenda n2 2 cuida da dispensa do prazo de interstício previsto no
inciso III do art. 19 da citada norma complementar, para a promoção
por merecimento, e dacondição prevista no § 2 2 do art. 21, para a
promoção por antigüidáde, de Procurador do Estado, se não houver
quem preencha tais reqbisitos. Dispositivo de teor idêntico consta no §
2 do art. 60 da Lei Conplementar n 9 65, de 2003, que dispõe sobre a
organização da Defenso ria Pública do Estado. A Emenda n 2 3 contém
disposições relativas às férias do Procurador do Estado e do
Advogado Autárquico, e reproduz o disposto no art. 47 da Lei
Complementar n 2 30, dê 1993, que organiza a Procuradoria-Geral do
Estado, posteriormentei transformada em Advocacia-Geral do Estado.
A Emenda & 4 visa a alterar o art. 2, IV, 'b", da Lei Complementar n9
83, de 2005, que trata da estrutura orgânica da AGE, de modo a
inserir a SubadvocaciaGeral do Contencioso no rol das unidades de
execução na área judicial e extrajudicial. A Emenda n 2 5 tem o
propósito de revogar expressamente o "caput" , os § 1, 2, os incisos

II e III do § 32 e o § 49 do art. 2°; os § 1 2 , 22 e 32 do art. 32 ; os
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incisos 1 e V do art. 52; e o art. 99 da Lei Complementar n 2 71, de
2003, que institui a avaliação periódica individual de desempenho do
servidor público estável e do detentor de função pública da
administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo.

Como se vê, as emendas apresentadas pelo Chefe do Executivo ao
projeto sob comento são amplas e alteram várias leis
complementares, de modo que o acatamento dessas proposições
acessórias nos leva a apresentar o Substitutivo n 9 1, na conclusão
deste parecer, a fim de dar ao projeto redação mais coerente com as
regras de técnica legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei Complementar n2
93/2006 na forma do Substitutivo n 2 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N 9 1
Altera as Leis Complementares n 2s 81, de 10 de agosto de 2004,que

institui as carreiras do Grupo de Atividades Jurídicas do Poder
Executivo, e 83, de 28 de janeiro de 2005, que dispõe sobre a
estrutura orgânica da Advocacia-Geral do Estado - AGE - e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - O Capítulo II da Lei Complementar n 2 81, de 10 de agosto

de 2004, que institui as carreiras do Grupo de Atividades Jurídicas do
Poder Executivo, fica acrescido da seguinte Seção V-A:

"Seção V-A
Da Remoção

Art. 30 -A - Remoção é o deslocamento do Procurador do Estado, a
pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com mudança de
Município.
§ 1 - Para fins do disposto neste artigo, entende-se por

modalidades de remoção:
- de ofício, por comprovada necessidade do serviço;

II - a pedido, a critério da administração, por meio de processo
seletivo promovido com base no critério da antigüidade na hipótese
em que o número de interessados for superior ao número de vagas;

III - a pedido, para outro Município do Estado em que haja unidade

rs
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de execução da Age, independentemente do interesse da
administração, para acémpanhar cônjuge ou companheiro de união
estável, nos termos do § 32 do art. 226 da Constituição Federal,
também servidor público civil ou militar, de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

§ 2 - Não constitui remoção a designação de Procurador do Estado
para ter exercício nas unidades da AGE sediadas:

- no mesmo Municípip;
II - nos Municípios localizados na Região Metropolitana de Belo

Horizonte - RMBH.
Art. 30-B - O Advogado-Geral do Estado poderá publicar resolução

para regulamentar o disposto no art. 30-A.".
Art. 2 - A Lei Complmentar n 9 81, de 10 de agosto de 2004, fica

acrescida dos seguintes arts. 22-A, 26-A e 34-A:
"Art. 22-A - Dispensa4se-á o prazo de interstício previsto no inciso III

do art. 19, para a promoção por merecimento, e a condição prevista
no § 22 do art. 21, para  promoção por antigüidade, se não houver
quem preencha tais requisitos, ou se quem os preencher recusar a
promoção.

Art. 26-A - O Procurador do Estado gozará férias individuais de vinte
e cinco dias úteis por ano.

§ 1 - As férias não lgozadas por conveniência do serviço deverão
sê-lo em período posterior, não excedendo cada etapa de gozo de
sessenta dias cumulados.

§ 2 - Findo o período da interrupção das férias, voltarão estas a
fluir, normal e imediatabiente, pelo período necessário para completá-
las, salvo se o Advogado-Geral do Estado deferir, por escrito, o gozo
do período restante eril outra data especificada.

§ 32 - As férias podero ser gozadas em dois períodos, um dos quais
com duração mínima de dez dias úteis, de acordo com o interesse do
serviço.

§ 42 - Não poderá entrar em gozo de férias o Procurador do Estado
com processo em seu 'poder por tempo excedente ao prazo legal.

Art. 34-A - 0 Advogado Autárquico gozará férias individuais de vinte

kAl
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e cinco dias úteis por ano.
§ 1 - As férias não gozadas por conveniência do serviço deverão

sê-lo, em período posterior, não excedendo cada etapa de gozo a
sessenta dias cumulados.

§ 2 - Finda o período da interrupção das férias, voltarão estas a
fluir, normal e imediatamente, pelo período necessário para completá-
las, salvo se o Advogado-Geral do Estado deferir, por escrito, o gozo
do período restante em outra data especificada.

§ 32 - As férias poderão ser gozadas em dais períodos, um dos quais
com duração mínima de dez dias úteis, de acordo com o interesse do
serviço.

§ 42 - Não poderá entrar em gozo de férias o Advogado Autárquico
com processo em seu poder por tempo excedente ao prazo legal.".

Art. 32 - A alínea "b" do inciso IV do art. 2 2 da Lei Complementar n9
83, de 28 de janeiro de 2005, que dispõe sobre a estrutura orgânica
da Advocacia-Geral do Estado - Age - e dá outras providências, passa
a vigorar com a seguinte redação:

"Art.22-(...)

b) Subadvocacia-Geral do Contencioso, à qual se reportam as
Advocacias Regionais e as Procuradorias;".

Art. 42 - O art. 72 da Lei Complementar n2 83, de 28 de janeiro de
2005, fica acrescido do seguinte § 2, passando o parágrafo único a
vigorar como § i:

"Art.72 -( ...)
§ 2 - Fica criada a Advocacia Regional do Estado em Contagem.".
Art. 52 - Ficam criadas as seguintes unidades no âmbito da Age:

- Diretoria de Planejamento e Orçamento, subordinada à
Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças;

- Diretoria de Processos e Mandados, subordinada ao Diretor-
Gerai.

Art. 6 - Para lotação na Advocacia Regional do Estado em
Contagem, a que se refere o art. 42 desta lei, ficam criados:

- no Quadro Especial de cargos de provimento em comissão que
constitui o Anexo da Lei Complementar n 9 30, de 10 de agosto de
1993:

WIL
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a) um cargo de Advog ido Regional do Estado, código 0664;
b) um cargo de Advog ido Regional Adjunto do Estado, código 0663;
II - no Quadro Especi .1 de cargos de provimento em comissão que

constitui o Anexo da Lei Delegada n 2 108, de 29 de janeiro de 2003:
a) um cargo de Diretoi 1, código MG-06, símbolo DR-06;
b) um cargo de Asses or II, código MG-12, símbolo AD-12;
c) dois cargos de ASSE sor 1, código AS-01, símbolo 10/A;
d) três cargos de Ass ;tente Administrativo, Código EX-06, Símbolo

9/A.
Art. 72 - No âmbito da Age ficam criados, no Quadro Especial de

cargos de provimento em comissão que constitui o Anexo da Lei
Delegada & 108, de 29 de janeiro de 2003:

- para lotação na 2 Procuradoria da Dívida Ativa:
a) um cargo de Diretol 1, código MG-06, símbolo DR-06;
b) um cargo de Assessor II, código MG-1 2, símbolo AD-1 2.
II - para lotação na Subadvocacia-Geral do Contencioso:
a) um cargo de Diretod 1, código MG-06, símbolo DR-06;
b) três cargos de Assistente Administrativo, código EX-06, símbolo

9/A.
III - para lotação na Diretoria de Planejamento e Orçamento, um

cargo de Assessor II, código MG-12, símbolo AD-12.
IV - para lotação na Diretoria de Processos e Mandados:
a) um cargo de Diretorf 1, código MG-06, símbolo DR-06;
b) um cargo de Assessor 1, código AS-01, símbolo 10/A.
V - para lotação na Consultoria Jurídica:
a) um cargo de Assessor 1, código AS-01, símbolo 10/A;
b) três cargos de Assistente Administrativo, código EX-06, símbolo

9/A.
Art. 8 - Aplica-se ao ocupante de cargo de Procurador do Estado

nomeado até 16 de jdinho de 2004 o disposto no art. 31 da -Lei
Complementar n 2 81, de

i
 10 de agosto de 2004.

Art. 92 - o inciso III do art. 25 da Lei Complementar n2 92, de 23
junho de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:

'Art.25-( ... )
III - os arts. 37, 38, 39, o § 39 do art. 40 e o "caput" do art. 42 da

Complementar n 9 35, de 29 de dezembro de 1994;".

de

Lei
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Ad. 10 - O Poder Executivo identificará, por decreto, os cargos
criados por esta lei.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12 - Ficam revogados os seguintes dispositivos da Lei

Complementar n2 71, de 30 de julho de 2003:
1-o "caput", os	22, os incisos 1, 11  III do §32 eo42 do art.

II - os § l, 29 e 32 do art. 32;
III - os incisos 1 e V do art. 52;
IV - o art. 92
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Weliton

Prado - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N 2 9312006
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei

Complementar n 9 93/2006 altera a Lei Complementar n 2 83, de
28/1/2005, que dispõe sobre a estrutura orgânica da Advocacia-Geral
do Estado - Age - e dá outras providências.

Publicado, o projeto foi encaminhado à Comissão de Constituição e
Justiça, que, em exame preliminar, concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria na forma do
Substitutivo n 9 1, que apresentou.

Agora, vem o projeto a esta Comissão, para receber parecer sobre o
mérito, nos termos do art. 102, 1, a', do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei Complementar n2 93/2006 tem o propósito de

modificar a Lei Complementar n 9 83, de 2005, que dispõe sobre a
estrutura orgânica da Advocacia-Geral do Estado - Age - e dá outras
providências. Em linhas gerais, a proposição visa a criar a Advocacia
Regional do Estado em Contagem; a Diretoria de Planejamento e
Orçamento, subordinada à Superintendência de Planejamento,
Gestão e Finanças, e a Diretoria de Processos e Mandados,
subordinada ao Diretor-Geral, como unidades administrativas da AGE.
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Ademais, o projeto prevêa criação de 22 cargos de provimento em
comissão, entre os quais se destacam o de Advogado Regional do
Estado, código 0664, e b de Advogado Regional Adjunto do Estado,
código 0663, a serem lotados na Advocacia Regional do Estado em
Contagem. Ambos os cargos integrarão o Quadro Especial de cargos
comissionados a que s9 refere o anexo da Lei Complementar n 2 30,
de 1993, que organiza a Procuradoria-Geral do Estado,
posteriormente transformada em Advocacia-Geral do Estado. Ainda
no âmbito da AGE, prevê-se a instituição de um cargo de Diretor 1,
código MG-06, símbolo DR-06, e um cargo de Assessor II, código MC-
12, símbolo AD-12, a serem lotados na 2 Procuradoria da Dívida
Ativa; um cargo de Dirêtor 1, código MG-06, símbolo DR-06, e três
cargos de Assistente Administrativo, código EX-06, símbolo 9/A, a
serem lotados na Subadvocacia-Geral do Contencioso; um cargo de
Assessor II, código MGf 12, símbolo AD-12, a ser lotado na Diretoria
de Planejamento e Orçamento; um cargo de Diretor 1, código MG-06,
símbolo DR-06, e um bargo de Assessor 1, código AS-01, símbolo
10/A, a serem lotados na Diretoria de Processos e Mandados; um
cargo de Assessor 1, código AS-01, símbolo 10/A, e três cargos de
Assistente Administrativb, código EX-06, símbolo 9/A, a serem lotados
na Consultoria Jurídica. Tais cargos integrarão o Quadro Especial de
cargos de provimento em comissão que constitui o anexo da Lei
Delegada n2 108, de 2003, o qual especifica o conjunto de cargos
públicos dessa natureza da administração direta do Executivo.

A Advocacia-Geral dà Estado é órgão da administração direta do
Executivo, subordinada ao Governador do Estado, à qual compete a
representação judicial e a extrajudicial do Estado, bem como o
assessoramento e a consultoria jurídicos do Poder Executivo,
conforme prescreve o art. 128 da Carta mineira, O regime jurídico dos
Procuradores do Estado e a estruturação do órgão de que se cogita
devem ser objeto de lei: complementar de iniciativa do Governador do
Estado, por força de imperativo constitucional. Destarte, tanto a
criação de unidades 'administrativas quanto a criação de cargos
públicos de provimentc efetivo ou em comissão, no âmbito da AGE,
estão atreladas à iniciativa da mencionada autoridade política. Na
condição de Chefe da administração pública e conhecedor dos
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problemas e das dificuldades enfrentadas pelas instituições que lhe
são hierarquicamente subordinadas, o Governador do Estado vale-se
dos instrumentos disponíveis para a solução desses problemas, no
intuito de tornar mais eficiente a atuação dos órgãos e das entidades
administrativos.

O princípio da eficiência, que consta expressamente no "caput" do
art. 37 da Constituição da República, o qual foi introduzido pela
Emenda à Constituição n g 19, de 1998, preconiza celeridade e
qualidade dos serviços prestados pelos agentes do poder público.
Quando se trata de pautar a atuação administrativa pelo postulado em
questão, deve-se levar em conta dois elementos básicos. O primeiro
se refere à atuação diligente e efetiva do servidor público, ou seja, é o
elemento humano que constitui a dinâmica do órgão e o põe em
funcionamento para o alcance de seus objetivos legais. Nesse ponto,
a ênfase é dada ao comportamento funcional do agente e pode ser
entendido como sinônimo de produtividade e qualidade do serviço
executado. O segundo diz respeito à estrutura adequada dos órgãos e
das entidades que prestam serviços públicos ou de utilidade pública.
O Estado deve, na medida do possível, dotar seus órgãos de estrutura
compatível com a importância de sua atividade, o que abrange as
unidades administrativas necessárias ao bom exercício da função.

No caso específico da Age, presume-se que a criação dos 22 cargos
comissionados têm o escopo de assegurar maior eficiência à
instituição, dotando-a de recursos humanos satisfatórios e de
estrutura orgânica adequada ao desempenho de suas atribuições.
Aliás, a ampliação das atividades da Advocacia-Geral do Estado, em
decorrência da fusão da antiga Procuradoria-Geral do Estado e da
antiga Procuradoria-Geral da Fazenda, é um dos fatores que levaram
o Executivo a modificar a estrutura do órgão e a ampliar o universo de
cargos comissionados, conforme consta na exposição de motivos do
Advogado-Geral do Estado. Se o objetivo por excelência da
proposição, segundo dados desse documento, é assegurar a
realização do princípio constitucional da eficiência, que é dever dos
agentes do poder estatal, não há como negar a conveniência e a
oportunidade do projeto. Aliás, todas as medidas, quer sejam
legislativas, quer sejam administrativas, que visem a valorizar e
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prestigiar o festejado princípio sempre serão bem-vindas, pois o
cidadão tem o direito a uma atuação célere das instituições
governamentais, e que resultem em serviços de qualidade. Por essa
ática, o projeto parece sêr útil, uma vez que amplia não só a estrutura
orgânica da AGU, mas também o número de cargos públicos a serem
ocupados por agentes que têm o dever constitucional de prestar
assessoramento jurídico ao Executivo e de promover a defesa judicial
do Estado.

Em virtude de emendas formuladas pelo Chefe do Executivo e
acolhidas pela Comissão de Constituição e Justiça, esta apresentou o
Substitutivo n 2 1, dispensando à matéria tratamento sistemático e
coerente com as normas de redação legislativa. De maneira geral, tais
emendas contêm dispoições atinentes à remoção do Procurador do
Estado, ao gozo de férias desse profissional do Direito e do
Procurador Autárquico le à promoção por merecimento, assuntos
conexos, que estão disciplinados em lei complementar.

Conclusão
)pinamos pela aprovação do Projeto de Lei
6 na forma do Substitutivo n Q 1, apresentado
:uição e Justiça.
3 de dezembro de 2006.
ite - Célio Moreira, relator - Dinis Pinheiro -
nrique.
O 1TURNO DO PROJETO DE LEI

PLEMENITAR N 9 9312006
calização Financeira e Orçamentária

Em face do exposto,
Complementar n 9 93/2C
pela Comissão de Cons

Sala das Comissões,
Fahim Sawan, Presidi

Ricardo Duarte - José 1—
PARECER PAF

Comissão de

De autoria do Go'&ernador do Estado, o Projeto de Lei
Complementar n o 93I2p06 altera a Lei Complementar n9 83, de
28/1/2005, que dispõe s obre a estrutura orgânica da Advocacia-Geral
do Estado - Age - e dá outras providências.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma do Substitutivo & 1, que apresentou.

Em seguida, a Comissão de Administração Pública opinou pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n Q 1, da Comissão de
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Constituição e Justiça.
Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer,

nos termos do art. 188 c/c o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.
Fundamentação

O Governador do Estado, por meio do projeto em tela, institui a
Advocacia Regional do Estado em Contagem e cria cargos de
provimento em comissão no âmbito da Advocacia-Geral do Estado -
Age. Foram criadas no âmbito da Age a Diretoria de Planejamento e
Orçamento, subordinada à Superintendência de Planejamento,
Gestão e Finanças, e a Diretoria de Processos e Mandados,
subordinada ao Diretor-Geral. Foram criados também cargos de
provimento em comissão para lotação na Advocacia Regional do
Estado em Contagem.

Em sua justificativa, enviada a esta Casa por meio da mensagem
que acompanha o projeto, o Chefe do Poder Executivo alega que as
medidas propostas visam adequar a estrutura administrativa da AGE
ao volume de trabalho exigido, que se ampliou notavelmente após a
fusão da Procuradoria-Geral do Estado com a Procuradoria-Geral da
Fazenda.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo n 9 1
com vistas a acatar as emendas apresentadas pelo Chefe do
Executivo ao projeto, que alteram várias leis complementares
estaduais, e a aprimorar a técnica legislativa.

No que diz respeito ao mérito que nos cabe analisar, a proposição
em análise, ao criar cargos na administração pública estadual, traz
impacto sobre as contas públicas, pois cria para o Poder Executivo
despesa de caráter continuado, razão pela qual se faz necessário o
atendimento dos pressupostos definidos na Lei de Responsabilidade
Fiscal - LRF. Em seu art. 17, a referida norma estabelece que os atos
que criarem ou aumentarem despesa de caráter continuado deverão
ser instruídos com a estimativa do impacto orçamentário - financeiro
no exercício em que devem entrar em vigor e nos dois subseqüentes,
e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio.

Em atendimento ao disposto na LRF, o governo do Estado enviou a
esta Casa, por meio de oficio, os valores correspondentes ao impacto
da medida proposta nas contas públicas do Estado. Segundo consta
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no ofício em referência, b custo anual estimado da proposta em tela é
de R$419.939,18. Ainda segundo o ofício, o acréscimo desse valor
aos gastos do Estado com pessoal não implica ultrapassar o limite de
49% da receita corrente líquida de gastos com pessoal no âmbito do
Executivo estadual, estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Cabe ressaltar, porém, que a proposta em tela apenas institui os
cargos no âmbito da 'administração pública estadual, e a efetiva
criação da despesa sor4ente ocorrerá quando do seu provimento. As
despesas decorrentes da aplicação da lei, por sua vez, correrão à
conta das dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária
Anual do exercício em que aquelas despesas venham efetivamente a
ocorrer, relativas às instituições a que se vinculam os servidores
beneficiados.

Por essa razão, esta Comissão entende que a proposta em tela é
relevante, atende ao interesse público e não encontra óbice na
legislação pertinente à matéria financeira e orçamentária, razão pela
qual deve ser aprovada por esta Casa.

Conclusão
Diante do exposto, o pinamos pela aprovação do Projeto de Lei

Complementar n 2 93/206 no 1 2 turno, na forma do Substitutivo n 2 1,
da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Dilzon Meio, relator - José Henrique -

Sebastião Helvécio - Ja'ro Lessa - Elisa Costa.
PARECER PARA O 1 2 TURNODO PROJETO DE LEI N23.179/2006

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre ia obrigatoriedade de os hospitais e outras
unidades de saúde possuírem macas e cadeiras de rodas adequadas
ao atendimento das pedsoas obesas.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 13/412006, foi a proposição
apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, da qual recebeu
parecer pela juridicidad, constitucionalidade e legalidade na forma do
Substitutivo n 9 1, que aresentou.

Vem agora o projeto b esta Comissão para receber parecer quanto
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ao mérito, nos termos do ad. 188, c/c o art. 102, XI, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
O objetivo da proposição em tela é a melhoria do atendimento ao

cidadão obeso em estabelecimentos de saúde do Estado, obrigando-
os a disponibilizar macas e cadeiras de rodas adequadas às suas
necessidades.

Conforme relatado no parecer da Comissão de Constituição e
Justiça, o Estado já legislou a respeito de necessidades especiais do
obeso, obrigando o sistema de transporte intermunicipal a adaptar
seus veículos para facilitar a entrada e a permanência dos podadores
de deficiência física e dos que têm dificuldade de locomoção, entre os
quais o obeso se inclui. Tais medidas se encontram na Lei n Q 10.820,
de 1992.
Tramita também nesta Casa projeto de lei que prevê a

obrigatoriedade de disponibilização de assentos adequados aos
obesos em diversos estabelecimentos públicos. Isso indica
sensibilidade social em relação às dificuldades das pessoas obesas,
uma vez que, na história mais recente de nosso país, a obesidade
tornou-se um grave problema de saúde.

Com efeito, segundo dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares,
realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE -,
10.500.000 brasileiros com 20 anos ou mais são obesos. Somado
àqueles que apresentam algum sobrepeso, o número sobe para 39
milhões, ou seja, 40,6% da população adulta. Oportuno é informar que
se considera obeso o indivíduo que apresenta índice de Massa
Corporal - IMC - igual ou superior a 30, calculando-se esse índice por
meio da divisão do peso pelo quadrado da altura.

Importante é ressaltar que a obesidade é considerada doença e,
como tal, deve ser evitada e combatida nos serviços de saúde.
Entretanto, assim como no caso das demais doenças, seus
portadores precisam ser adequadamente atendidos em todos os
estabelecimentos de saúde, de modo especial naqueles que atendem
pelo Sistema único de Saúde - SUS. Isso significa que os obesos
precisam de equipamentos apropriados, que permitam seu rápido e
confortável deslocamento em unidades de saúde, para que a atenção

rs
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e o socorro de que necéssitam lhes chegue com a mesma prontidão
que aos demais cidadãos.

O Substitutivo & 1, da Comissão de Constituição e Justiça, fez
modificações na parte formal do projeto, estabelecendo o comando
para todas as instituições do Estado, e restringiu as penalidades às
situações que configurarm relação de consumo.

No que diz respeito lã extensão da obrigatoriedade a todos os
estabelecimentos de saúde do Estado, entendemos que a
generalização promovida pelo substitutivo foi excessiva, pois o
comando passaria a atingir até os pequenos consultórios médicos e
odontológicos do interior, bem como os pequenos laboratórios de
análises clínicas. Isso o tornaria de difícil cumprimento e inviabilizaria
economicamente o funcionamento de muitos pequenos
estabelecimentos de saúde. Ademais, o corpo de vigilantes sanitários
do Estado não seria suficiente para fiscalizar tal medida, o que a
tornaria inócua de pronto. Assim sendo, preferimos restringir a
obrigatoriedade aos esta' beleci mentos de saúde que prestam serviços
em regime ambulatorial e de internação.

Também achamos importante a especificação de referências
mínimas de carga e dimensões dos equipamentos para garantir a
observância do cumpEimento do dispositivo e facilitar a sua
fiscalização pelo poder público.

Por outro lado, entenhemos, outrossim, que à obrigação imposta
deve corresponder respectiva penalidade no caso de
descumprimento. Por ebsa razão, não é razoável que somente se
penalize a omissão quando se configurar uma relação de consumo. A
grande massa de usuários de instituições de saúde do Estado é
atendida pelo SUS, não sendo, portanto, consumidora do serviço, na
acepção técnica do termo, pois consumidor é apenas o indivíduo que
paga pelo bem ou serviço de que faz uso. Não podemos excluir o
usuário do SUS da proteção adicional que a penalidade significa. Por
esse motivo, achamos também necessário alterar o dispositivo que se
refere às penalidades, ide forma a proteger todos os usuários de
serviços de saúde do Estado que precisarem de equipamentos
específicos para obesos.

De acordo com o art.1 99, XXXV, do Código de Saúde do Estado,

rs



974

consubstanciado na Lei n Q 13.317, de 24/9/99, constitui infração
sanitária:

"deixar o detentor legal da posse (de alvará sanitário de
funcionamento) de observar exigência sanitária relativa a imóvel,
equipamento ou utensílio, o que sujeita o infrator à pena de:

a) advertência;
b) pena educativa;
c) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do

produto;
d) cancelamento do alvará sanitário;
e) multa;" (Parênteses e grifo nossos.).
O projeto em comento trata de macas e cadeiras de rodas

adequadas a obesos; portanto, refere-se a equipamentos de hospitais
e ambulatórios. Entendemos, dessa forma, que as penalidades
aplicáveis à nova obrigação estabelecida no projeto em análise já
estão previstas no arcabouço jurídico estadual, de forma abrangente
como reconhecemos ser justo. Torna-se necessário apenas citar o
dispositivo na proposição.

Consideramos a matéria socialmente relevante e oportuna. E para
promover os ajustes apontados, apresentamos o Substitutivo & 2.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n

3.179/2006 na forma do Substitutivo n 9 2, a seguir apresentado, e pela
rejeição do Substitutivo n Q 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Carlos Pimenta (redistribuído),

relator - Doutor Ronaldo.
SUBSTITUTIVO N 2 2

Torna obrigatória a disponibilização de macas e cadeiras de rodas
adequadas ao atendimento de pessoas obesas nos estabelecimentos
de saúde do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 2 - Os estabelecimentos que prestam serviços de saúde no

Estado, em regime ambulatorial e de internação, ficam obrigados a
disponibilizar macas e cadeiras de rodas adequadas ao atendimento
das pessoas obesas.

rs'
L 



975

Parágrafo único - As
se refere o "caput" deve
de rodas e 2,00m X
suportar carga de até 2(

Art. 2 - O descumpru
às penalidades prevista
setembro de 1999.

mensões mínimas dos equipamentos a que
to ser de 0,50m X 0,60m, no caso da cadeira
,70m, no caso da maca, devendo ambas
kg.

ento do disposto nesta lei sujeitará o infrator
no art. 99, XXXV, da Lei n 2 13.317, de 24 de

Art. 32 -Os estabelecir'nentos a que se refere o art. 12 terão o prazo
de cento e vinte dias para se adequarem às disposições desta lei,
contados da data de su publicação.

Art. 42 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°3.368/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei n2
3.36812006 tem por objbtivo autorizar o Poder Executivo a doar ao
Município de Albertina oimóvel que especifica.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 3/6/2006 e
distribuída a esta Comisão a fim de ser examinada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
estabelece o art. 102, III, "a", c/c o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata a proposição de obter deste Parlamento a autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao Município de
Albertina um terreno com área de 403m 2, nesse Município, registrado
sob o nQ 11.623, a fls. 169 do Livro 3-P, no Cartório de Registro de
Imóveis de Jacutinga.

A doação de bens p1

Constituição do Estado
que institui normas
administração pública,
condicionada esta à
justificado.

Atendendo a essa 1

proposição determina
uma unidade de saúdE

blicos, atendendo ao disposto no art. 18 da
no art.17 da Lei Federal n°8.666, de 1993,

erais para as licitações e contratos da
depende de prévia autorização legislativa,
dstência de interesse público devidamente

igência, o parágrafo único do art. 12 da
'e o bem será destinado à implantação de
Também na defesa do interesse coletivo, o
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art. 2Q prevê que o imóvel 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.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n°3.368/2006.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA O 1TURNO DO PROJETO DE LEI N93.579/2006

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
Bonfim 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 à possível repercussão financeira
decorrente da futura lei, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, VII,
"d", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em causa tem por escopo autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Bonfim imóvel constituído por um
terreno com área de 11 .000,00m 2 situado no Povoado de Ramos,
nesse Município, doado ao Estado por particulares, sem constar
qualquer gravame.

O imóvel será destinado a ações de desenvolvimento cultural e
educacional, indicando o atendimento ao interesse público, que deve
nortear o negócio jurídico em causa. Ademais, para atender a essa
mesma exigência, o art. 2 prevê sua reversão ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

A autorização legislativa de que trata a proposição é exigida pela Lei
Federal n9 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
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União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, em especial
pelo § 20 de seu art. 1 5, ao estabelecer que a movimentação dos
valores pertencentes ac ativo permanente do Tesouro só pode ser
realizada com a referida

	

A matéria em questão	nde aos preceitos legais que versam sobre
a transferência de domíi de bens públicos, além de não representar

	

despesas para o er	e não acarretar repercussão na lei
orçamentária.

Conclusão

	

Diante do exposto, s	pela aprovação do Projeto de Lei n
3.579/2006, no to turno.

Sala das Comissões, de dezembro de 2006.
Domingos Sávio, Pre ente e relator - Dilzon Meio - Jayro Lessa -

Elisa Costa - Sebastião
PARECER PARA O 1° URNO DO PROJETO DE LEI N°3.730/2006

Comissão de E calização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Govern Jor do Estado, o Projeto de Lei 
no 

3.730/2006
tem por escopo autoriz - o Poder Executivo a permutar com a União
os imóveis que especifi( , situados no Município de Uberaba.

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

O Projeto de Lei n2
Poder Executivo a pei
com área de 874,42r
pertencente à União,
Santa Marta, ambos no

Atendendo ao interes
em tela, o imóvel a ser
3a Cia. do Corpo de
corporação possa aprir

Fundamentação
730/2006 tem como finalidade autorizar o
itar um imóvel de propriedade do Estado,
localizado no Bairro Fabrício, por outro

n área de 10.256,21m2, situado no Bairro
unicípio de Uberaba.
público que deve nortear o negócio jurídico

nsferido ao Estado será destinado à sede da
ombeiros Militar de Uberaba, para que a
ar suas atividades no Município de Uberaba
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e em toda região do Baixo Triângulo e do Planalto de Araxá.
Ressalte-se que foram apensados ao processo laudos técnicos de

avaliação dos imóveis a serem permutados, elaborados pela Gerência
Regional em Minas Gerais da Secretaria do Patrimônio da União. De
acordo com esses documentos, o imóvel do Estado possui valor
global de R$529.387,74 e o da União, R$952.119,45, considerando-se
o valor médio de mercado naquela localidade.

A diferença entre esses valores será repassada à União pelo
Município de Uberaba, conforme acertado em protocolo de intenções,
também anexado ao processo, assinado pelo Prefeito Municipal de
Uberaba e o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, com
pleno assentimento do representante da União, Gerente Regional em
Minas Gerais da Secretaria do Patrimônio da União. Por isso não
haverá torna entre os permutantes, conforme determina o art. 2 Q do
projeto de lei em análise.

A Prefeitura disponibilizará um terceiro imóvel para a União, além de
um valor em dinheiro, para a complementação da diferença dos
valores apurados no final da transação. Ressalte-se que também foi
anexado ao processo Protocolo de Entrega Provisória de Imóvel, a ser
doado à União como parte da compensação deste ente federativo em
decorrência da permuta autorizada pela proposição em análise.

Em face do exposto, 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, encontrando-se de acordo com o § 2 2 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.

Ressalte-se que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o
Substitutivo n 9 1, a fim de aprimorar a redação do art. 1 2 do projeto, de
acordo com a técnica legislativa, acrescentando anexo para o
memorial descritivo da área a ser desmembrada, e ajustar os dados
cadastrais dos imóveis.

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

rÃ
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3.73012006 no 1 ° turno,
pela Comissão de Const

Sala das Comissões, 1
Domingos Sávio, Presi

Dilzon Meio - Sebastião
PARECER PARA O 1

Comissão de Ei:

na forma do Substitutivo flQ 1, apresentado
uição e Justiça.
de dezembro de 2006.
ente - José Henrique, relator - Jayro Lessa -
lelvécio - Elisa Costa.
URNO DO PROJETO DE LEI N9 3.732/2006
calização Financeira e Orçamentária

De autoria do Deputa Luiz Humberto Carneiro, o Projeto de Lei n9
3.732/2006 altera o art. 5 da Lei no 6.763, de 26/12/75.

Preliminarmente, a	)posição foi distribuída à Comissão de
Constituição e Justh

	que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e le

Vem agora a proposiç o a esta Comissão para receber parecer, nos
termos do art. 188 c/c o rt.102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O objetivo do projeto É acrescentar os § 1 ao 6 9 ao art. 225 da Lei

n9 6.763, de 1975. O irtigo em questão prevê a possibilidade da
adoção de medidas nec ssárias à proteção da economia do Estado,
sempre que outra unidac e da Federação conceder benefício fiscal não
previsto em lei compler entar ou convênio celebrado nos termos da
legislação específica.

Pela proposição, apó5 o recebimento de expediente da Secretaria
de Estado de Fazenda - SEF -, contendo exposição de motivos para a
concessão da medida, a Assembléia disporá do prazo de 90 dias para
ratificar a referida medi Ia, por meio de resolução, contemplando o
setor interessado. Casc não haja manifestação desta Casa durante
esse prazo, a medida cc icedida permanecerá em vigor, perdendo sua
eficácia em três hipótes' s. A primeira delas ocorre quando cessada a
situação de fato ou de reito que lhe tenha dado causa. Na segunda
hipótese, relativa à su rejeição pela Assembléia, não poderá ser
concedida nova medida mesmo persistindo a situação que a tenha
motivado. A terceira oc )rre em caso de prejuízo aos interesses da
Fazenda Pública, por at da SEF. O projeto determina, ainda, o envio
trimestral, pela SEE, i Assembléia Legislativa, da relação dos
contribuintes e das med Ias adotadas.

rAC



Segundo o autor, a alteração pretendida visa a assegurar que esta
Casa participe do processo de adoção dessas medidas, garantindo
sua transparência. O autor ainda ressalta que a proposição garante
eficiência ao exame, por parte da Assembléia, das medidas adotadas
pelo Poder Executivo, uma vez que serão analisadas em bloco, por
setor econômico.

Consideramos essencial a apreciação, por parte desta Casa, de
medidas dessa natureza, que, se por um lado são necessárias para a
defesa da economia mineira, por outro, podem representar impacto
nas finanças públicas do Estado. Desse modo, a fim de garantir sua
legitimidade, somos favoráveis às inovações propostas pelo projeto.
Com o objetivo de aprimorar sua redação, sem, no entanto, alterar o
conteúdo, apresentamos substitutivo ao projeto.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n

3.732/2006, no l Q turno, na forma do Substitutivo n 2 1, a seguir
apresentado.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Elisa

Costa - José Henrique - Dilzon Meio - Luiz Humberto Carneiro -
Gustavo Corrêa.

SUBSTITUTIVO N 2 1
Altera o art. 225 da Lei n 2 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que

consolida a legislação tributária do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1- O art. 225 da Lei fl 2 6.763, de 26 de dezembro de 1975, fica

acrescido dos seguintes § 1 Q a 6:
"Art. 225 -( ... )
§ 1 O - A Secretaria de Estado de Fazenda enviará à Assembléia

Legislativa expediente com exposição de motivos para adoção de
medida que incida sobre setor econômico, nos termos do 'caput"
deste artigo.

§ 2 1 - A Assembléia Legislativa, no prazo de noventa dias contados
da data do recebimento do expediente de que trata o § 1 °, deverá
ratificar, por meio de resolução, a medida adotada.

§ 3 0 - A forma, o prazo e as condições para implementação da

rslLai
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medida para contribuin do setor sobre o qual eia incida serão
definidos em regulamen podendo a data da concessão retroagir à
da situação que lhe tiver aao causa.

§ 4 0 - Decorrido o 'azo previsto no § 2 0 deste artigo sem a
ratificação legislativa, a medida adotada permanecerá em vigor até
que a Assembléia Legisl ttiva se manifeste.

§ 50 A medida adotac i perderá sua eficácia:
- cessada a situaçã de fato ou de direito que lhe tenha dado

causa;
II - com sua rejeição

	Assembléia Legislativa, hipótese em que
não poderá ser adota	nova medida, ainda que permaneça a
situação que a tenha mc

III - por sua cassação para setor econômico ou para contribuinte,
mediante ato da Secreta ia de Estado de Fazenda, quando se mostrar
prejudicial aos interesse: da Fazenda Pública.

§ 6°- A Secretaria de Estado de Fazenda enviará trimestralmente à
Assembléia Legislativa a relação das medidas adotadas e dos
contribuintes sobre os qi ais elas incidiram, na forma deste artigo.".

Art. 2 0 - Esta lei er tra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos 7 de agosto de 2006.
PARECER PARA O 1 URNO DO PROJETO DE LEI N 9 3.778/2006

Comis ão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do GovernE Jor do Estado, o Projeto de Lei n 9 3.77812006
visa a autorizar a criaç o de empresa subsidiária da Companhia de
Saneamento Básico de 1 linas Gerais - Copasa-MG.

Publicada no "Diário c Legislativo" em 8/12/2006, a proposição foi
distribuída a esta Com ssão, e às de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira Orçamentária.

Vem a matéria, preli' iinarmente. a esta Comissão para receber
parecer sobre sua jurid idade, constitucional idade e legalidade, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

A proposição tramita em regime de urgência, por solicitação do
Governador do Estado nos termos do art. 69 da Constituição do
Estado.

Fundamentação

rÀ
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Esta Casa, durante esta sessão legislativa, discutiu profundamente o
Projeto de Lei n2 3.37412006, que acrescenta dispositivo à Lei n2
6.084, de 1515173, e autoriza a criação de empresas subsidiárias da
Copasa. Essa proposição visa a autorizar a criação de três
subsidiárias da Copasa: uma para a exploração econômica das
estâncias hidrominerais, outra para a prestação de serviços de água
para a irrigação do Projeto Jaíba; e a terceira para a prestação de
serviços de abastecimento de água e esgoto nos Vales do
Jequitinhonha e do Mucuri. Encontra-se pronta para a ordem do dia
para votação em 1 9 turno.

Foram realizadas diversas audiências públicas, nas quais se revelou
a existência de pleno consenso relativamente à criação da subsidiária
para a exploração econômica das estâncias hidrominerais. O projeto
em exame visa a permitir a aprovação desse ponto da matéria sobre o
qual há consenso, sem que a sua aprovação represente a rejeição da
proposta de criação das outras subsidiárias.

A juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição em
exame já foi objeto de exame quando esta Comissão apreciou o
Projeto de Lei & 3.374/2006. Sendo assim, apresentamos, em
síntese, os argumentos constantes do parecer desta Comissão sobre
essa proposição.

Sobre a criação de subsidiária para a exploração econômica dos
recursos hidrominerais, deve-se ressaltar que o art. 173 da
Constituição da República prevê que "a exploração direta de atividade
econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos
imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo,
conforme definidos em lei". Desde já, esclareça-se que a lei a que se
refere esse artigo enquadra-se no campo do direito econômico,
previsto no art. 24, 1, da Constituição da República. Isso significa que,
sobre essa matéria, a União define normas gerais, e os Estados
podem, respeitada a legislação federal, legislar sobre a matéria. Não
existindo norma geral da União que restrinja a ação do Estado nesse
campo, nada impede que este reconheça o interesse público relevante
que venha a justificar a sua atuação na exploração dos recursos
hidrominerais.

No exame da matéria, não se pode deixar de considerar que foram

14
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realizadas licitações par
à exploração dos referi(
empresas interessadas,
do Estado. Não haven
necessário que o Estac
interesse para a coleti
potencial hidromineral d

Registre-se que a cri
lucro líquido para o inve
com as conclusões e
Comissão Especial da
relator o mesmo Depute

Com base nas raz
constitucionalidade e le

Sala das Comissões,
Dalmo Ribeiro Silva, 1

Corrêa - Gilberto Abrarr
PARECER PARA O l

De autoria do Govern
visa a autorizar a cria
Saneamento Básico de

Publicada no 'Diário
distribuída às Comissõ'
Pública e de Fiscalizaç

A Comissão de Cor
constitucionalidade e te

Cabe, agora, a es
Comissão de Fiscaliza
sobre a matéria, nos te

A Copasa-MG, so
administração pública
serviço público de foi

a contratação de empresas privadas visando
s recursos hidrominerais, e não apareceram
onforme relata a mensagem do Governador
interesse por parte da iniciativa privada, é
assuma tais atividades, que são de grande
Jade, a qual não pode continuar a ver o
região não aproveitado.
ão dessa subsidiária e a destinação de seu
imento em saneamento básico coadunam-se
ecomendações constantes no relatório da
Estâncias Hidrominerais, que teve como

3 que apresenta este parecer.
Conclusão

s expostas, concluímos pela juridicidade,
lidade do Projeto de Lei nQ 3.77812006.
de dezembro de 2006.
sidente - Sebastião Costa, relator - Gustavo

JRNO DO PROJETO DE LEI N 9 3.778/2006
o de Administração Pública

Relatório
or do Estado, o Projeto de Lei n 3.778/2006
de empresa subsidiária da Companhia de

nas Gerais-MO.
Legislativo", em 8112/2006, a proposição foi
de Constituição e Justiça, de Administração
Financeira e Orçamentária.
tuição e Justiça concluiu pela juridicidade,
lidade da proposição.
Comissão, em reunião conjunta com a

3 Financeira e Orçamentária, emitir parecer
os do art. 128 do Regimento Interno.

Fundamentação
lade de economia mista que integra a
lireta do Estado, tem como objetivo prestar
imento de água potável e de escoamento

rs
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sanitário, nos termos da Lei n 2 6.084, de 15/5/73.
Pretende-se, por meio da proposição em exame, autorizar a criação

de subsidiária para a exploração econômica das estâncias
hidrominerais. Embora não seja objeto da Copasa, não resta dúvida
de que, na estrutura administrativa do Estado, é a entidade que
melhor apresenta condições técnicas para tal atividade econômica,
por meio de uma empresa subsidiária.

O turismo decorrente das estâncias hidrominerais foi a principal
razão do desenvolvimento socioeconômico das cidades que integram
o Circuito das Aguas de Minas Gerais, a saber: Caxambu, São
Lourenço, Cambuquira e Lambari. Os parques das águas dessas
cidades são as suas principais atrações turísticas, e suas águas
minerais têm propriedades terapêuticas diversas.
O desinteresse da iniciativa privada em dar continuidade à

exploração desse potencial econômico decorrente tanto da exploração
das águas quanto do turismo coloca a região em situação delicada,
em virtude do comprometimento de sua principal singularidade, que a
projeta no cenário nacional como região de turismo. Daí a importância
de autorizar o Estado a intervir no domínio econômico, para a
exploração do mencionado potencial econômico, em função da
repercussão social que essa intervenção do Estado representa para o
desenvolvimento da região.

Conclusão
Pelas razões apresentadas, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei n 9 3.778/2006.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.

	

Fahim Sawan,	Presidente -	Dinis Pinheiro, relator - Ricardo
Duarte - Célio Moreira - José Henrique.
PARECER PARA O l Q TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.779/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

A proposição em epígrafe, dos Deputados Mauri Torres e Weliton
Prado, institui meia-entrada para estudantes e menores de 18 anos
nos locais que menciona e dá outras providências.

Preliminarmente, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Constituição	e	Justiça,	que	concluiu	pela	juridicidade,

rÀ
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constitucional idade e leç lidade do projeto na forma proposta.
Posteriormente, foi 2 proposição encaminhada à Comissão de

Educação, Ciência, Tc nologia e Informática para ser apreciada
quanto ao mérito, recebi ido a Emenda n 2 1.

Vem, agora, a propo ão a esta Comissão para receber parecer,
nos termos regimentais.

Fundamentação
O projeto de lei eu epígrafe visa a assegurar ao estudante

regularmente matriculac em estabelecimento público ou privado de
qualquer nível ou mod idade de ensino autorizado pelos órgãos
competentes e ao men( de dezoito anos desconto de 50% sobre o
valor efetivamente co ado para ingresso em estabelecimento
destinado à diversão, e espetáculo teatral, musical e circense, em
exibição cinematográfk em praça esportiva e em evento de
desporto, cultura e lazer

Conforme argumenta o autor da proposição, os jovens e os
estudantes, na sua mak ria, dependem, economicamente dos pais ou
responsáveis. E no pei odo da juventude, porém, que o acesso à
cultura e ao conhecin ento é mais importante, para propiciar o
desenvolvimento do cid Ldão e capacitá-lo para a vida profissional e
pessoal. Por isso, a mi ?rferência do Estado nessa seara é não só
importante, mas necess

A Comissão de Consti uição e Justiça promoveu acurada análise da
matéria, não vislumbran lo nenhum óbice de natureza jurídico-material
a sua tramitação. Cons atou que a matéria se encontra disciplinada
por meio da Lei n 9 liDE 2, de 24/3/93, e que a proposição a altera nos
seguintes aspectos da: i) atualiza terminologia da lei, tendo em vista
que a Lei de Diretrizes c Bases da Educação Nacional - Lei Federal n
9.394, de 1996 - não mais utiliza os termos 1 2 , 22 e 32 graus,
empregados na legisla :ão em vigor; b) reconhece a validade da
carteira expedida po qualquer entidade estudantil e pelos
estabelecimentos de en ino; c) estende o benefício a todos os jovens
menores de 18 anos, independentemente de seu vínculo com o
sistema de ensino form tI; d) fixa penalidade para o descumprimento
da norma.

	

A Comissão de mérito	à edição, em âmbito federal, da Medida

rÁ,
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Provisória n2 2.208, de 17/8/2001, que dispõe sobre a comprovação
da qualidade de estudante e de menor de dezoito anos para efeito de
eventuais descontos concedidos sobre o valor cobrado para o
ingresso em estabelecimentos de diversão e eventos culturais,
esportivos e de lazer, sendo que a extensão do benefício da meia-
entrada a jovens menores de dezoito anos, autorizada pela referida
Medida Provisória, independentemente da condição de estarem
estudando, é uma das adaptações trazidas pela proposição em estudo
à legislação estadual. A Comissão apresentou a Emenda n 2 1 a fim de
adequar o inciso III do art. 0 à terminologia oficialmente utilizada no
Estado para se referir à inscrição dos contribuintes do ICMS, a qual
acatamos, uma vez que a essência da proposição em nada se altera.

Sob a ótica financeiro-orçamentária, escopo desta comissão,
entendemos que o impacto financeiro resultante das medidas
aduzidas pela proposição é mínima, em face de seu relevante
benefício social, mesmo porque o jovem hoje contemplado pelo citado
benefício provavelmente será, quando adulto, um freqüentador
assíduo das salas de espetáculo, uma vez que ele terá desenvolvido
num ambiente propício a essa forma de lazer.

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

3.779/2006 no 1 1 turno, com a Emenda n Q 1, apresentada pela
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Elisa Costa, relatora - Diizon Meio -

José Henrique.
PARECER PARA O 2 Q TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 651/2003

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Biel Rocha, o projeto de lei em epígràfe
estabelece a obrigatoriedade da implantação do Programa de
Redução de Resíduos.

Aprovada no I Q turno, na forma do Substitutivo n 2 1, com as
Emendas n9s 1 e 2, retorna a proposição agora a esta Comissão para
receber parecer de 2Q turno, conforme dispõe o art. 189, c/c o art. 102,
VII, do Regimento Interno.
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Em obediência ao
apresentamos no final

A proposição em ex
Substitutivo fl2 1, da C
Emendas n2s 1 e 2, apr
original, o projeto deti
redução de resíduos
substâncias poluentes,
de rejeitos ou resíduos
acordo com Plano de A
Estadual do Meio Ambie

O Substitutivo n 2 1 dE
Programa de Redução
nos pontos essenciais,
diz respeito aos perci
resíduos, o que se cons
técnico, que apresenta
empreendimentos, a se
se, também, que ca
específico para permitir
pelo licenciamento, a re
estabelecidas.

Dessa forma, as metE
órgão governamental c
levando-se em consider
tipo do empreendimen
prazos, nas formas
empreendimento de pe
dispensado das exigén
ainda, que o responsáv
de resultados e prestan
nas condições e no pra
na lei sujeitará o infratc
art. 16 da Lei n 9 7.772,
processo administrativo

statuído no § 1 9 do referido art. 189,
ste parecer a redação do vencido.

Fundamentação
ne foi aprovada, no 12 turno, na forma do
missão de Constituição e Justiça, com as
sentadas por esta Comissão. Em sua forma
rmina a implementação de programas de
is atividades e instalações geradoras de
le subprodutos industriais não aproveitados,
quidos, gasosos, semi-sólidos ou sólidos, de
o Específico a ser elaborado pela Fundação
te - Feam.
um novo ordenamento ao texto original do

Je Resíduos, tendo acatado seus objetivos,
om algumas alterações, até mesmo no que
rituais previstos para fins de redução de
Jerou uma questão de cunho eminentemente
ferentes variáveis conforme as tipologias dos
tratada na regulamentação da lei. Observou-
a caso mereceria um acompanhamento
aos que já cumprem as condições impostas
lização de metas condizentes com aquelas já

de redução deverão ser estabelecidas pelo
mpetente com base em estudos técnicos e
ção as alternativas tecnológicas existentes, o

e a viabilidade de sua implantação, nos
e condições determinados, podendo o
jeno porte e com baixo potencial poluidor ser
ias contidas no projeto. Ficou estabelecido,
1 pelo empreendimento encaminhará relatório
outras informações aos órgãos competentes,
estipulados. O descumprimento do disposto
à pena de multa, nos termos do inciso 1 do
1980 - a lei ambiental do Estado -, mediante

na forma nela estabelecida.
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As emendas apresentadas por esta Comissão, no 12 turno, tiveram o
objetivo de incorporar à proposição em tela o disposto nos dois
projetos anexados, que visam instituir um plano diretor de resíduos
sólidos para o Estado, com prazos definidos para que metas sejam
atingidas.

A matéria, na nossa opinião, propõe uma agenda definitiva para a
correta condução das questões relativas à geração de resíduos e à
necessidade de uma permanente política de redução desses resíduos
nos níveis em que são produzidos.

Estamos apresentando, com este parecer, as Emendas n 2s 1, 2 e 3
para aprimorar a proposição. A Emenda n 9 1 torna clara a
obrigatoriedade de implementação de programa de resíduos para
todos os empreendimentos instalados ou em processo de
licenciamento ambiental. A Emenda n 2 2 tem a finalidade de definir
explicitamente a responsabilidade do Poder Executivo no processo de
elaboração do Plano Diretor de Resíduos Sólidos do Estado, o que
não estava claro no texto já aprovado. A Emenda n 2 3 suprime a
exigência de cadastro específico de empreendimentos e atividades
geradores de resíduos, tendo em vista que essa medida, de caráter
administrativo, deve ficar sujeita à avaliação dos órgãos de controle
ambiental, em termos de oportunidade e conveniência, para garantir a
eficácia da lei.

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

65112003 no 29 turno, na forma do vencido no 12 turno, com as
Emendas n9s 1, 2 e 3, a seguir apresentadas.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Laudelino Augusto, Presidente e relator - João Leite - Sávio Souza

Cruz.
Emenda n 9 1

Dê-se ao art. 1 ° seguinte redação:
Art. P - Ficam os empreendimentos públicos ou privados

degradadores ou potencialmente poluidores do meio ambiente
obrigados a implementar programa de redução de resíduos, conforme
o disposto nesta lei, sem prejuízo de outras exigências estabelecidas
na legislação pertinente.".

rs- -
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Dispõe sobre a impla
por empreendimento pú

A Assembléia Legislai
Art. 1 2 - A realizaç

degradador ou poten'
condicionada à implemi
conforme o disposto r
estabelecidas na legisla

Art. 2 - Para os fins d
- resíduo todo mate'

por empreendimento d(
ambiente;

II - redução de resídt
qualquer tipo de proc
programa de educação
o impacto ambiental ne

Art. 32 - As metas de
órgão governamental
levando-se em conside
as características de c
sua implementação, i
determinados.

§ 12 - Para fins do
estadual instituirá, no

Emenda n2 2
52 a seguinte redação:

.xecutivo, por meio do órgão competente,
r de Resíduos Sólidos do Estado de Minas
planejamento do Estado no tocante à coleta,
e à disposição final dos resíduos sólidos de

:rial e hospitalar, o qual será submetido à
a Legislativa do Estado de Minas Gerais.".

Emenda n2 3
3.

ETO DE LEI N 2 651/2003
Redação do Vencido)
fação de programa de redução de resíduos
lico ou privado, na forma que especifica.
'a do Estado de Minas Gerais decreta:
D de empreendimento público ou privado
almente poluidor do meio ambiente fica
itação de programa de redução de resíduos,
sta lei, sem prejuízo de outras exigências
io pertinente.
ta lei, considera-se:

LI produzido e descartado r o meio ambiente
radador ou potencialmente poluidor do meio

diminuição ou eliminação de resíduo por
bem como mediante a realização de

iental, de obra ou atividade que minimize

ução de resíduos serão estabelecidas pelo
ipetente com base em estudos técnicos,
ão as alternativas tecnológicas existentes,
tipo de empreendimento e a viabilidade de
prazos, nas formas e nas condições

to neste artigo, o órgão competente
de dois anos contados da data de

Dê-se ao "caput" do
"Art. 52 - O Poder

elaborará o Plano Dir
Gerais, para subsidiar
ao tratamento, à reduç
origem domiciliar, ind
apreciação da AssemL

Suprima-se o § 1 'do

rÃO
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publicação desta lei, cadastro de empreendimentos e atividades
geradores de resíduos, com o estabelecimento de tipologias
industriais, tais como:

- mineradoras;
II - unidades e complexos químicos;
III - unidades e complexos siderúrgicos e metalúrgicos.
§ 2 - A critério do órgão competente, empreendimento e atividade

de pequeno porte e com baixo potencial poluidor poderão ser
dispensados das exigências contidas nesta lei.

Art. 0 - O responsável por empreendimento a que se refere o art.12
encaminhará relatório de resultados e prestará outras informações aos
órgãos competentes, na forma, no prazo e nas condições por eles
estabelecidos.

Parágrafo único - A síntese do relatório de resultados é de acesso
público.

Art. 5 - O Plano Diretor de Resíduos Sólidos do Estado de Minas
Gerais, a ser submetido à apreciação da Assembléia Legislativa, terá
a finalidade de diagnosticar e propor soluções para os problemas
existentes no tocante à coleta, ao tratamento, à redução e à
disposição final dos resíduos sólidos de origens domiciliar, industrial e
hospitalar.

§ 1 - São objetivos do Plano Diretor de Resíduos Sólidos do Estado
de Minas Gerais: 1 - apresentar cenários para os próximos cinco,
dez, quinze e vinte anos, indicando as situações e os problemas
prováveis e as soluções indicadas, nesses intervalos de tempo;

II - avaliar as atuais tecnologias disponíveis para destinação final de
resíduos domiciliares, hospitalares e industriais, observando-se os
aspectos técnicos, econômico-financeiros e ambientais;

III - propor soluções alternativas ou complementares aos métodos
convencionais de gestão de resíduos, especialmente a coleta seletiva
com reciclagem e compostagem de resíduos orgânicos e a geração
de gás a partir do lixo;

IV - identificar as especificidades das regiões metropolitanas
existentes no Estado, tanto no diagnóstico quanto nas proposições.

§ 2 - O Plano Diretor de Resíduos Sólidos do Estado de Minas
Gerais deverá:
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- adotar, nas análise
integrado, priorizando r
consórcios intermunicipa

II - garantir a particir
administrativa do Estack
Legislativo dos Municípi(

III - ser revisto a cada
Art. 6 - O descumprim

pena de multa, nos term
de setembro de 1980,
nela estabelecida.

Art. 79 - Esta lei será
dias, contados da data d

Art. 8 - Esta lei entra E

PARECER PARA O 2
Comissão de F

O Projeto de Lei n o 2.2
sobre o apoio a iniciativa
familiares e consumidorc

Aprovado no 1 9 turno,
esta Comissão para rec
ai. 189, c/c o ai. 102, V

Segue anexa a redaçã

O projeto em tela
comercialização direta
consumidor, de forma
produção e reforçar o g

Em consonância com
política estadual de dc
fomentar a produção
alimentar, o projeto m
familiar como público. F
resultantes da parceria
Agricultura Familiar d

e nas proposições, um enfoque regional e
rcerias com as Prefeituras Municipais, os
e a iniciativa privada;

ção em sua elaboração, em cada região
de representantes dos Poderes Executivo e
e da sociedade civil organizada local;

ico anos a partir de sua aprovação.
ito do disposto nesta lei sujeitará o infrator à
3 do inciso 11 do art. 16 da Lei n9 7.772, de 8
iediante processo administrativo, na forma

no prazo de cento e oitenta
sua publicação.
vigor na data de sua publicação.

JRNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.257/2005
lítica Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
/2005, do Deputado Carlos Pimenta, dispõe
de comercialização direta entre agricultores

com a Emenda n9 1, vem agora o projeto a
ber parecer para o 2Q turno, nos termos do
"a", ambos do Regimento Interno.
do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

orienta ações do Estado no apoio à
Ia produção da agricultura familiar para o
a eliminar os intermediários da cadeia de
iho desses agricultores.
Lei n9 11.405, de 1994, que dispõe sobre a

envolvimento agrícola, uma vez que visa a
)ropecuária e a organizar o abastecimento
Jerniza a linguagem ao definir a agricultura

outro lado, as ações em curso no meio rural
ntre órgãos da União, como a Secretaria da
Ministério de Desenvolvimento Agrário -

rÂ
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SAF/MDA - e a Companhia Nacional de Abastecimento - Conab -,
órgãos estaduais, como a Empresa Mineira de Assistência Técnica e
Extensão Rural - Emater -, e órgãos municipais, estão promovendo
alterações significativas na dinâmica econômica de diversas
microrregiões do Estado, caracterizadas por uma estrutura fundiária
calcada na pequena propriedade e na prática da agricultura familiar.

Os recursos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar - Pronaf - têm sido aplicados com sucesso tanto na
concessão de crédito voltados para custeio e investimento em
atividades agrícolas e comercialização de produtos, como na
ampliação do seguro agrícola (Proagro). O Programa de Aquisição de
Alimentos - PAA - proporciona apoio à comercialização de alimentos
produzidos por agricultores familiares, que são destinados à formação
de estoques e doação para grupos em risco social. Nesse ambiente, a
adesão do Estado a essas parcerias é fundamental, e o projeto em
analise vem reforçar essa estratégia de desenvolvimento rural
sustentável.

A consistência do texto proposto e a importância da matéria ficam
patentes na leitura dos pareceres aprovados pelas Comissões que
analisaram a proposição no l Q turno, inclusive o desta Comissão.
Apesar disso, notamos que o texto aprovado ainda carece de
aperfeiçoamento, notadamente quanto a alguns aspectos conceituais
e de melhor direcionamento da política pública que se pretende
instituir. Por essa razão, apresentamos as Emendas n% 1 a 5 ao final
do parecer, que alteram aspectos formais de determinados
dispositivos, sem afetarem o mérito da proposição.

Conclusão
Pelo exposto opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n

2.257/2005 em 2 turno, na forma do vencido em 1 2 turno, com as
Emendas n°5 1 a  , a seguir apresentadas.

Emenda n 2 1
Acrescente-se ao art. io seguinte parágrafo único:
"ArL1-( ... )
Parágrafo único - O Estado deverá apoiar, prioritariamente,

iniciativas que envolvam as organizações de agricultores familiares,
tais como associações e cooperativas, bem como a comercialização

La
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iante práticas de manejo e cultivo de plantas,
de produção e utilização de insumos, de

istribuição que observem os princípios da
s socieconômicos e culturais dos agricultores
assegurar a diversificação da produção, a
acão sustentável dos recursos naturais e

Emenda n2 2
inte redação:
e trata esta lei tem por objetivos:
ação de feiras livres municipais e de outras
tção direta entre agricultores familiares e
ido-se os princípios da economia popular

essamento de alimentos e produtos em
visando à agregação de valor;
de renda dos agricultores familiares;
de alternativas de trabalho para moradores

ia local por meio da geração de postos de
ização de alimentos, produtos e insumos

regular de alimentos e produtos saudáveis a

e a carências nutricionais e na promoção da
stentável, em consonância com a Lei ri2
põe sobre a Política Estadual de Segurança
jstentável e dá outras providências.
no familiar e a organização de associações e
res familiares;
ientos de fortalecimento das relações de
na maior participação das mulheres nos
e comercialização.

Emenda n2 3
Ido art. 32 a expressão "alimentícios".

Emenda n2 4

de produtos obtidos me!
de criação de animais
processamento e de
agroecologia e os valor,
familiares, de modo a
conservação e a utili:
materiais.

Dê-se ao art. 2 2 a seg'
"Art. 2 - O apoio de q:

- estimular a implar
formas de comerciali2
consumidores, observe
solidária e do comércio

II - estimular o pr
agroindústrias familiare

III - promover a melho
IV - estimular a criaç

de áreas rurais;
V - fortalecer a econ

trabalhos e da comer(
produzidos no Municípi

VI - estimular a oferte
baixo custo;

VII - auxiliar no comb
segurança alimentar
15.982, de 2006, que c
Alimentar e Nutricional

VIII - promover o trab
cooperativas de agriculi

IX - promover instri
género, com enfoque
processos produtivos e

Suprima-se do inciso
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Dê-se ao inciso XI do art. 3 Q a seguinte redação:
XI - promover campanhas de valorização e de divulgação de

alimentos e produtos provenientes de atividades de agricultores
familiares;

Emenda n9 5
Acrescente-se ao art. 32, onde convier, o seguinte inciso:
"Art3°()

- promover encontros e outros eventos regionais e estaduais
para divulgação de produtos da agricultura familiar.".

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Padre João, Presidente e relator - Marlos Fernandes - Luiz

Humberto Carneiro.
PROJETO DE LEI N 2 2.257/2005

(Redação do Vencido)
Dispõe sobre o apoio a iniciativas de comercialização direta entre

agricultores familiares e consumidores.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1- O Estado apoiará iniciativas de comercialização direta entre

agricultores familiares e consumidores, nos termos desta lei.
Art. 2 - O apoio de que trata esta lei tem por objetivos:

- estimular a implantação de feiras livres municipais e de outras
formas de comercialização direta entre agricultores familiares e
consumidores;

II - promover a melhoria de renda dos agricultores familiares;
III - estimular a criação de alternativas de trabalho para moradores

da zona rural;
IV - fortalecer a economia local por meio da geração de empregos e

da comercialização de alimentos produzidos no Município;
V - estimular a oferta regular de alimentos saudáveis a baixo custo;
VI - auxiliar no combate a carências nutricionais e na promoção da

segurança alimentar.
Art. 32 - Para a consecução dos objetivos previstos nesta lei,

compete ao Estado:
- estimular a implantação de conselhos municipais voltados para a

promoção do desenvolvimento rural sustentável;
11 - prestar auxílio técnico:
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a) na elaboração e 1 implementação de Planos Municipais de
Desenvolvimento Rural - PMDR;

b) na elaboração de legislação municipal que disponha sobre a
criação e o funcionamMnto de feiras livres e de outras formas de
comercialização direta erjitre agricultores familiares e consumidores;

III - desenvolver atividades, projetos e obras para a implantação, a
melhoria e a administrdção de feiras livres municipais e de outras
formas de comercializÃção direta entre agricultores familiares e
consumidores;

IV - promover a capacitação de agentes públicos municipais;
V - desenvolver diagnósticos sobre as características e

potencialidades do mercàdo consumidor de cada localidade;
VI - promover o cadaètramento de agricultores familiares a serem

beneficiados pelos progrhmas decorrentes desta lei;
VII - fornecer assistência técnica e treinamento para os agricultores

familiares nas atividads agrícolas, nos processos caseiros ou
artesanais de beneficiamento, transformação e embalagem e na
comercialização de produtos alimentícios, de forma a atender às
demandas do mercado consumidor local;

VIII - auxiliar no pladejamento e na implantação da logística de
transporte dos produtos a serem comercializados;

IX - disponibilizar ou 1 doar ao poder público municipal barracas,
equipamentos e instalações necessárias para a montagem e
operacionalização de feiras livres ou de outras formas de
comercialização direta entre agricultores familiares e consumidores;

X - estabelecer linhs especiais de crédito para agricultores
familiares ou suas organizações investirem na melhoria da estrutura
de comercialização;

Xl - promover campanhas de valorização e de divulgação de feiras
livres de agricultores fan7iliares;

XII - consignar, na legislação orçamentária, recursos financeiros
para o custeio de atividades, programas, projetos e obras voltados
para os objetivos prevists nesta lei.

Parágrafo único - Para os fins do disposto neste artigo, serão
atendidos prioritariame yte Municípios de escassas condições de
desenvolvimento sociopconômico e que já tenham implantado
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conselho municipal voltado para a promoção do desenvolvimento rural
sustentável.

Art. 42 - Esta lei será regulamentada no prazo de sessenta dias
contados da data de sua publicação.

Art. 52 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.231/2006

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria da Deputada Lúcia Pacifico, o projeto de lei em exame
acrescenta dispositivos ao art. 1 1 da Lei n 2 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.

Aprovado no 12 turno, retorna agora o projeto a esta Comissão a fim
de receber parecer para o 2 9 turno, nos termos do art. 189, § l, c/c o
art. 102, Xl, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise tem como objetivo o acréscimo de

dispositivos ao art. 1 2 da Lei n 2 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. O projeto em tela visa também a estabelecer
que o referido aviso seja afixado em caracteres visíveis junto às portas
com detectores de metal e contenha instruções sobre como proceder
nos termos da lei.

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 não se dispõem a desligar o equipamento a pedido dos
portadores de marca-passo. Como é papel do poder público reduzir o
risco de doenças e de outros agravos à saúde da população, a
proposição em comento vem contribuir para proteger os portadores de
marca-passo de eventuais problemas decorrentes da influência do

___-
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detector de metal no fun' namento do aparelho cardíaco.
Entretanto, entendemc ser pertinente dar nova redação ao "caput"

do art. l Q da Lei flQ 15.01 visando a melhor especificar as instituições
às quais se dirige. O ar 1 9 da referida lei estabelece que "ficam as
repartições públicas do tado e as demais instituições que possuam
portas equipadas com d actor de metal obrigadas a afixar aviso aos
portadores de marcz asso". Porém, a expressão "demais
instituições" tem gerad dúvidas quanto à interpretação e dado
margem para que lojas recusem a cumprir a lei. Por esse motivo,
apresentamos o Substiti vo n Q 1, que, além de dar nova redação ao
"caput" do art. l Q da Lei

	15.018, preserva os dispositivos do projeto
original e adequa a reda o à técnica legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, mos pela aprovação do Projeto de Lei n2

3.231/2006, no 2 2 tu na forma do Substitutivo n9 1, que
apresentamos a seguir.

UBSTITUTIVO N 9 1
Altera o art. l da Lei n2 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. l - O art. l Q da Lei n9 15.018, de 15 de janeiro de 2004, passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1 - Ficam as repartições públicas do Estado, as empresas e as

demais instituições que possuam portas equipadas com detector de
metal obrigadas a afixar 'aviso aos portadores de marca-passo.

§ l - As instituições, mencionadas no "caput" ficam obrigadas a
facultar o acesso aosi portadores de marca-passo, devidamente
identificados, através deportas sem detector de metal.

§ 2 - Na ausência de portas sem detector de metal, o equipamento
deverá ser desativado durante a passagem do portador de marca-
passo.

§ 39 - O aviso a que
visíveis, será afixado ju
e conterá instruções
proceder nos termos dc

refere o "caput", elaborado em caracteres
às portas equipadas com detector de metal
portadores de marca-passo sobre como
lei.".
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Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Carlos

Pimenta.
PARECER PARA O 29 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 n
3.33012006 dispõe sabre 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.

A proposição foi aprovada no 1 0 turno, com as Emendas ns 1 e 2, e
agora retorna a esta Comissão para receber parecer de 22 turno,
conforme dispõe o art. 189, c/c o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Em obediência ao estatuído no § l Q do referido art. 189,
apresentamos no final deste parecer a redação do vencido.

Fundamentação
As medidas estaduais de apoio ao Serviço de Rastreabilidade da

Cadeia Produtiva de Bovinos e Bubalinos - Sisbov -, sugeridas pelo
projeto de lei sob análise, mostram-se adequadas e necessárias à
realização do potencial produtiva e de exportação da pecuária mineira.
A evidente sintonia entre as ações do Instituto Mineiro de
Agropecuária - IMA - e as propostas pelo projeto de lei em análise
evidenciam a importância do tema.

Por sua vez, as alterações propostas ao texto durante a tramitação
no 1 2 turno, ou seja, a atualização do nome do programa federal e a
inclusão das expressões "bubalino" e "bubalinos", sempre que
necessárias, trouxeram clareza e precisão ao enunciado do projeto de
lei.

A economia do Estado só tem a ganhar com os esforços para
garantir a melhoria das condições sanitárias do rebanho a partir da
rastreabilidade dos produtos de origem animal e a possibilidade de
aumenta das exportações desses produtos, merecendo o projeto em
tela o apoio desta Casa.

Conclusão

rÃ



Diante do exposto, o
3.330/2006 no 22 turno,

Sala das Comissões,
Padre João, Presiden

Carneiro.
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amos pela aprovação do Projeto de Lei n2
forma do vencido no 12 turno.
de dezembro de 2006.
Marlos Fernandes, relator - Luiz Humberto

PROJETO DE LEI N9 3.330/2006
('Redação do Vencido)

Dispõe sobre o deenvolvimento de programas, projetos e
atividades visando a incentivar os criadores de gado bovino e bubalino
a integrar o Serviço dp Rastreabilidade da Cadeia Produtiva de
Bovinos e Bubalinos - Sisbov -, e dá outras providências.

A Assembléia Legislati'a do Estado de Minas Gerais decreta:
Ari. 1 2 - O poder público desenvolverá programas, projetos e

atividades com a finalidade de apoiar e incentivar os criadores de
gado bovino e bubalino a integrar o Serviço de Rastreabilidade da
Cadeia Produtiva de Bovinos e Bubalinos - Sisbov -, instituído pelo
Ministério da Agricultura; Pecuária e Abastecimento.

Art. 2 - Os programas^ os projetos e as atividades a que se refere o
art. 1 Q incluirão, entre outras, as seguintes ações e medidas:

- pesquisa e desenvtivimento de dispositivos internos e externos
de identificação e monitoamento individual de bovinos e bubalinos;

II - suporte técnico, metodológico e operacional;
III - instituição de linhas especiais de financiamento;
IV - realização de bminários, debates, palestras, audiências

públicas e outros eventos;
V - confecção de manuais e cartilhas;
VI - realização de campanhas institucionais.
Parágrafo único - No desenvolvimento dos dispositivos de que trata

o inciso 1, dar-se-á prioridade àqueles que conciliem as seguintes
características:

- emprego de tecnologia avançada;
II - menor custo de produção, implantação e monitorização;
III - preservação do bem-estar do animal no qual o dispositivo será

implantado.
Art. 39 - O poder público celebrará convênios ou parcerias com

Municípios, instituições , de pesquisa, associações de criadores,
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sindicatos rurais e outras entidades, visando à divulgação e ao
desenvolvimento das ações de que trata esta lei.

Art. 49 - Os programas, os projetos e as atividades de que trata esta
lei deverão atentar para as normas expedidas pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento a respeito do Sisbov.

AI. 59 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.	-
PARECER PARA O 2 TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N

3.493/2006
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
De iniciativa desta Comissão, a proposição em tela tem por escopo

dar cumprimento ao disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do
Estado, ou seja, aprovar previamente a legitimação das terras
devolutas que especifica.

O projeto foi aprovado no l Q turno, tal como apresentado, e agora
retorna a esta Comissão a fim de receber parecer para o 22 turno, nos
termos do art. 189, c/c o art. 102, IX, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de resolução em epígrafe tem por objetivo aprovar

previamente a legitimação de três glebas rurais, situadas nos
Municípios de Indaiabira, Montezuma e Santo Antônio do Retiro, todas
com área superiora 100 hectares.

De conformidade com os autos do processo instruídos pelo Instituto
de Terras do Estado de Minas Gerais - Iter-MG -, a transferência de
domínio de tais imóveis far-se-á em concordância com as exigências
legais, atendendo, assim, ao objetivo de promover o bem-estar do
homem que vive do trabalho da terra e fixá-lo no campo.

No tocante ao exame de possível repercussão financeira ou
orçamentária decorrente da aprovação do projeto, afirmamos que ela
inexiste, porquanto as alienações dos imóveis dar-se-ão na
modalidade de compra preferencial e, mais ainda, as despesas
devidas à feitura do processo serão arcadas pelo próprio beneficiário.

Conclusão
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de

Resolução n 9 3.493/2006, no 2 2 turno.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.

rÀ
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Manos Fernandes,
Humberto Carneiro.
PARECER PARA O2

- Doutor Viana, relator - Luiz

URNO DO PROJETO DE LEI N Q 3.695/2006
Xo de Administração Pública

Relatório
m n2 67912006, o Governador do Estado

a Legislativa o projeto de lei em epígrafe, que
13/1/2005.

Jo Legislativo" de 2/1112006, o projeto foi
s competentes para receber parecer, nos
art. 102, do Regimento Interno.
ia forma do Substitutivo n 9 1, com a Emenda
Comissão, a matéria retorna, agora, para
imo, nos termos do art. 178 do Regimento
dação do vencido, que integra este parecer.
Fundamentação

use pretende alterar a Lei n 2 15.470, de 2005,
as do Grupo de Atividades de Gestão,
ia e Auditoria e Político-Institucionais. A
jor fundamento garantir a paridade entre
5 aposentados do extinto órgão autônomo
cimentos dos servidores em atividade da
aI, na qual se transformou o referido órgão
M, de 19/1/93.
niação de um quadro de pessoal para a
ai, não se observou a correlação dos cargos
;a Oficial com os novos cargos criados para

;cussão, cumpre-nos ratificar o nosso
considerando, especialmente, as alterações

dar mais clareza à iniciativa governamental.
Conclusão

aprovação, em 22 turno, do Projeto de Lei n
,encido em 12 turno.
3 de dezembro de 2006.
nte e relator - Sargento Rodrigues - Gustavo

Por meio da Mensaç
encaminhou à AssemblÉ
altera a Lei n 2 15.470, d

Publicado no "Diário
distribuído às comissõl
termos do art. 188, c/c o

Aprovada no l turno
flQ 1, de autoria desta
receber parecer no 2
Interno. Segue anexa a i

O projeto de lei em ar
que institui as carre
Planejamento, Tesour
medida proposta tem
proventos dos servido
Imprensa Oficial e vE
autarquia Imprensa Of
nos termos da Lei n 9 11

Com efeito, com a
autarquia Imprensa Ofi
do extinto órgão impre
fins de percepção de p1

Nesta fase de
posicionamento anteric
promovidas no intuito d

Somos, portanto, pela
3.69512006 na forma do

Sala das Comissões,
Fahim Sawan, Presid
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Valadares - Leonardo Quintão.
PROJETO DE LEI N 2 3.695 /2006

(Redação do vencido)
Dispõe sobre a percepção dos proventos dos servidores inativos do

extinto órgão autônomo Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais,
transformado em autarquia nos termos da Lei n° 11.050, de 19 de
janeiro de 1993.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 12 - Os servidores que passaram para a inatividade em cargo do

extinto órgão autônomo Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais,
transformado em autarquia nos termos da Lei n° 11.050, de 19 de
janeiro de 1993, nominalmente identificados em resolução do
Secretário de Estado de Governo e do Diretor-Geral da Imprensa
Oficial serão posicionados, por meio de decreto, na estrutura das
carreiras de que trata o inciso III do art. 32 da Lei n 9 15.470, de 13 de
janeiro de 2005, observada a correlação constante no anexo desta lei,
apenas para fins de percepção dos proventos de aposentadoria.

Parágrafo único - A resolução a que se refere o "caput" deste artigo
produzirá efeitos financeiros a partir da data de publicação desta lei.

Art. 2° - A vedação de ingresso de que trata o art. 11 da Lei n°
15.470, de 13 de janeiro de 2005, com a redação dada pela Lei n°
15.961, de 30 de dezembro de 2005, não se aplica aos cargos a que
se refere o art. 58 da Lei n°16.192, de 23 junho de 2006.".

Art. 3 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo os efeitos do art. 29 a 23 de junho de 2006.

Anexo
(a que se refere o art. l°da Lei n°,de de de 2006)

A tabela referente a Correlação de Cargos da Autarquia Imprensa
Oficial, para Fins de Equivalência e Proventos dos Servidores Inativos
foi publicada no "Diário do Legislativo" de 14.12.2006.	-
PARECER PARA O 2 TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N2

3.76812006
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria da Comissão de Constituição e Justiça, o Projeto de

Resolução n 2 3.768/2006 tem como finalidade delegar ao Governador

rÀ
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do Estado atribuição par elaborar leis delegadas, nos termos do art.
72 da Constituição do E ado, de forma a viabilizar a implementação
do programa de gove D Pacto por Minas: Estratégias para a
Transformação Social.

Aprovada no 1 9 turno, om as Emendas n 2s 1 e 2, e atendendo-se a
requerimento do Deputa o Rogério Correia, vem agora a proposição a
esta Comissão para exai ie no 2 2 turno, cabendo-nos ainda elaborar a
redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
A proposição em tela 1 ata de delegação legislativa, a ser conferida

ao Chefe do Poder Executivo, para modificar a estrutura
organizacional das admi istrações direta e indireta, o que abrange a
edição de leis delegadas para criar, transformar ou extinguir órgãos ou
unidades administrativas

A matéria foi amplam nte discutida no 1 9 turno, na Comissão de
Administração Pública, a quem compete analisar o mérito da
proposição. A Comissão itestou, em seu parecer para o 12 turno, que
"a grande vantagem c lei delegada refere-se à celeridade do
procedimento, uma ve; que, obtida a necessária autorização, é
facultado ao Governado do Estado editar os atos normativos para a
reestruturação do apare io burocrático do Poder Executivo, contanto
que o faça nos estritos tE mos da delegação legislativa".

A resolução que de! ga poderes ao Poder Executivo para a
elaboração de leis dele adas, em si, não provoca nenhum impacto
financeiro sobre os cofre públicos.

Por outro lado, deverá observar o Chefe do Poder Executivo, além
dos limites estabelecido na própria delegação, aqueles estabelecidos
na Lei Complementar Federal n 2 101, de 415/2000 - Lei de
Responsabilidade Fisca -, que estabelece, em seu art. 17, que os
atos que criarem ou imentarem despesa de caráter continuado
deverão ser instruídos om a estimativa do impacto orçamentário-
financeiro no exercício m que devam entrar em vigor e nos dois
subseqüentes e demon :rar a origem dos recursos para seu custeio.
Dessa forma, o gestor 1 o Poder Executivo responsabilizar-se-á pela
observância dos dipl mas legais, em especial da Lei de
Responsabilidade Fisc	e levará em conta as disponibilidades

rÃ
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orçamentárias. Ressaltamos, ainda, que também deverá ser
observado o limite de 49% da receita corrente líquida para as
despesas com pessoal do Poder Executivo, conforme estabelecido
pela alínea "c" do inciso II do ai 1. 20 da Lei de Responsabilidade
Fiscal.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Resolução n g 3.768/2006 no 2Q turno, na forma do vencido no 1 9 turno.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Jayro Lessa, relator - Elisa Costa

(voto contrário) - Sebastião Helvécio - Dilzon Meio - José Henrique -
Luiz Humberto Carneiro.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N Q 3.768/2006
(Redação do Vencido)

Delega ao Governador do Estado atribuição para elaborar leis
destinadas a alterar a estrutura da administração direta e indireta do
Poder Executivo, nos termos que menciona.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 ° - Fica delegada ao Governador do Estado, nos termos do art.

72 da Constituição do Estado, atribuição para elaborar leis destinadas
à implementação do programa de governo Pacto por Minas:
Estratégias para a Transformação Social, com poderes limitados a:

- criar, incorporar, transferir, extinguir e alterar órgãos públicos,
inclusive autônomos, ou unidades da administração direta, bem como
modificar a estrutura orgânica das entidades da administração
indireta, definindo suas atribuições, objetivos e denominações;

II - criar, transformar e extinguir cargos em comissão e funções de
confiança de órgãos e entidades do Poder Executivo e alterar-lhes as
denominações, as atribuições, os requisitos para ocupação, a forma
de recrutamento, a sistemática de remuneração, a jornada de trabalho
e a distribuição na estrutura administrativa;

III - dispor sobre as parcelas remuneratôrias, incluídas as
gratificações, dos cargos a que se refere o inciso ii;

IV - proceder à realocação de atividades e programas no âmbito do
Poder Executivo;

V - alterar as vinculações das entidades da administração indireta.

rÁ
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Art. 2 0 - A delegaç
estende-se até a data
empresas públicas e as
administração indireta e

Art. 3°- Esta resoluçã

de atribuição constante nesta resolução
31 de janeiro de 2007 e não abrange as
iedades de economia mista integrantes da

entra em vigor na data de sua publicação.

rÀ
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 15 DE DEZEMBRO DE 2006

RESOLUÇÕES
RESOLUÇÃO N°5.294, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2006

Delega ao Governador do Estado atribuição para elaborar leis
destinadas a alterar a estrutura da administração direta e indireta do
Poder Executivo, nos termos que menciona.

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

Art. 1 ° - Fica delegada ao Governador do Estado, nos termos do art.
72 da Constituição do Estado, atribuição para elaborar leis destinadas
à implementação do programa de governo Pacto por Minas:
Estratégias para a Transformação Social, com poderes limitados a:

- criar, incorporar, transferir, extinguir e alterar órgãos públicos,
inclusive autônomos, ou unidades da administração direta, bem como
modificar a estrutura orgânica das entidades da administração
indireta, definindo suas atribuições, objetivos e denominações;

II - criar, transformar e extinguir cargos em comissão e funções de
confiança de órgãos e entidades do Poder Executivo e alterar-lhes as
denominações, as atribuições, os requisitos para ocupação, a forma
de recrutamento, a sistemática de remuneração, a jornada de trabalho
e a distribuição na estrutura administrativa;

III - dispor sobre as parcelas remuneratórias, incluídas as
gratificações, dos cargos a que se refere o inciso li;

IV - proceder à realocação de atividades e programas no âmbito do
Poder Executivo;

V - alterar as vinculações das entidades da administração indireta.
Art. 2 0 - A delegação de atribuição constante nesta resolução

estende-se até a data de 31 de janeiro de 2007 e não abrange as
empresas públicas e as sociedades de economia mista integrantes da
Administração indireta estadual.

Art. 3°- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 15 de dezembro

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

Deputado Mauri Torres - Presidente
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Deputado Antônio And
Deputado Luiz Fernan'

RESOLUÇÃO N2
Altera a Resolução n'

critérios para o provim'
providências.

Faço saber que a Ass
aprovou e eu promulgo

Art. 1 ° - O § 32 do art.
2001, passa a vigorar cc

"Art.1 9 -( ... )
§ 3 - A forma de

Gerenciamento e ASSf
mantidos a remuneraçë
vigor, será definida eri
tenha obtido aprovação
anos anteriores à nome,
ou função, conforme cor

Art. 2 - O inciso IV dc
de maio de 2001, pass
revogados o inciso 1 do

"Art.22-(...)
§22(...)
IV - ocupação, na dat2

cargo de provimento
Procurador.".

Art. 32 - O "caput" e o
de 21 de maio de 2001,

"Art. 32 - o cargo de
comissão e recrutam
remuneração e as atrit
3.800, de 30 de novemt

§ 12 - O proviment(
competência da Mesa,
Legislativa.

§ 2 - São requisitos

ide - 1 9-Secretário
Faria - 22-Secretário

.295, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2006
5.198, de 21 de maio de 2001, estabelece
Sito dos cargos que menciona e dá outras

nbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
seguinte resolução:
l da Resolução n 2 5.198, de 21 de maio de
n a seguinte redação:

provimento das posições do Sistema de
;soramento da Secretaria da Assembléia,
e os requisitos previstos na legislação em
regulamento, exigindo-se que o candidato
m avaliação global de desempenho nos dois
ção ou à designação para exercício de cargo
Jições previstas em regulamento próprio.".
§ 22 do ai. 20 da Resolução n 2 5.198, de 21
a vigorar com a seguinte redação, ficando

22 e os § 32, 52e

da nomeação, por pelo menos doze anos, de
efetivo de Analista Legislativo ou de

§ 1 2 e 22 do ai. 32 da Resolução n 2 5.198,
assam a vigorar com a seguinte redação:
cretário-Geral da Mesa é de provimento em
ito limitado, mantidas a codificação, a
ições previstas no art. 62 da Resolução n2
de 1985

do cargo de que trata este artigo é de
or indicação do Presidente da Assembléia

o exercício do cargo de que trata este
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artigo:

- ocupação, na data da nomeação, por pelo menos doze anos, de
cargo de provimento efetivo de Analista Legislativo ou de Procurador;

II - idoneidade e reputação ilibada;
III - inexistência de parentesco consangüíneo ou afim, até o 32 grau,

com membro da Mesa da Assembléia.".
Art. 4 - Fica reaberto, da data de publicação desta resolução até 30

de junho de 2007, o prazo para a celebração da transação judicial ou
do acordo extrajudicial aque se refere a Resolução n 2 5.216, de 12 de
agosto de 2004.

Art. 52 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 15 de dezembro

de 2006; 218 Q da Inconfidência Mineira e 185 2 da Independência do
Brasil.

Deputado Mauri Torres - Presidente
Deputado Antônio Andrade - 1 9-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 22-Secretário

ATAS
ATA DA 95? REUNIÃO ORDINÁRIA DA 42 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 13/1212006
Presidência dos Deputados Rêmolo Aloise e Elmiro Nascimento

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1	Parte: 1? Fase
(Expediente): Ata - 2 ? Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei n 9s 3.793 a 3.796/2006 - Requerimentos
n 2s 7.088 a 7.102/2006 - Requerimentos das Comissões de
Transporte (3), de Defesa do Consumidor e de Meio Ambiente -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Transporte, de
Educação e de Direitos Humanos e do Deputado Djalma Diniz -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Leonardo Quintão e
Laudelino Augusto, da Deputada Elisa Costa e do Deputado Edson
Rezende - Registro de presença - 2? Parte (Ordem do Dia): 1? Fase:
Abertura de Inscrições - Questões de ordem - Leitura de
Comunicações - Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de
Redação Final do Projeto de Lei Complementar n° 78/2006 e dos
Projetos de Lei n 2s 623/2003, 2.209, 2.494, 2.625, 2.675, 2.751,
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2.752, 2.754 e 2.769/20 5 e 2.934, 3.020, 3.054, 3.077, 3.085, 3.151,
3.160, 3.167. 3.193, .329, 3.354, 3.398, 3.476 e 3.568/2006;
aprovação - Votação de Requerimentos: Requerimentos das
Comissões de Transpo (3), de Defesa do Consumidor e de Meio
Ambiente; aprovação - cerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Depi tados e as Deputadas:
Mauri Torres - Rêmol Aioise - Rogério Correia - Fábio Avelar -

Antônio Andrade - Elmir i Nascimento - Adaiclever Lopes - Agostinho
Patrús - Alencar da S Iveira Jr. - Ana Maria Resende - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - krlen Santiago - Biel Rocha - Carlos Gomes -
Carlos Pimenta - Cecíh6 Ferramenta - Cého Moreira - Dalmo Ribeiro
Silva - Dilzon Meio - D nas Fabiano - Dinis Pinheiro - Domingos
Sávio - Doutor Ronal& - Doutor Viana - Durval Angelo - Edson
Rezende - Elbe Brand o - Elisa Costa - Fahim Sawan - Gilberto
Abramo - Gustavo CorrÉ a - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - Jayro [essa - Jô Moraes - João Leite - José Henrique -
José Milton - Laudelini Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo
Quintão - Luiz Humbertc Carneiro - Maria Olívia - Maria Tereza Lara -
Manos Fernandes - Mig iel Martini - Neider Moreira - Padre João -
Paulo Cesar - Paulo F au - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Vai essa Lucas - Wekton Prado.

Abertura
O Sr. Presidente (De atado Elmiro Nascimento) - As 14h15min, a

lista de compareciment registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reuni, j . Sob a proteção de Deus e em nome do
povo mineiro, iniciamos )s nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2-
Secretário, para procedi à leitura da ata da reunião anterior.

1? Parte
1? Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Manos 1 ernandes, 2- Secretário "ad hoc", procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
2? F ase (Grande Expediente)

sentação de Proposições
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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 N2 3.793/2006
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

Saudade - AMBS -, com sede no Município de Janaúba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Moradores do Bairro Saudade - AMBS -, com sede no Município de
Janaúba.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 2006.
Padre João
Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro Saudade, sem

fins lucrativos, fundada em 5/10/90, tem por finalidade incrementar o
desenvolvimento do Bairro Saudade em todos os seus aspectos, com
vistas a possibilitar o crescimento ordenado, com bases sustentáveis,
permitindo que os moradores possam vencer os desafios,
conquistando melhor qualidade de vida. Promove ainda a prestação
de serviços de assistência e proteção à família, à maternidade, à
infância e à adolescência, aos idosos e às pessoas portadoras de
necessidades especiais.

O processo objetivando a utilidade pública dessa Associação
encontra-se legalmente amparado, estando obedecidas as exigências
contidas na Lei n g 12.972, de 27/7/98.

Por estas razões, espero contar com 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 3.794/2006
Altera a destinação prevista para o imóvel doado ao Município de

Senhora dos Remédios nos termos da Lei n Q 16.311, de 7 de agosto
de 2006, e revoga o parágrafo único de seu art. 1 Q e o ad. 2.

r:s
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A Assembléia LegislatN'a do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - A destinação prevista para o imóvel doado ao Município de

Senhora dos Remédios 'nos termos da Lei n g 16.311, de 7 de agosto
de 2006, passa a ser o funcionamento de área de lazer para a
comunidade.

Art. 2 - O imóvel de que trata o art. 1 9 desta lei reverterá ao
patrimônio do Estado s, findo o prazo de cinco anos contados da
publicação desta lei, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4 - Fica revogado  parágrafo único do art. l o e o art. 2Q da Lei

n 2 16.311, de 7 de agosto de 2006.
Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 2006.
Agostinho Patrús
Justificação: A Lei & 16.31 1, de 2006, autoriza o Poder Executivo a

doar ao Município de Senhora dos Remédios um terreno com área de
2.040m2, situado na Rua Antônio Rodrigues Milagres, naquele
Município.

Em seu parágrafo únibo, a proposição determina que esse imóvel
deverá ser permutado lpor um terreno com área de 5.240m 2, de
propriedade de Eni Efigênia Milagres, situado no lugar denominado
Vargas, também naquela municipalidade, para que nesse local seja
construída uma unidade de saúde.

Ocorre que a Prefeitua julgou por bem adquirir o referido imóvel e
nele construir a unidade de saúde. Entretanto, é de interesse da
administração pública utilizar o imóvel doado pelo Estado para o
desenvolvimento de ativibades de lazer para a comunidade.

Assim, apresentamos esta proposição, que altera a finalidade do
terreno doado e, em conseqüência disso, revoga, na citada Lei &
16.311, o parágrafo únicb do art. 1 2 , que determina a permuta, e o art.
2, que trata da reversão do imóvel ao patrimônio do Estado no caso
de não-cumprimento da finalidade proposta.

Tendo em vista o relevante interesse público envolvido, contamos
com o apoio dos nobres lpares à aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização
Financeira para parecer1 , nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

rÁ



1012

PROJETO DE LEI IN Q 3.795/2006
Declara de utilidade pública o Centro Comunitário Rural de Cunhas,

com sede no Município de Formiga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Centro Comunitário

Rural de Cunhas, com sede no Município de Formiga.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 2006.
Antônio Andrade
Justificação: O Centro Comunitário Rural de Cunhas, fundado em

27/7/78, está sediado , na Rua Principal, Distrito de Cunhas, no
Município de Formiga. E uma entidade civil de direito privado, sem fins
lucrativos, que não remunera seus dirigentes pelos cargos que
exercem.

Entre suas finalidades, conforme disposto no estatuto do referido
Centro, podemos citar, por exemplo, a prestação de assistência social
a grupos vulneráveis; o combate à fome e à pobreza por meio de
campanhas de distribuição de alimentos, agasalhos e materiais de
construção; a proteção à saúde da família, da gestante, da criança e
do idoso; e o desenvolvimento de atividades promocionais, culturais e
recreativas.

Diante do exposto e tendo em vista que a entidade, conforme
documentação apresentada, atende plenamente aos requisitos legais,
contamos com o apoio de nossos ilustres pares para a aprovação
desta proposição.

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

PROJETO DE LEI N2 3.796/2006
Dispõe sobre a remuneração do Governador do Estado, do Vice-

Governador do Estado, de Secretário de Estado e de Secretário
Adjunto de Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - O subsídio mensal do Governador do Estado, do Vice-
Governador do
Estado, de Secretário de Estado e de Secretário Adjunto de Estado,

rÃ'!
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fixado em parcela única, o constante no anexo desta lei.
Art. 2 - Esta lei er a em vigor na data de sua publicação,

produzindo seus efeitos 1 de janeiro de 2007.
.. A tabela referente	Anexo (a que se refere o art. 1 da Lei n9

de de 2006.) foi publicad no "Diário do Legislativo" de 14.12.2006.
Sala das Reuniões, 13 e dezembro de 2006.
Mesa da Assembléia
Justificação: A Constit' ição da República, no § 2 9 do art. 28, com a

redação dada pela Emei da à Constituição n 2 19, de 4/6/98, determina
que os subsídios dos ag 2ntes políticos do Poder Executivo, pagos em
parcela única, devem ;er fixados em lei de iniciativa do Poder
Legislativo. A Constituiç o do Estado, por sua vez, determina, no art
66, 1, "c", que a propo ção que dispuser sobre essa matéria é de
iniciativa privativa da Me ;a da Assembléia. Não há, portanto, óbice de
natureza constitucional ç ra sua apresentação.

No mérito, o projeto iiantém a remuneração do Governador do
Estado no mesmo valor total atualmente devido e promove reajustes
diferenciados para os Jemais cargos: para o Vice-Governador o
aumento é da ordem d 2 13,80%, para o Secretário de Estado, da
ordem de 17,60% e par i  Secretário Adjunto de Estado é de 20%.
Esses percentuais, co siderando-se o fato de que os valores
atualmente pagos está em vigor desde fevereiro de 2003, são
condizentes com a varia ;ão dos principais indicadores utilizados para
á medição da inflação io País. O INPC, por exemplo, registra, no
período, uma variação d ordem de 24%, o IPCA, da ordem de 25%, e
o IGP-M apresenta variE ;ão da ordem de 26%. Trata-se, portanto, de
apenas repor, mesmo qi e não completamente, as perdas decorrentes
da inflação acumulada n período.

- Publicado, vai o proj to à Mesa da Assembléia para parecer, nos
termos do art. 79, VII, "c do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N9 7.088/2006, da D )utada Ana Maria Resende, em que solicita

seja formulado voto e congratulações com a comunidade de
Taiobeiras por ter sido sse Município agraciado com o Selo Unicef,
edição de 2006. (- A Cc lissão de Assuntos Municipais.)

N9 7.089/2006, do LJ putado Carlos Gomes, em que solicita seja
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formulado voto de congratulações com o Sr. Eduardo Costa pela
publicação do livro "Mercado Central - A Convivência entre Iguais e
Diferentes". (- A Comissão de Cultura.)
N 7.090/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva e da Deputada Jô

Moraes, em que solicita seja formulado voto de congratulações com a
Defensoria Pública, na pessoa da Defensora Pública-Geral, Sra.
Marlene Oliveira Nery, pelo fato de o Núcleo de Defesas dos Direitos
da Mulher: Nudem - ter recebido o Prêmio Innovare, do Ministério da
Justiça. (- A Comissão de Administração Pública.)

N2 7.091/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Cruzília pelo
transcurso do 559 aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município.

N2 7.092/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Estiva pelo
transcurso do 58 2 aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município.

N9 7.09312006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a Câmara Municipal de
Belo Horizonte pelo 70 aniversário de sua instalação. (- Distribuídos à
Comissão de Assuntos Municipais.)

N2 7.094/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Sr. Maxirniliano Martins
Hermeto, Diretor-Presidente do Centro de Integração Empresa-Escola
de Minas Gerais, pelos 272 aniversário de fundação da referida
entidade.

N2 7.095/2006, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
formulado apelo ao Ministro de Desenvolvimento Social com vistas a
incluir o Município de Araporã entre os aptos a receber recursos do
Programa Conviver. (- Distribuídos à Comissão do Trabalho.)

N9 7.09612006, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja
formulado apelo ao Ministro dos Esportes com vistas a que seja
implantado o Programa Segundo Tempo na cidade de Frutal. (- A
Comissão de Educação.)

N2 7.097/2006, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja
formulado apelo ao Ministro de Desenvolvimento Social e Combate à
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Fome com vistas a que sbja implementado o Programa Agente Jovem
no Município de Araporã.(- A Comissão do Trabalho.)

N9 7.09812006, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja
formulado apelo à secrdtária de Desenvolvimento Social e Esportes
com vistas a que seja implantado o Programa Campos de Luz no
Clube Recreativo do Camisolão, na cidade de Varginha. (- A
Comissão de Educação.)

N2 7.099/2006, da Comissão de Assuntos Municipais, pleiteando
sejam solicitadas ao Comandante-Geral da PMMG informações
acerca do bloqueio da entrada dos cidadãos de Pequi nesta Casa, em
11/11/2006.

N2 7.100/2006, da Comissão de Meio Ambiente, pleiteando sejam
solicitadas à Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam -
informações sobre a existência de licenciamento ambiental para
deposição de lama retirada do fundo da Lagoa da Pampulha em área
cárstica do Município de Confins e adjacências.

N Q 7.101/2006, da Comissão de Meio Ambiente, pleiteando sejam
solicitadas ao Ministério Público informações relativas às medidas que
tomou em face da decisão do Tribunal de Contas que julgou irregular
a licitação para recuperâção da Lagoa da Pampulha, promovida pela
Sudecap e vencida pela Construtora Andrade Gutierrez. (- Distribuídos
à Mesa da Assembléia.)

N2 7.102/2006, da Comissão de Transporte, pleiteando sejam
solicitadas aos Presideptes da Codemig e da Copasa-MG e ao
Diretor-Geral do DER-MG informações com relação à infra-estrutura
da região do Médio São Francisco e às providências que seriam
necessárias para agilizar a viabilização da produção de gás nessa
região. (- A Mesa da Assmbléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos das Comissões
de Transporte (3), de Defesa do Consumidor e de Meio Ambiente.

Comunicações
- São também encamirhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Transporte, de Educção e de Direitos Humanos e do Deputado
Djalma Diniz.

Oradores Inscritos
0 Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Leonardo Quintão.
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O Deputado Leonardo Quintão - Sr. Presidente Deputado Elmiro
Nascimento, que representa muito bem a cidade de Ratos de Minas
nesta Casa, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, servidores. Venho a
esta tribuna para agradecer aos colegas desta Casa.

Como Presidente da Comissão de Assuntos Municipais e relator do
projeto de lei enviado a esta Casa pelo Tribunal de Justiça - na época,
o Presidente era o Desembargador Hugo Bengtsson e hoje é o
Desembargador Orlando Adão -, ontem tive a honra de aprovar o
projeto de lei que trata da organização e divisão do Judiciário mineiro.
Quero esclarecer alguns fatos: esse projeto foi enviado a esta Casa
no final do mês de junho, cumprindo, assim, o Tribunal de Justiça o
compromisso de enviar à Assembléia Legislativa acordo formalizado
ano passado.

Alerto aos Srs. Deputados Gustavo Valadares, Carlos Pimenta e
Paulo Cesar, o qual brilhantemente ontem participou da nossa
Comissão, que o Tribunal de Justiça cumpriu a sua parte: enviou esse
projeto de lei a esta Casa no tempo hábil, ainda no primeiro semestre.
Esse projeto ficou na Comissão de Constituição e Justiça por cinco
meses. Procurei o Deputado Dalmo Ribeiro Silva para maiores
informações: Por que esse projeto ficou lá? Sabiamente o Deputado
Adalclever Lopes pediu perda de prazo. Conversamos com o
Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Deputado Adalclever Lopes, a primeira
explicação do Deputado Dalmo Ribeiro Silva foi que havia
necessidade de adequações da norma legislativa. E todos nós,
parlamentares, passamos dificuldade em âmbito estadual, municipal -
as Câmaras de Vereadores - e federal - os Deputados Federais e
Senadores. Como disse o Deputado Adalclever Lopes, temos que
fritar o peixe e vigiar o gato. Então temos que estar neste Plenário,
legislar e, na época do período eleitoral, ainda ir atrás de votos.

Nobre Deputado Dalmo Ribeiro Silva, sei que isso prejudicou muito
a tramitação desse projeto. Muitas vezes queríamos estar presentes
no Plenário, mas não podíamos porque nos encontrávamos no interior
levando a nossa mensagem ao eleitor mineiro. Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, V. Exa. não é culpado pela dificuldade ocorrida na
Comissão de Constituição e Justiça. Ainda hoje conversei com V. Exa,
e o prazo que estabeleceu, quando retomamos os trabalhos após as
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eleições, foi menos de 30 dias para a conclusão do projeto. A
assessoria da Assembléia muito ajudou V. Exa. e a Comissão de
Assuntos Municipais para que, nesta semana, apresentássemos o
meu relatório. V. Exa. brilhantemente prestou o serviço da Comissão
de Constituição e Justiçat

Na quinta-feira, recebi o projeto que trata desse assunto na
Comissão de Assuntos Municipais. Subo nesta tribuna, Deputadas
Elisa Costa e Jô Moraes para fazer menção de repúdio. Infelizmente,
a Comissão de Assuntos Municipais, aliás, este Deputado, teve que
apresentar requerimento em Plenário, para que esse projeto fosse
encaminhado à Comissão de Assuntos Municipais, e o Deputado
Mauri Torres sabiamente o encaminhou à Comissão.

Quero trazer alguns ajustes do Substitutivo n 2 2, de minha autoria e
apresentado ontem, em que foram feitas algumas modificações justas.
Deputado Domingos Sáio, apresento algumas, por exemplo, no que
se refere a Santana do Paraíso, que hoje integra a Comarca de
Mesquita. Todos nós sademos que, nos últimos 40 anos, na região do
Vale do Aço, segunda b única região metropolitana do Estado de
Minas Gerais, houve trerhendas modificações demográficas, mudança
de população.

Na época, Santana do pertencia à Comarca de Mesquita.
Fizemos a adequação, levando-a para a Comarca de Ipatinga.
Adequamos, ainda, a situação de Braúnas. Hoje, a estrada que faz a
ligação até Braúnas é praticamente intransitável. Assim, estamos
levando-a para Mesquita, onde é mais fácil para a população acessar
o Judiciário, ir atrás de seus direitos.

O Deputado Adalclever Lopes (em aparte) - Querido Deputado
Leonardo Quintão, paabenizo V. Exa. pela coragem e pelo
desprendimento. No Paramento de Minas faltará alguém à sua altura
e de sua qualidade. Tenho certeza de que Brasília ganha um grande
legislador. Sabemos que estamos terminando nossa legislatura tristes,
pois este Parlamento no legislou. Votou apenas o que era urgente e
que vinha do governo e nenhum projeto de parlamentar. Aqui, projetos
de Deputados não têm urgência. Os quatro anos se passaram e
apenas os mais protegidos foram para a pauta, algumas proposições
do interesse de uma minoria, mas não entrarei nesse mérito.

rÃ
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Parabenizo V. Exa., que faz com que esse projeto de fato venha
para a pauta. Em nome da nossa bancada, digo que os nove
Deputados querem votá-lo, pois ele melhora toda a condição da
Justiça de Minas Gerais. O PMDB está pronto para votá-lo. V. Exa. o
lapidou, melhorou-o, atendendo a todas as comarcas e parlamentares.
Pedimos à Presidência desta Casa que tenha com esse projeto o
mesmo carinho destinado aos projetos que vêm do Palácio, que tenha
o mesmo carinho com a Justiça, uma vez que não o têm para com os
parlamentares. Aqui, parlamentar não existe, não precisa votar,
projetos de parlamentares não vão para a pauta, o Poder está
agachado.

Querido Deputado Leonardo Quintão, V. Exa. representou muito
bem o nosso Parlamento, e o PMDB cumpriu sua missão de legislar e
votar em comissão. Estamos prontos para votar em Plenário,
dependemos exclusivamente do Presidente desta Casa. Muito
obrigado.

O Deputado Leonardo Quintão - Muito obrigado, Deputado
Adalclever Lopes. Agradeço ao Exmo. Deputado Ivair Nogueira, que
apresentou suas emendas, que foram acatadas, e aos Deputados
Manos Fernandes, Antônio Andrade, Arlen Santiago, Adalclever Lopes
e Paulo Cesar, além de outros parlamentares que apresentaram
emendas.

Agradeço à Deputada Jô Moraes, que apresentou a emenda que
vem cumprir a Lei Federal n2 11.314, de 2006, que é a Lei Maria da
Penha, que dá oportunidade ao Tribunal de Justiça para a criação dos
juizados de violência familiar e doméstica contra a mulher. Deputada
Jô, parabéns pela emenda. Tenho certeza de que isso muito
contribuirá para o direito e respeito pelas mulheres em Minas Gerais.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Parabéns pelo
pronunciamento e, mais do que isso, cumprimento-o pela persistência,
pois, desde que esse projeto entrou em pauta, durante todo o ano, V.
Exa. mostrou uma grande preocupação em tornar ágil sua tramitação.

Espero que, na reunião às 16 horas, encontremos um denominador
comum para o projeto. Muitas emendas serão discutidas.
Apresentamos duas, uma delas criando as varas em Montes Claros,
uma cidade grande, onde há acúmulo de processos e os Juízes estão
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sobrecarregados. Outra êmenda transfere o Município de Aricanduva
para a Comarca de Capdlinha, e o povo tem interesse de pertencer a
essa comarca. Essas embndas são fruto de um trabalho.

E importante que, além de votar esse projeto, ajudemos a
aperfeiçoar o setor da JUstiça em Minas Gerais, que precisa avançar
muito. Comarcas criadas há muitos anos não foram instaladas, como
a de São João do Paraíso, uma das últimas fronteiras de Minas
Gerais, a poucos quilômbtros da Bahia. O Presidente do Tribunal de
Justiça disse que, se Ol Prefeito construísse a cadeia pública e a
estrutura, instalariam a comarca. Ele construiu a cadeia, gastando
R$300.000,00 sem poder, e construiu a sede do fórum. Cumpriu seu
papel, mas a comarca no foi instalada. Assim como a Comarca da
Jaíba, cidade que está crescendo 12% ao ano e, em 10 anos, de 7 mil
habitantes, passou a ter quase 40 mil habitantes. Mas a comarca
pertence a Manga. Precisamos dar nossa contribuição, e V. Exa. é
símbolo desse trabalho da Assembléia, mas o Tribunal de Justiça
deve acompanhar a evolução do que ocorre em Minas Gerais. O
Tribunal cruza os braços. Fazemos o esforço, conseguimos dinheiro,
fazemos suplementaçãd' de verba, mas na hora de o Tribunal
contribuir e instalar as comarcas, omite-se, dizendo que não tem
dinheiro. Não pode ser assim. O Tribunal não pode acusar a
Assembléia de não ser parceira em nenhum momento. Ela tem sido
parceira, e V. Exa. sabé e tem trabalhado para isso. Mas o Tribunal
também deve demonstrar boa-vontade na instalação das comarcas
criadas há tantos anos. Obrigado.

O Deputado Leonardo puintão - Solidarizo-me com sua fala no caso
de Belo Oriente também, que pertence à Região Metropolitana de
Ipatinga, pois a comarca foi criada, mas ainda não foi instalada.
Estamos fazendo um trabalho político para que isso aconteça.
Entendemos que o Tribunal de Justiça tem dificuldades
orçamentárias, mas precisamos debater, discutir e reivindicar com a
comunidade. Esse é nosso dever de casa.

Deputado Domingos Sávio, antes de conceder-lhe aparte,
cumprimento-o diante do Presidente e da TV Assembléia, por sua
sensibilidade. O Deputado Domingos Sávio é Presidente da Comissão
de Fiscalização Financeira e receberá o projeto após o Deputado
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Fahim Sawan fazer o relatório. Tenho certeza de que V. Exa.
representa Divinópolis muito bem. Quem sabe, se o projeto sair d2
comissão, amanhã possamos votá-lo em 1 1 turno.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Obrigado, nobre
Deputado Leonardo Quintão. Quero unir-me aos demais Deputados!
parabenizando V. Exa. pelo empenho e pela seriedade. Vivemos
agora, por meio desse projeto que trata da Justiça, um ambiente de
conciliação nesta Casa. No que diz respeito ao empenho, ouso dizer
que estamos caminhando para a unanimidade. Aqueles que ainda
tiverem alguma dúvida haverão de sensibilizar-se no Plenário e nos
ajudar a aprovar a reforma e a ampliação das estruturas do Poder
Judiciário em Minas Gerais. Parabenizo V. Exa. Hoje, às 1 6h4Omin,
haverá mais uma reunião da comissão, que se reuniu pela manhã,
mas o projeto não estava apto para ser analisado.

Ele será analisado pela Comissão de Administração Pública em
alguns minutos, e espero que votem, até porque já estão com o
projeto desde ontem. O Deputado Fahim Sawan está muito
empenhado nessa missão, com seus pares, e ainda hoje espero
poder emitir e votar o parecer na Comissão de Fiscalização
Financeira, procurando contemplar todos os anseios dos vários
Deputados. Aí, será uma soma de esforços: um ganha-ganha em que
quem realmente leva o prêmio é o povo, o cidadão. Como Deputados,
estamos aqui para promover essa ação em benefício do interior
destas Minas Gerais.

Há muitos anos, Divinópolis clama por ser entrância especial, e
haverá de sê-lo, como Ipatinga e outras cidades da região precisam
continuar sendo. Também as ampliações de vara terão o nosso
parecer favorável na Comissão - a ampliação para Nova Serrana, pelo
que o Deputado Paulo Cesar se empenha há várias semanas, e para
várias outras cidades.

Então, é preciso que os Deputados se unam. No Centro-Oeste
mineiro, estamos unidos. Hoje, V. Exa. simboliza essa união, e
acredito que terá um papel preponderante com a Bancada do PMDB
para que o projeto tramite. No que depender deste Deputado, terá
total apoio. Obrigado.

0 Deputado Leonardo Quintão - Muito obrigado, Deputado
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Domingos Sávio. Nesta tarde, V. Exa. terá uma grande oportunidade
para aperfeiçoar o projeto. Tenho certeza de que, com suas emendas,
Divinópolis - que já tem ima das melhores estruturas do Judiciário, o
que vem sendo conquistado com seu trabalho nesta Casa, nesses
quatro anos - será ainda rnais contemplada. Parabéns a V. Exa.

O Deputado Paulo Cesar (em aparte) - Serei rápido, pois já termina
o tempo do Deputado Fe1eral Leonardo Quintão, a quem agradeço o
aparte. Gostaria de parabenizá-lo pelo trabalho à frente dessa
Comissão e na luta para que o projeto chegue ao Plenário.

E um projeto importante para Minas Gerais, suas comarcas e
cidades, ao qual apresentamos uma emenda para criar três varas na
Comarca de Nova Serrara, que, com mais de 60 mil habitantes e de
10 mil processos, até hojá tem apenas uma vara.
Também apoiamos a transferência de Leandro Ferreira, hoje

pertencente à Comarca de Pitangui, para a Comarca de Nova
Serrana. De fato, com o ásfaltamento que liga Leandro Ferreira à BR-
262, todo o movimento dessa cidade é feito em Nova Serrana, que
fica a apenas 17km, trecho servido por ônibus em vários horários, ao
passo que o acesso de Leandro Ferreira a Pitangui é muito difícil - são
quase 30km, em estradà de terra. Enfim, apoiamos também essa
emenda, e acreditamos que obteremos sucesso. Parabéns, Deputado,
por seu trabalho.

O Deputado Leonardo Quintão - Já vou encerrar a minha fala,
Deputado Elmiro Nascimento, que está muito bem na Presidência
neste momento e, quem sabe, poderá ser o novo Presidente na
próxima legislatura.

No projeto original, Ipatinga tinha sido, por equívoco, destituída da
condição de entrância especial. Agora, apresentamos emenda para
que retornem à condição de entrância especial Ipatinga, Coronel
Fabriciano, Timóteo e anta Luzia. Não podemos aceitar esse
retrocesso, pois todos sabemos que Ipatinga é a 2 região
metropolitana. Aproveitamos para agradecer a presença dos Juízes
da Comarca de Ipatinga H Dra. Aparecida Grossi e Dr. Fábio -, que,
brilhantemente, nos trouxeram dados técnicos que comprovam que
Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo nunca poderiam ter deixado de
ser entrância especial.
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Mas quero fazer um pedido ao Presidente 'ad hoc", Deputado Elmiro
Nascimento. O PMDB, por seu Líder, mostrou que está pronto para a
votação desse projeto amanhã mesmo ou, no mais tardar, na terça-
feira, em 1 0 turno; conversei com o Bloco PT-PCdoB, que também, por
unanimidade, se posiciona pela votação desse projeto em Plenário
ainda nesta semana ou, no mais tardar, terça-feira; conversei ainda
com o Deputado Elmiro Nascimento, do PFL, e com Deputados do
PSDB, que também por unanimidade são favoráveis à votação desse
projeto.

Então, não vejo, Deputado Elmiro Nascimento, dificuldade em
votarmos esse projeto, porque o então Presidente do Tribunal de
Justiça, Desembargador Hugo Bengtsson, cumpriu com a parte do
Tribunal, enviando o projeto a esta Casa.

Ainda esta semana, estive com o atual Presidente do Tribunal de
Justiça, Desembargador Orlando Adão, e ele me pediu: 'Deputado
vamos votar esse projeto porque temos que reestruturar o Judiciário
no interior, dar condição para o Juiz do interior". E é isso que estamos
fazendo aqui.

Não posso acreditar, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que esta Casa
falte com sua responsabilidade, pois o Tribunal de Justiça cumpriu
com a dele. Estamos todos representando as nossas bases e está em
nossas mãos a decisão de votar.

Quero dar um exemplo: a lei delegada votada nesta Casa em l
turno ontem foi enviada pelo governo do Estado há menos de 10 dias,
e houve vontade política de todos os partidos para a votação. Não dá
para acreditar, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que não tenhamos
coragem de assumir esse compromisso com os nossos eleitores, com
as nossas bases, não votando esse projeto.

Ainda hoje, Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Leonardo Quintão e
Fahim Sawan, iremos ao Presidente Mauri Torres pedir que inclua
esse projeto em pauta logo após seja votado na Comissão de
Fiscalização Financeira e na Comissão de Administração Pública, da
qual o Deputado Fahim Sawan é Presidente.

Quero dizer a todos os telespectadores da TV Assembléia e aos Srs.
Deputados que votaremos esse projeto, porque senão será uma
vergonha para o Legislativo mineiro. Muito obrigado, Sr. Presidente.

rÂl
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* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com palavra, o Deputado Laudelino Augusto.
O Deputado Laudelinp Augusto - Mineiras, mineiros, Sr. Presidente,

Sras. Deputadas, Srs: Deputados, cidadãs e cidadãos que nos
acompanham nas gaIeias e pela TV Assembléia, minhas saudações.
Trazemos algumas informações e reflexões nesta tarde.

Hoje, pela manhã, a União das Associações de Moradores de
Bairros da Região Sul de Belo Horizonte esteve na Assembléia, mais
precisamente na Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais,
prestando uma homenàgem à Comissão pelos trabalhos realizados.
Trouxeram placas de prata, reconhecendo o trabalho, especialmente
em relação ao projeto que criou a Estação Ecológica do Cercadinho.

Faço referência a idso primeiro porque é um "feedback" com a
população sobre o trabalho realizado na Assembléia. A população
organizada veio aqui, reivindicou e conseguiu incluir o projeto - a
Deputada Lúcia Pacífico fez o projeto. Houve audiências, discussões,
e, afinal, ele foi votado e virou uma lei - da Estação Ecológica do
Cercadinho. Foi nossa pbrigação, pois esse é o nosso trabalho. Mas a
sociedade organizada é a dona do poder. Ela é que deve estar
organizada cada dia mais, vir à Assembléia e acompanhar as
Câmaras Municipais, o Congresso, para que haja fiscalização e
acompanhamento. Assim é que a democracia cresce.

Quem tem que crescer neste país é o povo consciente e organizado,
não os partidos e as pessoas. Está de parabéns a União dos
Moradores dos Bairrosda Região Sul de Belo Horizonte.

Mas o que chamou atenção foi que vários Deputados disseram a
eles que deve haver vigilância e cuidado com a lei que preserva a
área do Cercadinho -mananciais para a Grande BH -, porque, de
repente, ela pode ser mudada. Infelizmente, é isso mesmo.

Ontem fomos surpreendidos com uma notícia nos jornais de que
uma emenda mudou á área de um monumento natural perto de nós,
na Serra da Piedade.

Foi publicado no jornal: "Emenda 'frankenstein' ameaça a Serra da
Piedade". Quem nos acompanha pode não entender bem esse termo,
mas é isso mesmo, trata-se de terror: uma emenda que chega na
última hora, durante ai segunda votação, sem parecer. Muitas vezes,
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nem é lida. Sei que, neste ano, isso ocorreu duas vezes. Aliás,
tomamos conhecimento dessa emenda ontem. Não tenho vergonha
nenhuma de dizer isso, uma vez que o processo é esse. Mudou-se
uma unidade de conservação com uma emenda como essa, sem
parecer, sem discussão, como foi em Grão-Mogol, para a Usina de
rapé funcionar. Foi uma emenda a um projeto de doação de terreno
para o Município de Oliveira. Agora, foi em relação a um projeto de
doação para o Cefet de Rio Pomba. A emenda foi apresentada na
última hora e mudou uma importante área de preservação.

Faço esse comentário, mas procederemos a uma reflexão mais
profunda, o que está sendo proposto pela Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Naturais, para coibirmos essa questão, contrária
à democracia. Faço essa referência porque foi dito aqui, na reunião da
manhã, de forma a alertar os moradores para a possível mudança.

Queria dizer ainda que ontem, no Congresso Nacional, foi votado,
em 1 9 turno, o projeto tão esperado que dispõe sobre as diretrizes
nacionais para o saneamento básico, trazendo esperança para nós.
Minas Gerais já tem a Lei & 11.720, que dispõe sobre a Política
Estadual de Saneamento Básico e dá outras providências. A lei é de
1994 e, até hoje, não foi regulamentada. Se tivesse sido, estaríamos
na linha de frente do País em relação a saneamento básico. Essa lei
deveria ter criado o Sistema de Saneamento Básico, o Conselho
Estadual de Saneamento Básico, o Fundo Estadual de Saneamento
Básico, destinado exclusivamente a finanõiar isoladamente ou
complementarmente as ações de saneamento básico. Desde 1994,
essa lei não saiu do papel.

Agora, há todas essas discussões em relação à Copasa, à criação
de subsidiárias, envolvendo o Norte de Minas, o Mucuri, o
Jequitinhonha, o São Mateus e cidades de outras regiões mineiras
que apresentam IDH abaixo da média e geram déficit operacional para
a Copasa. Estão querendo criar uma subsidiária, cujo projeto ficou
para o próximo ano. Não seria necessária nenhuma subsidiária, pois a
Copasa pode e deve fazer todo esse trabalho. E sua competência,
como está disposto na lei que a criou. Mas, se a Lei n 2 11.720 tivesse
sido aplicada, se existissem o Fundo Estadual de Saneamento Básico,
o Conselho, organizado e agindo - o Conselho seria composto para a

ai
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execução de ações deborrentes do sistema estadual; seria um órgão
colegiado de nível estratégico superior do Sistema Estadual de
Saneamento Básico -, já estaria bem encaminhada a solução de água
de qualidade e em quahtidade para todo o Estado. Todos os Prefeitos
da região dos Vales, em audiência, deixaram claro que são favoráveis
a isso. E claro. Trata-se de uma questão de bom-senso. Todos nós
somos favoráveis ao saneamento básico, à água de qualidade e em
quantidade, ao esgotoser recolhido, tratado e devolvido à natureza.
Isso ficou bem evidente. Mas não ficou evidente se são favoráveis à
criação da subsidiáriaJ Penso que não, porque precarizará muito o
trabalho.

Hoje, está na nossa pauta a criação da subsidiária das águas
minerais. Há algumas controvérsias, algumas preocupações da
população da região, acompanhada pelas ONGs e por nós, que
realizamos audiências públicas, fizemos exigências e apresentamos
emendas, conseguimos que fosse desmembrado o projeto e se
criasse apenas a subidiária que cuidará das águas minerais. Aliás,
votaremos e discutiremos esse projeto daqui a pouco.

A lei que cria a Copa' sa estabelece que o saneamento básico é de
sua competência. O pârágrafo único do art. 1 2 da Lei n2 6.084 diz:
"São consideradas atividades de saneamento básico, além do
abastecimento de água e da coleta e despejo final de esgotos e
efluentes sanitários, coleta, a reciclagem, o tratamento e a
disposição final do lixo urbano, doméstico e industrial.".

Se for feita concessão à Copasa, competirá a ela também cuidar da
questão do lixo. Fica m$s na expectativa de que essa empresa pública
possa cumprir a missão para a qual foi criada, visto que possui
conhecimento do assunto. O corpo técnico da Copasa é de alto nível,
tem competência para fazer isso. Estamos refletindo sobre essa
questão.

Quanto às diretrizes para o saneamento nacional, Minas Gerais
possui uma lei importante, mas ela ainda não foi posta em prática.
Gostaríamos que issoacontecesse imediatamente. Gostaríamos que
tivessem sido criados o sistema estadual, o fundo estadual e o
conselho estadual parb o saneamento básico. Destarte, teria sentido
discutirmos um projetb, a fim de resolvermos se se divide ou não
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do l Q lugar no 5Q Prêmio Furnas, Ouro Azul, categoria Comunidade.
Concluindo, sobre essa proposta proativa em que a Comissão de

Meio Ambiente e Recursos Naturais conseguiu perseverar, recebendo
hoje essa homenagem da União das Associações de Moradores da
Região Sul de Belo Horizonte, dizendo que cumprimos a missão, já
que é nossa obrigação. O poder emana do povo e deve ser exercido
pelo povo diretamente ou através de seus representantes, assim diz a
Constituição.

Parabenizamos os Deputados da Comissão de Meio Ambiente e
Recursos Naturais; a Deputada Lúcia Pacífico, autora desse projeto;
todos os que votaram e participaram dos debates; nós, políticos, pelo
dever cumprido; e, especialmente, a sociedade organizada,
consciente, pelo direito conquistado.

De nossa parte, dever cumprido, Deputada Elisa Costa. Da parte da
sociedade, a legítima dona do poder, parabéns pelo direito
conquistado. Que bom se pudéssemos fazer isso nas Câmaras
Municipais, nas Assembléias do País, no Congresso Nacional, na
Câmara e no Senado!

Essa consciência do poder vem do povo. Somos servidores. Temos
consciência de que cumprimos o dever e que a sociedade conquistou
seus direitos. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elisa Costa.
A Deputada Elisa Costa - Desejo cumprimentar o Presidente em

exercício desta Casa, os Deputados presentes, as Deputadas, Minas
Gerais e toda a região do Leste de Minas também.

Aproveito para abordar alguns temas já levantados aqui pelo
Deputado Leonardo Quintão e agora pelo Deputado Laudelino
Augusto, que dizem respeito a uma pauta de debates e projetos
importantes que estão tramitando na Assembléia Legislativa.

Ontem tivemos oportunidade de fazer parte de um ato político que
considerei extremamente importante e que teve a presença do
Presidente desta Casa, Deputado Mauri Torres, juntamente com o
bloco da Oposição, com vários Deputados presentes: Deputado
Ricardo Duarte, nosso Líder, Deputada Jô Moraes, Deputado Rogério,
vários parlamentares também da bancada do governo, e
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especialmente com a presença de diversas representações dos
movimentos sociais de Minas Gerais.

Que esta mensagem seja levada até o governo de Minas, sobre
projetos que dizem respeito à vida de servidores, aos movimentos de
trabalhadores rurais, aos servidores da Copasa, enfim, a um conjunto
de trabalhadores do Estado de Minas Gerais, projetos e leis que
venham a afetar suas Midas.

Estiveram conosco ontem, nesse ato e nessa apresentação de uma
pauta política, os reprebentantes do sindicato ligado aos servidores da
Copasa, o Sindágua, ob representantes e as lideranças do Movimento
dos Trabalhadores sem Terra - MST -, a coordenação sindical que
unifica diversos sindicatos de servidores em Minas Gerais,
especialmente os servidores da área de saúde, o Sind-Saúde, e da
área da educação, como o Sind-Ute e demais categorias de
servidores, além da presença dos movimentos sociais.

Para a Mesa e os arlamentares presentes, foram apresentadas
diversas solicitações. No final da reunião, pelos entendimentos que ali
foram estabelecidos, houve sensibilidade da bancada do governo e da
Presidência da Casa. Deixaram-se vários projetos para serem mais
bem discutidos - alguns deles - no próximo ano. E que, de fato,
merecem um aprofundamento, uma maior participação da sociedade e
também a presença ncs debates de toda esta Casa Legislativa.

A conclusão dessa importante reunião é que algumas reivindicações
foram feitas, algumas foram acolhidas, mas outras ficaram para ser
negociadas. Em relação à Copasa, o projeto das subsidiárias já foi
desmembrado e se votará apenas a criação da subsidiária que
cuidará das estâncias hidrominerais.

A compreensão que tive de todas as audiências públicas é que de
fato a Copasa, corno companhia de saneamento, deve cuidar
essencialmente da universalização do saneamento básico no Estado
de Minas Gerais. Em relação ao saneamento básico, o papel da
Copasa está em seus estatutos e diz respeito à água, ao seu
abastecimento, ao seu tratamento, ao cuidado com o esgotamento
sanitário - sua coleta -1 ao tratamento do esgoto, à drenagem pluvial e
também à destinação final dos resíduos sólidos, do tratamento do lixo.

Hoje, essas duas últimas funções - a drenagem e a destinação
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final -, Deputada Jô, não foram ainda objeto de cuidados da
Companhia de Saneamento, nem mesmo também todos os cuidados
com o esgotamento sanitário e com o tratamento de esgoto. Há muito
o que se fazer ainda em Minas Gerais para cuidar na universalização
do saneamento em diversas regiões, sobretudo naquelas em que o
déficit é muito maior, especialmente nas regiões dos Vales do Mucuri,
São Mateus, Norte de Minas, Jequitinhonha e também de grande
parte do Rio Doce.

Pensar como mais profundidade em um projeto de viabilidade social
econômica para o conjunto das políticas de saneamento nos parece
ser um acerto para o Estado de Minas Gerais. Como disse o
Deputado Laudelino Augusto, mais acerto ainda da luta dos servidores
da Copasa, mas também da compreensão e da sensibilidade da Casa
porque acabamos de aprovar uma política nacional de saneamento.

Essas diretrizes, com certeza, interferirão na lei estadual e no
funcionamento da própria companhia de saneamento. Foi uma
decisão sensata, que nos leva a nos debruçarmos, com maior
responsabilidade, sobre os rumos da política de saneamento no
Estado de Minas Gerais. Queremos ver o pleno atendimento a todas
as comunidades e regiões que têm ainda hoje um alto déficit no
esgotamento sanitário, na drenagem e no lixo e também no próprio
abastecimento da água.

Registro a importância dessa decisão tomada por todos nós.
Esperamos que, no próximo ano, sejam realizadas diversas
audiências para que avancem os compromissos do Presidente Lula no
que se refere às questões de saneamento do governo de Minas, da
Copasa, dos movimentos e da população de Minas Gerais.

O movimento dos trabalhadores rurais apresentou três demandas,
duas para serem objeto de avaliação. No entendimento do movimento,
terras devolutas são aquelas destinadas, prioritariamente, à reforma
agrária. O movimento não deseja a ampliação de 250ha para 2.500ha
da utilização dessas terras pelas reflorestadoras e empresas, podendo
ser objeto de análise para implementar o assentamento da maioria de
trabalhadores rurais ainda sem terras no Estado de Minas Gerais.
Esse projeto ficou para ser avaliado posteriormente. Essa é uma
reivindicação justa, uma lei feita quando o Deputado Marcos Helênio,
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atual Superintendente do Incra de Minas Gerais, atuou nesta Casa.
No que diz respeito às ocupações das terras de Minas Gerais, antes

de qualquer despejo, esperamos que haja uma negociação e uma
intermediação entre os Poderes Executivo e Judiciário, o Movimento
dos Trabalhadores e as lideranças locais, para evitar conflito de terras
em cada Município. Se i ao longo dos anos, a experiência foi acertada,
por que voltar atrás, retroceder a uma experiência positiva de garantir
e manter uma lei que intermedia, que evita conflitos e que respeita
todas as partes no processo de luta pela terra em Minas Gerais?

Esse movimento reivindica a indenização das famílias do massacre
de Felisburgo, o qual ainda guardamos na memória. Esse massacre
resultou na morte de vrios trabalhadores rurais, e isso ainda não foi
decidido pela Justiça. Muitas vezes, há omissão do Estado, mas as
famílias merecem ser irtdenizadas pelo massacre ocorrido.

O projeto de lei do Deputado Rogério Correia que tramita nesta
Casa tem o nosso apoio, e queremos sua aprovação. Reforçamos a
importância de os projetos dos parlamentares serem colocados em
pauta nesses últimos dias de funcionamento desta Casa,
especialmente os projeos do Bloco PT-PCdoB, que são inúmeros. Há
mais de seis meses, estamos reivindicando que eles sejam colocados
em votação. Desejamos que eles venham a Plenário, ainda que sejam
derrotados. Queremosdebater, pois são projetos construídos com a
participação dos movimentos sociais e da população. Não refletem
apenas o pensamentp de nós, parlamentares, como também o
pensamento da sociedade, dos movimentos organizados e dos
trabalhadores.

Foi aprovado na Câmara Federal e nesta Casa o projeto de
incentivo ao esporte, de autoria do Deputado João Leite. Esse projeto
é importante para garantir o estímulo ao esporte, à saúde e à
formação de novos atletas em Minas Gerais.

Foi aprovada em todas as comissões a Lei de Incentivo Social, que
beneficia também projetos sociais no Estado de Minas Gerais relativos
à criança, ao adolescehte, aos portadores de deficiência, aos idosos e
às mulheres. Além dás ações do Sistema único da Assistência
Social - Suas -, do Conselho Estadual de Assistência Social, dos
conselhos municipais, é preciso estimular empresas a investir em
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políticas sociais no Estado de Minas Gerais. São recursos importantes
que virão, somados aos recursos do Orçamento do Estado, do Fundo
Estadual de Assistência Social, do Fundo Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente, por meio da dívida ativa. E claro que não
queríamos que tosse apenas da divida ativa, mas não conseguimos
avançar na proposta da renúncia em relação aos recursos do Estado.

A relatoria fez o mesmo parecer da Lei de Incentivo ao Esporte e da
Lei de Incentivo Social. Por que, então, não incluí-lo na pauta para ser
aprovado, tendo em vista que os incentivos beneficiarão setores
sociais? Além disso, é uma área em que o governo de Minas Gerais
está muito ausente. O que pensar dos programas e investimentos
sociais para a população que precisa de proteção e promoção social?

Portanto, reivindicamos que esse projeto seja incluído na pauta do
Plenário. Não há mais empecilhos para ser votado, a não ser certa
dificuldade política de considerar projetos que de fato beneficiem o
Estado e grande parte da sua população.

Com relação ao projeto de organização e divisão judiciárias,
apresentamos um conjunto de emendas para democratizar o sistema
em Minas Gerais. Isso já está ocorrendo em outros Estados por meio
de resolução do Conselho Nacional de Justiça. Também queremos
um Poder Judiciário mais transparente e democrático. Que a Justiça
possa estar mais próxima da população, ser mais ágil e concluir os
processos. Que tenhamos mais justiça no Estado de Minas Gerais.
Fizemos uma emenda que amplia de 16 para 22 o número de vagas
na Comarca de Governador Valadares, fruto do movimento dos Juizes
e das experiências com o número acumulado de processos e da
população de toda a região.

Para finalizar, quero deixar mais um registro. Apresentamos emenda
ao projeto de lei da política remuneratória, que, por sensibilidade
desta Casa, será avaliado, por sugestão dos servidores, no próximo
ano, para que de fato não se impeça a aplicação da atual legislação,
que permite promoção e possibilidades com as tabelas do plano de
carreira, retirados hoje pelo atual sistema. A nossa emenda, que será
objeto de debate, corrigirá uma injustiça e uma desigualdade no
Estado de Minas Gerais: apenas alguns Municípios recebem o vale-
alimentação, direito do servidor. Algumas cidades são beneficiadas
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corri o vale-refeição pa pa os servidores públicos estaduais. Queremos
que haja igualdade, jibstiça e direito para todos os servidores do
Estado de Minas Gerais que recebem até três salários mínimos. Não
estamos aumentando a1 faixa de renda e muito menos criando outros
critérios, mas apenas a erando o art. 48 da Lei n 2 10.745, estendendo
esse direito a todos os servidores estaduais.

Quando fomos ver
metropolitanas? O Vai
cidades com mais e cc

Na verdade, queren
públicos estaduais, e
alimentação para os
salários mínimos; e, pi
o que foi objeto ( ... )
que vieram ao gabin
muito menos Timóteo
como na nossa Ipatin
vale-alimentação parE
Estado cuja faixa de rc

Muito obrigada. Peçc
O Sr. Presidente - Ci
O Deputado Edsoi

Deputadas, trago nest
vivemos uma mídia ci.
outras coisas mais. H
uma boa noticia.

Encontra-se em minhas mãos "um Boletim do Morango", que é a
síntese de um trabalho que se iniciou no final de 2004, transcorrendo
2005 e 2006 - aliás, será finalizado em dezembro de 2006. Esse
boletim foi lançado na Faemg na semana passada e traz informações
sobre o cultivo convencional e orgânico do morango e segurança
alimentar. O que ele significa? Qual é a sua importância?

Em 2003, pela primeira vez, a Anvisa promoveu no Ceasa um
processo de pesquisa de agrotóxico no morango. Aliás, nessa época
eu era Presidente doi Ceasa. O resultado das pesquisas de vários
hortigranjeiros foi que ' o morango tinha grandes problemas, ou seja,

•icar, não existia critério. São as regiões
do Aço também é região metropolitana. Havia

ri 	de 250 mil habitantes.
s recuperar esse direito para os servidores

endê-lo para todo o Estado, garantir o vale-
ue, na sua faixa de renda, recebem até três
icipalmente, esse direito igualitário para todos,
uitas pessoas das diversas regiões de Minas
te não entendem como Coronel Fabriciano,
e outras cidades do Estado não o receberão
a. Portanto, estamos estendendo o direito ao
todos os servidores públicos estaduais no

ida seja de até três salários mínimos.
desculpas ao nosso Presidente em exercício.
m a palavra, o Deputado Edson Rezende.

Rezende - Sr. Presidente, Deputados e
tarde uma boa notícia. Na maioria das vezes,
explora o fato ruim, o desastre, a corrupção e

e estamos fazendo o contrário dela e trazendo
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aproximadamente 50% deles estavam contaminados com agrotóxico e
alguns não poderiam ser utilizados. A partir daí, organizamos um
grupo de trabalho sob a coordenação do Ceasa, do grupo do Ceasa,
denominado Agroqualidade, que é um departamento, com a
participação da Anvisa, da Emater, do IMA, da Superintendência de
Vigilância Sanitária, da Faemg, do Senar, da Fead Minas, da Fetaemg
e da Fundacentro.

O primeiro passo desse trabalho, que se iniciou no final de 2004, foi
a realização de um seminário com as comunidades de cinco cidades
de Minas Gerais, incluindo Barbacena, Alfredo Vasconcelos, Pouso
Alegre. Estive em outras cidades e pude verificar que essas cinco
produzem aproximadamente 80% do morango do Estado. O que
significa o controle nessas cinco cidades do uso de agrotóxico no
morango? Significa falar sobre a possibilidade de diminuir-se o uso de
agrotóxico em 80% da produção de Minas Gerais, maior Estado
produtor de morango do País.

Depois desse seminário realizado em 2004, houve, em 2005,
encontros técnicos com os produtores. Durante o ano, a Emater, o
IMA e os representantes do Ceasa empreenderam várias visitas para
oferecer aos produtores curso de capacitação para uso de
agrotóxicos.

Na semana passada, apresentou-se, então, esse boletim que tem a
contribuição de vários cientistas, técnicos e agrônomos
especializados. Ele servirá não somente para os produtores, mas
especialmente para técnicos e agrônomos da Emater, do IMA, enfim,
para todas as pessoas interessadas nessa produção, como as
próprias universidades e os cursos técnicos agrícolas e
agropecuários. Ele é o melhor produto para o momento que
atravessamos em Minas Gerais, ou seja, a perspectiva do maior
Estado produtor de morango de poder ampliar a produção, a
comercialização e levar ao mercado um produto de qualidade.

O que nos trouxe como mote, como incentivador de que a pesquisa
para a diminuição de agrotóxico no morango era urgente e necessária
é que, no Brasil e no exterior, as crianças são responsáveis por
grande parte do consumo do produto. São elas quem comem iogurte e
outros produtos feitos com morango, saboroso alimento que, apesar
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de não se definir se é fruta ou legume, atrai as crianças, os
adolescentes e os addiltos. Infelizmente, no morango, há marca do
agrotóxico, o que nos impede de comer esse delicioso fruto. E
necessário diminuir o uso de agrotóxico para que o morango tenha
uma marca positiva. Necessitamos chegar à marca de um produto que
poderemos comer serr nenhum risco à vida e levando em conta o
valor nutritivo e capacidade de atrair especialmente as crianças.
Apresentou-se o rsultado desses dois anos de trabalho.

Comparativamente a 2003 e 2004, nos anos de 2005 e 2006 houve
diminuição significativa do agrotóxico segundo pesquisa do IMA, que
tem um laboratório no Cieasa. Esse resultado é muito positivo, já que a
diminuição é significativa e aponta que atualmente a segurança do
consumo de morango em Minas está maior e que, nos próximos anos,
vai tornar-se maior ainda nos próximos anos, a continuar esse
processo de pesquisa, incentivo e orientação aos próprios produtores.

Ao finalizar esse primeiro assunto, quero dizer que já conversei com
o Dr. Marcelo, Secretário Adjunto da Agricultura, e com o Dr. Altino.
Fiz uma solicitação ao laboratório do IMA para que continue com os
recursos destinados a pesquisas relativas ao morango nos próximos
anos, principalmente etjn 2007 e 2008. O parâmetro mais importante é
a dosagem do agrotóxico, que apontará aos agricultores, quando
houver problemas, e aos consumidores, quando houver melhoras.
Esse tópico é fundamental porque não somente estarão seguros os
consumidores para consumir, sem nenhum risco, um alimento como
esse. Isso é extremamente positivo para o consumidor e, por outro
lado, apontará a perspectiva de ampliação de renda e de emprego no
campo. Já que somos os maiores produtores de morango, poderemos
dobrar a produção pada exportá-lo para outros Estados. E agora se
estuda a possibilidade te exportá-lo para outros países.

Deixo registrado o pedido feito ao Secretário Adjunto de Agricultura
e ao Presidente do IMA de que sejam garantidos no Orçamento do
Estado, que será votado na semana que vem, os recursos para o
laboratório do IMA sediado no Ceasa e que esses recursos sejam
maiores do que os destinados até o momento, para ampliar a
pesquisa e melhorar ainda mais a qualidade dos produtos para o
consumidor.
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O segundo assunto que me traz aqui hoje diz respeito a nossa
satisfação de entregar ao Deputado Mauri Torres, Presidente da
Assembléia, o relatório, o documento final do seminário legislativo
Segurança para Todos". Esse foi o resultado de um trabalho de

quase cinco meses, em que tivemos oportunidade de debater em seis
encontros regionais e um seminário final nos dias 21, 22 e 23 de
agosto, com a participação da sociedade civil, do Executivo, das
Polícias Militar e Civil, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da
Defensoria Pública, dos Conseps. Esse foi um encontro de reflexão,
de estudos e de troca de experiências, um momento riquíssimo para
constituição e elaboração deste relatório repleto de propostas, que
darão encaminhamento para o futuro da segurança pública de Minas
Gerais.

A violência é um fenômeno novo na sociedade contemporânea,
especialmente em relação a sua dimensão. Neste milênio, o Brasil
chegou a uma situação que leva a sociedade às raias da não-
suportabilidade. A eclosão da violência é epidêmica, iniciou-se nos
anos 80, mas agora chega às raias da não-suportabilidade.

Quero falar sobre a exploração irresponsável de alguns meios de
comunicação em relação à violência, exploração que não demonstra,
muitas vezes, o resultado positivo da possibilidade de mudarmos esse
quadro. E preciso estudar esse fenômeno e propor políticas de longo
prazo. Não podemos ver a segurança pública como muitas vezes
vemos, o tal do apagar a casa incendiada, a casa pegando fogo... Um
dos exemplos é o PCC, que recentemente proporcionou a São Paulo
e ao Brasil cenas de violência, de insegurança, vivenciadas pela
população. Também passamos por isso. Segurança não se faz de um
dia para o outro, constrói-se ao longo do tempo. Esta Casa Legislativa
propôs e realizou seminário legislativo sobre a segurança em 2000,
seis anos depois realiza novamente outro seminário com a
participação esplêndida da sociedade e do Estado como um todo.

Quero parabenizar não só a comissão organizadora, mas também a
comissão de representação, que, de posse das 20 propostas
prioritárias, apresentou uma forma de aplicação dessas propostas.
Quero citar pelo menos duas delas, importantes: a primeira trata da
prevenção, que diz respeito ao aperfeiçoamento das relações entre
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escola, polícia e comunidade e tem como objetivo geral a inserção do
debate do tema segurança pública de forma transversal em todos os
conteúdos da grade durricular, em todas as escolas públicas e
particulares de níveis fjndamental e médio, na Capital e no interior.
Enfim, a introdução desse tema na escola, a questão da educação
para que crianças e adolescentes comecem a discutir esse assunto.

Por último, a proposta de criação de um núcleo comum de
planejamento das açõeb do Sistema de Defesa Social na Capital e de
núcleos descentralizadbs nas diversas regiões do Estado. A proposta
coloca como importantíssimo o envolvimento e a interação do Sistema
de Defesa Social com p poder público municipal e sociedade civil no
planejamento de ações e o aprimoramento da eficiência no
planejamento para otimização dos resultados. Ou seja, é preciso
integrar o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Detensoria Pública,
a Polícia Civil, a Po!ícia Militar, mas também com as guardas
municipais, com a Polícia Federal e outras instituições, como, por
exemplo, da saúde, onde temos o problema dos drogaditos e da
educação, com a questão dos temas transversais. Muito obrigado, Sr.
Presidente.
* - Sem revisão do orador.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença em Plenário do

Deputado Federal eleito:  Vitor Penido.
2' Parte (Ordem do Dia)

1Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente	eputado Rêmolo Aloise) - Esgotada a hora
destinada a esta par a Presidência passa à 2 2 Parte da reunião,
com a 1 2 Fase da O m do Dia, compreendendo as comunicações
da Presidência e de eputados e a apreciação de pareceres e de
requerimentos. Estão )ertas as inscrições para o Grande Expediente
da próxima reunião.

Questões de Ordem
O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, dizia à

Deputada Jô Moraes cue foi com muito orgulho que votei, ontem, a
autorização, e hoje tenho a certeza de que vamos votar o parecer de
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redação final da Lei Delegada do Governador Aécio Neves. Tenho a
certeza de que o povo de Minas Gerais ficou satisfeito com o choque
de gestão, com o governo Aécio Neves, com a liberdade que demos
ao Governador há quatro anos, em dezembro e janeiro, quando ele
teve 30 dias para trabalhar. Por isso mesmo reafirmei ontem meu voto
favorável a essa lei. Tenho certeza absoluta de que teremos, Sr.
Presidente, um excelente mandato nos próximos quatro anos. Aécip
poderá fazer em Minas o que já devia ter sido feito há muito tempo.
Vai dar exemplo para Prefeituras como a de Belo Horizonte, que tem
que ser mais planejada. Ontem, acompanhava um Deputado do P1
neste microfone falando isso e aquilo, e lembrava que, antes de estar
aqui, eslava no Palácio ao lado do Governador Aécio Neves, do
Ministro do PMDB, Sr. Hélio Costa, mineiro, e ao lado do Prefeito de
Belo Horizonte. Ali, lembrava o discurso do próprio Governador
quando mencionava que as eleições passaram e que agora tinha um
trabalho conjunto a ser feito.

Era com tranqüilidade que explicava isso para a comunista
Deputada Jô que não vai estar nesta Casa nos próximos quatro anos
para colaborar com o Governador Aécio Neves nesta Assembléia.
Tenho certeza de que no governo federal estará ajudando Minas a
sobressair entre todos os Estados.

Nesta eleição pedi ao meu eleitor a oportunidade de retornar à
Assembléia para o sexto mandato para que eu possa ajudar Aécio a
fazer o melhor e maior governo que Minas já teve. Os petistas não vão
parar para ver porque vão ficar boquiabertos. Não tem petista, não
tem comunista, não tem oposição que hoje não tire o chapéu para o
Governador Aécio Neves. Falamos isso com tranqüilidade. Toda a
votação que temos na base de governo é um reflexo do governo.
Quando o governo vai bem, com certeza a Assembléia vai bem,
porque tem o que mostrar. O Deputado Dalmo teve condições de
chegar em São Sebastião da Bela Vista, no Sul de Minas, terra do
meu ex-Prefeito, Zezé, e falar que estamos fazendo dessa forma e o
Estado está crescendo. O Deputado João Leite mostrava o que está
para ser feito em Belo Horizonte, e aqui ele não precisa mostrar.
Quando a Ana chega a Montes Claros, pode mostrar o porquê de ter
vindo e permanecido aqui.

Wk
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üiIidade: o planejamento tem que ser feito,
Estado inteiro. E isso o Aécio fez e está
:e do Prefeito de Belo Horizonte. A chuva cai,
tgada, pois não houve um planejamento. O
eu-se de pensar que viria chuva e que seria
ir os bueiros - algo simples, Sr. Presidente.
do: uma tromba d'água hoje cedo, na região
região, levando alguns carros e trazendo
lojas. Isso aconteceu porque o Sr. Prefeito

não sabe que choverá nem sabe planejar com toda a equipe da
Prefeitura a limpeza dos bueiros. Belo Horizonte está inundada, e
cada chuva que cai piora a situação. Isso se deve à falta de
planejamento.

Tenho certeza de que, em todas as conversas entre o Prefeito
Pimentel e o Governador Aécio Neves, o Aécio deve bater nas costas
dele e dizer que vão continuar juntos, mas planejando uma Belo
Horizonte cada vez mel if or como o Estado é.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, solicitei a palavra para fazer
uma correção, pois nãd havia mais tempo na fala da Deputada Elisa
Costa, que se referia à [Lei de Incentivo ao Esporte de Minas Gerais,
que já está sancionada] pelo Governador Aécio Neves, depois de ter
sido aprovada nesta Casa com um grande apoio, especialmente da
Frente Parlamentar do Esporte. Estaremos acompanhando sua
regulamentação.

Sr. Presidente, cabe tudo em uma fala, mas os números estão aí
para provar. Apesar de bsse governo federal, do PT, ser o pior para a
agricultura que o País já viu, Minas Gerais cresce há 17 trimestres,
puxado especialmente 1 pela agricultura e pela agropecuária. São
impressionantes os números do nosso Estado divulgados pelo IBGE.
Temos Minas Gerais, a Cada mês, crescendo 0,5 enquanto o índice do
Brasil é 1,4 negativos. De janeiro a setembro, temos um acumulado
de crescimento de Minas Gerais de 4,2 enquanto o País cresceu 2,7.

Que dureza ouvir aquilo discurso falando de atraso de Minas Gerais!
Não é possível que o Fj'T não enxergue o que está acontecendo no
Estado. E temos que ouvir esses discursos. Os números são outros.
Ouvimos falar sobre assistência social, sobre criança e adolescente:

Falamos isso com
Sr. Presidente, para
mostrando, diferenter
e a cidade está toda
Prefeito Pimentel esq'
necessário mandar lii
Aí, o que está aconte
do Barreiro, inundou
prejuízos para algum
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"Mortalidade infantil preocupa no Brasil", afirmou a representante do
Fundo das Nações Unidas para a Infância no Brasil. O Brasil tem
cerca de 23 milhões de crianças de até 6 anos e é a terceira maior
taxa de mortalidade infantil na América do Sul.

Ouvimos aqui dizer que está tudo perfeito, mas não é verdade.
Temos aqui o relatório da situação da infância brasileira em 2006, o
qual nos mostra que 52,2% das gestantes no País não têm acesso a
seis ou mais consultas pré-natais, número considerado ideal. E,
quando analisamos a situação do Norte e do Nordeste, constatamos
que 73,9% das gestantes não têm consulta. Olhem a nossa situação.
O Fundo da Nações Unidas cobra mais investimentos em pré-natal,
educação e participação política das mulheres no Brasil. E duro
ouvirmos um discurso assim. Em Felisburgo, cuja situação
acompanhei, há claramente uma omissão do governo federal, pois o
Incra deveria ter feito o remanejamento, a desapropriação de uma
fazenda. Agora, cobra-se que o governo do Estado, o povo de Minas
Gerais arque com o pagamento da indenização. Creio que o povo de
Minas, pelos seus representantes, pode até decidir assim. Mas, exigir
que Minas Gerais pague por uma omissão do governo federal...
Aquele foi um crime federal, de responsabilidade do governo federal,
da polícia federal. Impor a Minas Gerais o custo de um crime federal,
que o Estado pague essa indenização. Minas Gerais pode até pagar,
mas vamos dividir com o governo federal, o responsável pelo que
aconteceu por não ter agido em tempo hábil na situação de
Felisburgo.

Dizer também que Minas Gerais não tem programa social. Para o
governo federal, programa social é o Bolsa-Família. Nós tratamos
disso, representando o governo do Estado, o qual entrou com as
políticas compensatórias, com a criança a partir dos seis anos na
escola, com centros públicos de promoção do trabalho, as usinas do
trabalho. Foi dessa maneira que o governo federal desconheceu todo
o trabalho que o governo de Minas fez por meio da segurança
alimentar. Desconhecer o que o governo fez no Norte, no
Jequitinhonha, nos Vales por meio do trabalho da Deputada Elbe
Brandão.

Desculpe-me por extrapolar o tempo. Tínhamos, Sr. Presidente, que

ai
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dar essa resposta. É importante fazermos essas correções e lamentar
que a cada dia o Presidente Lula produza uma pérola pior. Não
sabemos o que mais acontecerá com esse governo, especialista em
obstruir. Eles foram muito bons na Oposição, obstruindo parlamento,
obstruindo governos. Continuam obstruindo com apagão aéreo,
obstruindo as viagens dos brasileiros. Lamentavelmente, estamos
perdendo transplantes por conta dessa má-gestão da aviação do
governo do PT. O Presidente soltou, agora, mais uma, dizendo que a
partir dos 60 anos, se lalguém continuar de esquerda precisa de um
médico. E lamentável. O Presidente da República, a cada dia, solta
uma pérola mais terrívèl que a outra. Muito obrigado pelo tempo que
V. Exa. me concedeu, Sr. Presidente.

Leitura de Comunicações
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Transporte - aprovação, na 16 Reunião Ordinária, em 12/12/2006, do
Requerimento flQ 6.197/2006, do Deputado Weliton Prado; de
Educação - aprovaçãoi na 5 2 Reunião Extraordinária, em 12/12/2006,
dos Projetos de Lei hs 3.720 a 3.722/2006, do Governador do
Estado, e dos Requerimentos ns 7.015, 7.018 e 7.022/2006, da
Comissão de Participação Popular; e de Direitos Humanos -
aprovação, na 32 Reunião Ordinária, em 13/1212006, dos
Requerimentos n 9s 6.993, 7.055, 7.060 e 7.063/2006, da Comissão de
Participação Popular (Ciente. Publique-se.).

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada

um por sua vez, os Phreceres de Redação Final do Projeto de Lei
Complementar n 2 78/2006, do Procurador-Geral de Justiça, que
dispõe sobre a criação! da Ouvidoria do Ministério de Minas Gerais,
regulamenta a indicação e escolha do Ouvidor e dá outras
providências, e dos Frojetos de Lei n 9s 623/2003, do Deputado
Alencar da Silveira Jr., que institui o "Dia dos Jipeiros", 2.209/2005, do
Deputado João Leite, que dispõe sobre a colocação de lista de
anúncios de vaga para o trabalho elaborada pelo Sine no "hall" de
entrada de repartições públicas, 2.494/2005, do Deputado Leonardo
Moreira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
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Malacacheta imóvel que especifica, 2.625/2005, do Deputado
Domingos Sávio, que autoriza o Poder Executivo a doar à Apae de
Passa-Tempo o imóvel que especifica, 2.675/2005, do Deputado
George Hilton, que dispõe sobre a política estadual de incentivo ao
turismo educativo e dá outras providências, 2.751/2005, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Rio Pomba o imóvel que especifica, 2.75212005, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Ubá os imóveis que especifica, 2.754/2005, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Araguari os imóveis que especifica, 2.769/2005, do
Deputado Dinis Pinheiro, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Pavão o imóvel que especifica, 2.934/2006, do Deputado
Gustavo Corrêa, que dispõe sobre brinquedo, material escolar ou
peças de vestuário infantis apreendidos e dá outras providências,
3.020/2006, do Governador do Estado, que autoriza o Poder
Executivo a doar imóvel de propriedade do Estado ao Município de
Barbacena, 3.054/2006, do Deputado Mauri Torres, que autoriza o
Poder Executivo a doar os imóveis que especifica ao Município de
São Miguel do Anta, 3.077/2006, do Deputado Dimas Fabiano, que
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Aiuruoca o imóvel
que especifica, 3.085/2006, do Deputado Jayro Lessa, que autoriza o
Poder Executivo a doar ao Município de Governador Valadares o
imóvel que especifica, 3.151/2006, do Deputado Márcio Kangussu,
que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de
Jequitinhonha o imóvel que menciona. 3.16012006, do Deputado
Carlos Pimenta, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município
de Engenheiro Navarro o imóvel que especifica, 3.167/2006, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a fazer
reverter ao Município de Bias Fortes o imóvel que especifica,
3.193/2006, do Deputado José Henrique, que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Itanhomi o imóvel que especifica,
3.329/3006, da Deputada Jô Moraes, que institui o Dia Estadual contra
a Homofobia, 3.354/2006, do Deputado Mauri Torres, que autoriza o
Poder Executivo a doar ao Município de São Miguel do Anta o imóvel
que especifica, 3.398/2006, do Deputado Alberto Pinto Coelho, que
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autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Conceição do Mato
Dentro o imóvel que especifica, 3.476/2006, do Tribunal de Justiça,
que dispõe sobre o quadro de pessoal da Secretaria do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais e dá outras providências, e
3.568/2006, do Deputado André Quintão, que institui o Dia Estadual
do Fundo Amigo da Crinça (A sanção.).

Võtação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Transporte, em

que solicita sejam encaminhados aos Presidentes da Telemar e da
Anatei ofícios solici tand Fp informação sobre os motivos de o Município
de Presidente Kubitschpk ainda não ter sistema de telefonia digital.
Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Transporte, em que solicita seja
encaminhado ao Presidente da Telemar ofício solicitando seja levado
ao Município de Presidente Kubitschek o sistema de telefonia digital
em substituição ao ide telefonia analógica. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Transporte, em que requer seja
encaminhado à Agência Nacional de Petróleo - ANP - ofício,
solicitando as informações que menciona. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Defesa do Consumidor, solicitando
seja encaminhado ofício à Coopervans para que envie a esta
Comissão cópia do contrato assinado com a Transfácil, cujo objeto é a
implantação e operação9 da bilhetagem eletrônica do serviço público
de transporte coletivo suplementar de passageiros da Capital, além
dos anexos dos respectivos contratos e possíveis alterações. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja
encaminhado ofício à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, com
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cópia para o Ministério Público de Minas Gerais, solicitando
informações sobre o volume de lama retirado da Lagoa da Pampulha,
o método adotado e local de deposição da lama dentro do Programa
de Recuperação e Desenvolvimento Ambiental da Bacia da
Pampulha - Propam. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as reuniões
extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 14, 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 é a publicada na edição
anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 162 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA
NA 42 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 9 LEGISLATURA,

EM 28/1112006
Às 14h43min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana

Maria Resende e os Deputados Biel Rocha e Sávio Souza Cruz,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Biel Rocha, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento da Deputada Ana Maria
Resende, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta. Passa-se à P 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, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1 2 turno, do Projeto
de Lei n2 2.880/2005 na forma do Substitutivo n 2 1 (relator: Deputado
Biel Rocha). 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

ai
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aprovados, em turno útico, cada um por sua vez, os Projetos de Lei
ns 2.906/2005 e 3.143/2006 (relatora: Deputada Vanessa Lucas);
3.366 e 3.409/2006 (relator: Deputado Biel Rocha) e 3.52512006
(relatora: Deputada Varessa Lucas), que receberam parecer por sua
aprovação. Cumprida afinaIidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reuniãb ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra ostra balhos. i

Sala das Comissões, 1 2 de dezembro de 2006.
Gil Pereira, President - Biel Rocha -José Henrique - Elbe Brandão.

ATA DA 152 REIJNIAO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 0 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 152 LEGISLATURA, EM 29/11/2006
Às 114h45min, compaecem na Sala das Comissões a Deputada

Maria Tereza Lara e 05L Deputados André Quintão e Doutor Ronaldo
(substituindo este ao Deputado José Milton, por indicação da
Liderança do BPSP), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, a 1 Presidente, Deputada Maria Tereza Lara,
declara aberta a reuniãó e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado André Qdintão, 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 tratar de assuntos de
interesse da Comissão;e comunica o recebimento de ofício da Sra.
Elizabeth Pimenta, Gerente do Projeto Estruturador da Estrada Real
(publicado no "Diário d9 Legislativo" de 17111/2006). 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 aprovadas, cada uma por sua vez, na
forma de requerimento,1 as Propostas de Ação Legislativa n2s 657,
667, 709, 719, 723 e 730/2006 (relator: Deputado André Quintão); 668
e 671/2006 (relatora: Deputada Maria Tereza Lara); 692, 697 e
703/2006 (relator: Deputado Doutor Ronaldo). São rejeitadas as
Propostas de Ação Legislativa ns 659/2006 (relator: Deputado Doutor
Ronaldo); 727/2006 (reItor: Deputado André Quintão); e 728/2006
(relatora: Deputada Maria Tereza Lara). A Proposta de Ação
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Legislativa no 655/2006 é retirada da pauta por não cumprir
pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Maria Tereza Lara, Presidente - João Leite - Jô Moraes.
ATA DA 252 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
NA 4 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA,

EM 6/12/2006
Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ricardo Duarte, Antônio Genaro (substituindo este ao Deputado
Sebastião Costa, por indicação da Liderança do BPSP) e Dalmo
Ribeiro Silva (substituindo a Deputada Vanessa Lucas, por indicação
da Liderança do BPSP), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Ricardo Duarte, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante da pauta e acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei n2s 2.574 e 2.75012005, 3.012, 3.670, 3.384,
3.401/2006 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 3.443, 3.515, 3.530,
3.537, 3.539 e 3.65212006 (Deputado Antônio Genaro). Passa-se à P
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 de Redação Final dos Projetos de Lei ns 2.574 e
2.750/2005, 3.012 e 3.670/2006 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro
Silva). 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 n 2s 3.384 e 3.40112006 (relator: Deputado Dalmo
Ribeiro Silva); 3.443, 3.515, 3.530, 3.537, 3.539 e 3.652/2006 (relator:
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Deputado Antônio Genaro). Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença do parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente -Vanessa Lucas - DjaIma Diniz.	-

ATA DA 192 REUNIAOORDINARIA DA COMISSAO DE EDUCAÇAO,
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 42 SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 6/12/2006
As 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Leonídio Bouças, Weliton Prado e Gustavo Corrêa, membros da
supracitada Comissão) Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Leonídio Bouças, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Gustavo Corrêa, 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 j?
Fase da 22 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 n 2 2.400/2005 na forma do
vencido no l turno (r(
redistribuição). Passa
compreendendo a
dispensam a apreciaç
aprovados, em turno
n9s 3.373, 3.473, 3.5:
Deputado Paulo Piau);
Bouças); 3.665/2006
3.676/2006 (relator: C
Deputado Doutor Viar
Submetidos a votaçã
Requerimentos ns 6í
da reunião, a Preside
convoca os membros

ator: Deputado Gustavo Corrêa, em virtude de
e à 2? Fase da 22 Parte (Ordem do Dia),
cussão e votação de proposições que

p do Plenário. Após discussão e votação, são
»co , cada um por sua vez, os Projetos de Lei
3, 3.573, 3.589, 3.611 e 3.693/2006 (relator:
3.604 e 3.646/2006 (relator: Deputado Leonídio
(relatora: Deputada Ana Maria Resende);
putado Weliton Prado) e 3.723/2006 (relator:
t), que receberam parecer por sua aprovação.

cada um por sua vez, são aprovados os
39, 6.999 e 7.000/2006. Cumprida a finalidade
cia agradece a presença dos parlamentares,
ia Comissão para a próxima reunião ordinária,
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determina a Iavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2006.
Doutor Viana, Presidente - Weliton Prado- Dinis Pinheiro.

ATA DA 17q REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 49 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 159 LEGISLATURA, EM 6/12/2006
Às 17h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Jayro Lessa, Dilzon Meio, Luiz Humberto Carneiro e Sebastião
Helvécio, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Jayro Lessa, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Dilzon Meio, 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 12 Fase da 22 Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Registra-se a presença
da Deputada Elisa Costa. Após discussão e votação é aprovado o
parecer pela aprovação, no 1 2 turno, do Projeto de Lei n 3.694/2006
na forma do Substitutivo n 2 1, da Comissão de Constituição e Justiça
(relator: Deputado Dilzon Meio), registrando-se o voto contrário da
Deputada Elisa Costa. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Dinis Pinheiro - José Henrique - Luiz

Humberto Carneiro.
ATA DA 199 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 49 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 159 LEGISLATURA, EM 7/12/2006

As 14h19min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Maria OUvia e os Deputados Fahim Sawan, Paulo Cesar, Sávio Souza
Cruz e Célio Moreira (substituindo este ao Deputado Antônio Genaro,
por indicação da Liderança do BPSP), membros da supracitada
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Comissão. Havendo túmero regimental, o Presidente, Deputado
Fahim Sawan, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Célio Moreira, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se
à 1 2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O
Presidente comunica q os Projetos de Lei n 2s 3.467 e 3.477/2006
foram retirados da pauta, por terem sido apreciados na reunião
anterior. Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado Fahim
Sawan, que conclui pela rejeição das Emendas n 2s de 3 a 8,
apresentadas em Plenário ao Projeto de Resolução n 2 3.768, no l
turno, o Presidente dei &e o pedido de vista do Deputado Sávio Souza
Cruz. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a reunião extraordináriaa ser realizada em 12/12/2006, às 10 horas, e
para próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2006.
Fahim Sawan, Presdente -	Gustavo Valadares - Sargento

Rodrigues - Sávio Souza Cruz.
ATA DA 24? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 4? SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 152 LEGISLATURA, EM 12/12/2006
Às 9h45min, compare cem na Sala das Comissões os Deputados

Laudelino Augusto, Doutor Ronaldo e João Leite, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Fábio
Avelar. 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 reunio anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membrbs da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se[ destina a debater os aspectos ambientais da
deposição de lama e ebtulho retirados da Lagoa da Pampulha em
área de mineração no Município de Confins e comunica o recebimento

rÃ
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de correspondência do Sr. Randolpho Cardoso Simões, Diretor da
Mineração Lapa Vermelha Ltda., justificando sua ausência nesta
reunião. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei ns 651/2003 no 2 turno (Deputado Laudelino
Augusto) e 2.876/2005 no 29 turno (Deputado Paulo Piau). A
Presidência interrompe a 1? Parte da reunião para ouvir a Sra.
Elizabete Lino de Oliveira, assessora institucional da Amda e o Sr.
Décio Chami, engenheiro ambientalista e morador da Pampulha, que
são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a
palavra aos Deputados João Leite e Fábio Avelar, autores do
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os
trabalhos ordinários da reunião e passa à 3 4 Fase da 22 Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Laudelino Augusto,
solicitando sejam enviadas as notas taquigráficas desta reunião a
todos os convidados para que respondam os questionamentos
levantados durante a reunião; Doutor Ronaldo, em que solicita sejam
ouvidos representantes da União de Associações de Bairros da Zona
Sul de Belo Horizonte, em reunião a ser realizada dia 13/1212006;
Fábio Avelar, em que solicita seja enviado ofício à Feam com pedido
de informações sobre a existência, naquela Fundação, de
licenciamento ambiental para deposição de lama retirada da Lagoa da
Pampulha em área cárstica do Município de Confins; João Leite (2),
em que solicita seja enviado oficio ao Ministério Público do Estado
com pedido de informações sobre as medidas tomadas por aquele
órgão em face da decisão prolatada em 16/8/2005 pelo Tribunal de
Contas do Estado; e seja enviado ofício à Prefeitura de Belo
Horizonte, com cópia para o Ministério Público, solicitando
informações sobre o volume de lama retirado da Lagoa da Pampulha,
o método adotado e o local de deposição da lama. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
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convidados e dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2006.
Laudelino Augusto, Presidente - Doutor Ronaldo - João Leite - Sávio

Souza Cruz.	-	 -
ATA DA 182 REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 1211212006
As lShlOmin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Domingos Sávio, José, Henrique, Luiz Humberto Carneiro e Dinis
Pinheiro (substituindo este ao Deputado Dilzon Meio, por indicação da
Liderança do BPSP), membros da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado Alberto Pinto Coelho. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Domingos Sávio, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado José Henrique, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar
proposições da Comissão. Registra-se a presença dos Deputados
Jayro Lessa e Sebastião Helvécio. Os Deputados Alberto Pinto
Coelho e Dinis Pinheiro he retiram da reunião. Passa-se à 1 2 Fase da
22 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 2 2 turno, dos Projetos de Lei n9s
2.081/2005 (relator: Deputado Domingos Sávio); 2.58612005 (relator:
Deputado Sebastião Helvécio) e 2.690/2005 (relator: Deputado José
Henrique); e pela aproação na forma do vencido no V turno dos
Projetos de Lei ns 2.737/2005 (relatdr: Deputado Sebastião Helvécio,
em virtude de redistribjição); 2.79512005 (relator: Deputado José
Henrique); 3.192/2006 (çelator: Deputado Jayro Lessa, em virtude de
redistrbuição); 3.322/2096 (relator: Deputado Domingos Sávio) e
3.40612006 (relator: Deputado Sebastião Helvécio, em virtude de
redistribuição). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

rs



1052

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a reunião extraordinária, hoje, às 21h20min, para
apreciação dos pareceres dos Projetos de Lei n 9s 1.886 e 2.661/2005
e 3.056/2006 no 22 turno, e 3.669, 3.732 e 3.779/2006 e Projeto de Lei
Complementar & 87/2006 no 1 9 turno, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Dilzon Meio - Jayro Lessa - Elisa

Costa - José Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Sebastião Helvécio.
ATA DA 329 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 4ê SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15
LEGISLATURA, EM 13/12/2006

Às 9h12min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Angelo, Roberto Ramos e Paulo Cesar, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Durval Angelo, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Roberto Ramos, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina apreciar matéria constante da pauta
e a obter esclarecimentos sobre o assassinato da advogada Walmary
Moreira da Silva, ocorrido em 20/11/2004, na cidade de Ouro Preto, e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: dos Srs.
Rosimar Machado, Presidente da Câmara Municipal de Pains,
confirmando sua presença na audiência pública desta Comissão a ser
realizada em Pains, no dia 6/12/2006; Rodrigo Filgueira de Oliveira,
Promotor de Justiça e Coordenador do Centro de Apoio Operacional
das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos,
informando que ele e a Sra. Rosiley Fátima Borges, Promotora de
Justiça da Comarca de Arcos não poderão comparecer à reunião do
dia 6/12/2006, em virtude de compromissos previamente agendados;
Roberto Gonçalves Dias, Presidente da Comissão de Direitos
Humanos da Câmara Municipal de Joaima, encaminhando, para
adoção de providências, cópia de relato de atos de abuso de
autoridade praticado pelos policiais militares lotados no destacamento
da Polícia Militar dessa cidade contra cidadãos e crianças; Reginaldo
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Martins Correa e outros, presos na cadeia pública de Perdizes,
encaminhado por meio do Gabinete do Deputado João Leite, pedindo
ajuda a esta Comissão para o processo criminal deles; Antônio
Joaquim Fernandes Neto, Procurador de Justiça, Marcos Helênio
Leoni Pena, Superintendente Regional do lncra, e Aluízio Mesquita,
Delegado da 82 Delegacia Regional de Polícia Civil, publicados no
"Diário do Legislativo" do dia 19/12/2006; Ivanir Gorgosinho, Assessor
de Gabinete do Prefeito Municipal de Contagem, publicado no "Diário
do Legislativo" do dia 7/12/2006; e das Sras. Francisca Isabel de
Oliveira, do Município de Aiuruoca, encaminhado por meio do
Gabinete do Deputado João Leite, solicitando ajuda desta Comissão
em relação às crianças que foram retiradas de sua casa por ordem
judicial; Terezinha Cândida da Silva, do Município de Patos de Minas,
solicitando sejam tomadas as providências relacionadas à ocorrência
de maus-tratos contra os presos da penitenciária de Patrocínio. A
Presidência interrompe a 1? Parte da reunião para ouvir os Srs.
Anselmo de Rezende Gusmão, Delegado da Superintendência
Regional, representando Pedro Antônio Mendes Loureiro, Delegado-
Geral de Polícia Civil da Regional de Conselheiro Lafaiete; Fausto
Eustáquio Ferraz, Delegado-Presidente do Inquérito Policial da
Delegacia de Homicídios em Belo Horizonte; Marco Antônio Monteiro
de Castro, Chefe de Divisão dos Crimes Contra a Vida; e Alcides
Costa, Delegado de H&iiicídios da Região Leste, em Belo Horizonte,
que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente e autor do
requerimento que deu lorigem 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 l reunião. Passa-se à 24 Fase da 2 Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispen'am a apreciação do Plenário. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos n2s
6.993, 7.055, 7.060, e 71063/2006. Submetido a discussão e votação,
é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n9
3.65212006. Cumprida afinalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
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para próxima reunião, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Durval Angelo, Presidente - Roberto Ramos.	-

ATA DA 319 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 4? SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 13112/2006
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Lúcia

Pacífico e os Deputados Laudelino Augusto, Doutor Ronaldo, João
Leite e Sávio Souza Cruz, membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, os Deputados Fábio Avelar e Gustavo Valadares.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Laudelino
Augusto, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado João Leite, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
interrompe a 1? Parte da reunião para ouvir os Srs. Marcelo Marinho
Franco, Presidente da União das Associações de Bairros da Zona Sul;
Hélder Clarete Teixeira e Bruno Virgílio Gorini, da Associação dos
Moradores do Bairro Belvedere; Judy Robbe, da. Associação dos
Moradores do Alto Santa Lúcia; Mary Ribeiro, da Sociedade Amigos
da Serra; José Marques, da Associação dos Moradores dos Bairros
Anchieta e Cruzeiro; e José Eduardo Barata, da Comissão de
Segurança da Amoram, que prestarão homenagem aos membros da
Comissão. A Presidência concede a palavra ao Sr. Marcelo Marinho
Franco. Após considerações iniciais, o Presidente da União das
Associações de Bairros da Zona Sul determina que os representantes
das diversas Associações façam a entrega de placa a cada Deputado.
Em seguida, os Deputados usam a palavra para agradecer a
homenagem. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião
e passa à 12 Fase da 2? Pane (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o
parecer pela aprovação, no 2 Q turno, do Projeto de Lei n2 65112003 na
forma do vencido no i Q turno, com as Emendas ns 1, 2 e 3, que
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apresenta (relator: Deputado Laudelino Augusto); e pela aprovação,
no 12 turno, do Projeto e Lei n9 2.493/2005 na forma do Substitutivo
n 1, com a Emenda n 2 1, que apresenta (relator: Deputado Doutor
Ronaldo). Na fase dediscussão do parecer do relator, Deputado
Paulo Piau, que conclui pela aprovação na forma do vencido no l
turno do Projeto de Lei ti 2.876/2005, no 2 turno, o Presidente defere
o pedido de vista do Deputado Sávio Souza Cruz. Passa-se à 2 0 Fase
da 2 Parte (Ordem do i Dia), compreendendo a discussão e votação
de proposições que disibensam a apreciação do Plenário. Submetidos
a votação, cada um por ua vez, são aprovados os Requerimentos n2s
7.007, 7.008 e 7.01212006. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradecei a presença dos convidados e dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, d ser realizada amanhã. dia 14112, às 9h30min,
com a finalidade de apréciar o Projeto de Lei n Q 2.876/2005, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1 4 de dezembro de 2006.
Laudelino Augusto, Pr6idente - Paulo Piau - João Leite.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente deu ciência ao Plenário das comunicações
apresentadas, na 96 Reunião Ordinária, realizada em 1411212006,
pelas Comissões de Turismo - aprovação, na 24 Reunião Ordinária,
em 13/1212006, do Requerimento n 9 7.02712006, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva; de Meio Ambiente - aprovação, na 31 Reunião
Ordinária, em 13/12120136, dos Requerimentos ns 7.007, 7.008 e
7.012/2006, da Comissão de Participação Popular; de Participação
Popular - aprovação, 

na 
162 Reunião Ordinária, em 13/12/2006, da

Proposta de Ação Legislativa n 2 65512006, de autoria popular; de
Política Agropecuária -1 aprovação, na 23 Reunião Ordinária, em
13/12/2006, do Projeto de Lei n9 3.67212006, do Deputado Doutor
Viana, com a Emenda n 2 1, da Comissão de Justiça; e dos
Requerimentos n os 7.005, 7.006, 7.009, 7.010, 7.011, 7.013, 7.014,
7.016 e 7.064/2006, da Comissão de Participação Popular; e
7.051/2006, do Deputado Leonardo Moreira; de Saúde - aprovação,
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na 28 Reunião Ordinária, em 13/12/2006, dos Projetos de Lei ns
3.698/2006, do Deputado Carlos Pimenta, e 3.703/2006, do Deputado
Paulo Piau; e dos Requerimentos ns 5.523/2005, do Deputado Célio
Moreira; 6.98512006, do Deputado Carlos Pimenta; 6.99012006, do
Deputado Weliton Prado; 6.994, 6.996 e 6.997/2006, da Comissão de
Participação Popular; e do Trabalho - aprovação, na 5 2 Reunião
Extraordinária, em 14/12/2006, dos Projetos de Lei ns 3.517/2006, do
Deputado Roberto Ramos; 3.545/2006, do Deputado Laudelino
Augusto; 3.616/2006, do Deputado Paulo Cesar; 3.674 e 3.675/2006,
da Deputada Maria Olívia; 3.679, 3.684, 3.686 e 3.688/2006, do
Deputado Paulo Piau; 3.696/2006, do Deputado Gustavo Corrêa;
3.702/2006, do Deputado Ivair Nogueira; 3.705 e 3.706/2006, do
Deputado Sargento Rodrigues; 3.707/2006, do Deputado Antônio
Andrade; 3.710/2006, do Deputado Jayro Lessa; 3.714/2006, do
Deputado Alberto Pinto Coelho; 3.728/2006, do Deputado Sargento
Rodrigues; 3.747/2006, do Deputado Dinis Pinheiro; 3.749/2006, do
Deputado Irani Barbosa; 3.750 e 3.751/2006, do Deputado Rogério
Correia; 3.75312006, do Deputado Alberto Pinto Coelho; 3.755/2006,
do Deputado Luiz Humberto Carneiro; 3.756/2006, da Deputada
Vanessa Lucas; 3.765/2006, da Deputada Elisa Costa; 3.770/2006, do
Deputado Antônio Genaro; 3.771/2006, do Deputado Irani Barbosa;
3.772/2006, do Deputado Padre João, e 3.774/2006, do Deputado
Paulo Piau; e dos Requerimentos ns 7.017, 7.019 a 7.021, 7.023 e
7.024/2006, da Comissão de Participação Popular (Ciente. Publique-
se.).

PARECER PARA TURNO UNICO DA MENSAGEM N9 570/2006
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, a mensagem em epígrafe

encaminha a prestação de contas relativa ao exercício de 2005.
Em cumprimento do disposto no art. 76, inciso 1, da Constituição do

Estado, o Tribunal de Contas apreciou as referidas contas na sessão
plenária de 28/6/2006 e emitiu parecer prévio favorável à sua
aprovação. Por intermédio do Ofício n 2 46/2006, publicado em
10/8/2006, o Presidente da Corte de Contas encaminhou a esta Casa
cópia do Processo n9 710.796, que contém o parecer prévio e o
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relatório técnico da com! issão designada para analisar as contas do
Governador do Estado. 1

Publicada no Diário do Legislativo", em 201412006, foi a proposição
encaminhada a esta Cõmissão, para receber parecer, nos termos do
art. 218 do Regimento Interno.

Fundamentação
As contas que ora são apreciadas, constituídas pelos Balanços

Gerais da Administraçãb Direta, das Autarquias, das Fundações, dos
Fundos Estaduais e das Empresas Estatais Dependentes, elaborados
pela Superintendência Central de Contadoria Geral da Secretaria de
Estado da Fazenda, pelo Relatório de Avaliação da Execução da Lei
Orçamentária, de responsabilidade da Auditoria-Geral do Estado, e
pelo Relatório de Execução de Investimentos em Programas Sociais,
apresentado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão,
foram encaminhadas à Assembléia Legislativa dentro do prazo
previsto na Constituição do Estado. Acompanha também as contas
anuais relativas a 2005 o Relatório de Avaliação Social dos
Programas Governamentais, elaborado, como no ano anterior, com o
objetivo de avaliar o desempenho das ações sociais, em especial da
carteira dos programas dstruturadores.

Com o advento da Lei Complementar federal n2 101, de 2000,
denominada Lei de Responsabilidade Fiscal, as prestações de contas
e o respectivo parecer prévio passam a ser considerados instrumentos
de transparência da getão fiscal, aos quais deverá ser dada ampla
divulgação. Cumpre ressaltar que o procedimento previsto no art. 56
da Lei de Responsabilidde Fiscal, que estabelece a obrigatoriedade
do recebimento de pareceres prévios separados para as contas
apresentadas pelos Poderes e pelo Ministério Público, não vem sendo
cumprido no âmbito do Estado.

A emissão do parecer prévio sobre as contas prestadas pelo
Governador do Estado donstitui deliberação, de caráter opinativo, do
Pleno do Tribunal de Contas. Seu conteúdo técnico deve espelhar
uma avaliação global do programa de trabalho e destina-se a
subsidiar a Assembléia Legislativa no julgamento das contas do Chefe
do Poder Executivo. E'oportuno lembrar que o julgamento dessas
contas pelo Poder Legislativo não isentará os demais ordenadores de
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despesa de eventuais responsabilidades que venham a ser apuradas
em processos de apreciação específica.

Feitas essas considerações iniciais, passamos à análise resumida
das contas governamentais.

- Instrumental Orçamentário
O Poder Executivo estabeleceu como pilar para a disseminação do

novo modelo de gestão pretendido para a máquina pública a
associação entre planejamento estratégico e compromisso com
resultados, o que representa um avanço em relação às práticas até
então desenvolvidas.

Em cumprimento do art. 231 da Constituição do Estado, foi instituído
pela Lei nQ 15.032, de 20/1/2004, o Plano Mineiro de Desenvolvimento
Integrado - PMDI -, elaborado para orientar o crescimento econômico
do Estado no período de 2004 a 2020. Registre-se que um dos focos
do Plano é melhorar o índice de Desenvolvimento Humano - IDH - do
Estado de Minas Gerais, elevando-o de 0,773 para 0,800, índice
suficiente para classificar o Estado em um nível de alta
desenvolvimento humano.

O projeto de lei do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG
-, após discussão em audiências públicas, foi transformado na Lei n
15.033, de 2004. Concebido inicialmente com uma carteira de 30
projetos estruturadores, o projeto foi acrescido do programa "Inclusão
Social de Famílias Vulnerabilizadas", conseqüência de emenda de
iniciativa popular. A revisão ocorrida em 2004, que resultou na Lei n
15.472, de 2005, manteve os 31 projetos estruturadores. A revisão de
2005, transformada na Lei n 2 15.974, de 2006, incluiu quatro outros
projetos: "Programa de Recuperação e Manutenção Rodoviária do
Estado - Pró-MG"; "Ampliação de Vagas e Modernização da Gestão
do Sistema Prisional"; "Combate à Pobreza Rural" e "Minas Esporte".

O relatório técnico do Tribunal de Contas apontou que a lei de
diretrizes orçamentárias para o exercício de 2005, a exemplo das
anteriores, não dispôs sobre normas relativas ao controle de custos e
quanto à avaliação dos resultados dos programas financiados com
recursos dos orçamentas, em conformidade com o art. 4, inciso 1, da
Lei de Responsabilidade Fiscal.

A Lei Orçamentária n g 15.460, de 13/1/2005, estimou a receita em
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R$23.958.281.023,00 é fixou a despesa em igual importância. O
Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado
estimou as fontes e fixou os investimentos em R$6.045.383.962,00. O
incremento ao Orçamer1ito do Estado mediante a abertura de créditos
adicionais totaliza R$3.085.372.673,55. As alterações do Orçamento
que implicaram a elevação das dotações totais tiveram como principal
fonte de receita o exceso de arrecadação.

II - Execução do Orçarpento Fiscal
A execução orçamentária da receita foi de R$25.513.724.000,00, o

que significa um acréscimo de 6,49% em relação à receita
orçamentária prevista. \ execução orçamentária da despesa foi da
ordem de R$25.292.07€.000,00, também significando um acréscimo
de 5,57% em relação à espesa prevista. Isso acarretou um superávit
de R$221.654.000,00, o qual, após déficits sucessivos, inclusive seu
reconhecimento na peça orçamentária de 2003, tem um significado
muito grande. A atual gestão não mediu esforços para resolver a
grave situação fiscal em que se encontrava o Estado, com a adoção
de iniciativas, a partir de 2003, voltadas para o incremento das
receitas próprias e para o controle dos gastos públicos. E importante
salientar que o ajuste fiscal é dificultado por dois grandes conjuntos de
razões: por um lado,1 pelo elevado percentual das despesas
obrigatórias (principalmente pessoal e serviço da dívida) e pela
vinculação constitucional das receitas tributárias em favor de áreas
específicas (notadamente educação e saúde), fato que limita a
alocação discricionária de recursos; por outro lado, pelas demandas
crescentes por serviços públicos de qualidade nas áreas da saúde, da
segurança, da educaçãoe do saneamento básico.

A retomada da política de investimentos públicos em 2004,
executada em aproximadamente R$1.900.000.000,00, foi intensificada
em 2005, atingindo o mdntante de R$3.100.000.000,00 em despesas
de capital, o que propor pionou um aumento de 60% em relação ao
ano anterior, alcançado pela ampliação do volume de recursos
alocados em investimentos gerais da ordem de R$1.500.000.000,00
em 2004 para R$2.700.000.000,00 em 2005.

Na área das receitas, houve um acréscimo de R$1.560.000.000,00
em relação à previsão inicial, que se deve ao comportamento positivo
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das receitas tributárias (que contribuíram com 72,3% da elevação das
receitas totais), apresentando um crescimento real de 11,7%,
justificado pela trajetória crescente do ICMS (que representa 61,8% da
receita tributária).

No campo das despesas, devemos destacar os avanços do Estado
no cumprimento do art. 20, inciso II, alínea c", da Lei Complementar
n2 101, de 2000, que estabelece o limite de 49% para as despesas
com pessoal do Poder Executivo, encerrando o exercício de 2005 com
o índice de 43,49% da Receita Corrente Líquida, mesmo sendo
observados o crescimento vegetativo da folha, a admissão de novos
funcionários por meio de concursos públicos e a implantação de novas
carreiras e tabelas salariais, principalmente nas áreas da saúde e da
educação. Constatamos também um decréscimo da participação das
despesas correntes no total das despesas, que em 2005 ficou em
torno de 87%, contra os 91% verificados em 2004.

III - Dívida Pública, Superávit Primário e Resultado Nominal
O limite global para o montante da dívida consolidada do Estado é

estabelecido pela Resolução do Senado n 2 40, de 2001, alterada pela
Resolução n Q 5, de 2002. Determina que, ao final do décimo quinto
exercício financeiro contado a partir do encerramento do ano de sua
publicação, a dívida consolidada líquida não poderá ser superior a
duas vezes a Receita Corrente Líquida - RCL. Dispõe, ainda, que,
durante o período de transição de 2002 a 2017, o excedente apurado
em 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de um quinze
avos a cada exercício financeiro. Por sua vez, a Resolução ng 20, de
2003, prorrogou a data para o enquadramento final, suspendendo a
obrigatoriedade de enquadramento na trajetória de redução no
período compreendido entre 1 1/1/2003 e 30/4/2005, adiando a data-
limite para o exercício de 2020. Ainda assim, nos termos do Relatório
de Gestão Fiscal publicado pelo Poder Executivo, verifica-se que a
relação mencionada foi de 224,53 para 2004, quando o previsto era
de 227,55%, e em 2005 o índice foi de 203,10%, quando o previsto
para o período era de 22525% (considerando-se o redutor de 2,3%
ao ano, para se alcançar a meta em 2016).

A comparação da meta de resultado primário fixada pelo Anexo de
Metas	Fiscais	da	Lei	de	Diretrizes	Orçamentárias



1061

(R$1. 127. 000.000 , 00) com o montante efetivamente realizado na
execução orçamentária (R$1.920.000.000,00) revela o cumprimento
da meta fiscal.

Houve um crescimento, nominal de 26,59% e um crescimento real de
19,46% do resultado prmário em relação a 2004, o que permitiu a
realização integral das despesas previstas, além de gerar excedente
para o pagamento do principal e dos encargos da dívida. Entretanto,
não podemos deixar de1 ressalvar que o superávit não foi suficiente
para conter o crescimento da dívida consolidada líquida, quando em
2005 foram gastos R$1.640.000.000,00 com o pagamento de juros e
encargos e R$411.450.000,00 referentes a amortização, acarretando
uma diferença de R$126.790.000,00 em relação ao superávit
acumulado.

Com relação ao resultado nominal, a meta proposta na Lei n9
15.291, de 2004, LDO para 2005, era de R$1.724.000.000,00 e o
resultado obtido, foi de R$1.561.000.000,00, correspondente à
diferença entre o saldè da dívida fiscal líquida no período de
referência e o do períodoanterior.

Dessa forma, nos termos da metodologia proposta pela Portaria n
471, de 2004, da Secreta'ria do Tesouro Nacional, o Estado cumpriu o
disposto no art. 99 da ÉRF, não sendo necessária a limitação de
empenhos e movimentação financeira.

IV - Dispositivos Constitucionais
Educação
Segundo o relatório técnico, o Estado aplicou, na manutenção e

desenvolvimento do ensiho, R$4.418.000.000,00, incluído o valor de
R$269.080.000,00 ref4entes à perda com o FUNDEF,
correspondentes a 29,40% da receita resultante de impostos e
transferências, percentual acima do estabelecido na Constituição da
República, que é de 25% e seria de R$3.396.000.000,00. No tocante à
educação fundamental, o Estado aplicou R$2.040.000.000,00
equivalente a 60,17% dos recursos destinados à manutenção e
desenvolvimento do ensino, superando, da mesma forma, o mínimo
constitucional. Merece destaque, entretanto, a reversão da tendência
declinante dos percentuais aplicados na manutenção e
desenvolvimento do ensino verificada ao longo do período de 2000 a
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2003. Com efeito, o percentual aplicado pelo Estado no exercício de
2004 superou em 2,02% o percentual aplicado no exercício anterior, e
em 2005 houve um acréscimo de 0,41% em relação a 2004.

Saúde
Para o cumprimento da Emenda à Constituição nQ 29, de 2000, o

Estado deve apresentar uma aplicação mínima de 12% da base
vinculável em ações e serviços públicos de saúde. Dessa forma, o
balanço geral do Estado apresentou demonstrativo que evidencia uma
receita vinculável de R$15.020.000.000,00 e despesas apuradas de
R$1.850.000.000,00, o que resultou em uma aplicação de 12,33%,
sendo R$1.350.000.000,00 referente à execução dos órgãos e das
entidades integrantes do Orçamento Fiscal do Estado e
R$504.440.000,00 executados no Orçamento de Investimento das
Empresas Controladas pelo Estado, notadamente a Copasa.

Ao final do exercício de 2005, permanecem pendentes de liquidação
e pagamento R$196.480.000,00, o equivalente a 41,26% dos valores
inscritos, que foram transferidos para o exercício de 2006.

Amparo e Fomento à Pesquisa
Nos termos do art. 212 da Carta mineira, o Estado tem que repassar

à Fapemig no mínimo 1% da receita corrente ordinária, em parcelas
duodecimais, com a finalidade de apoiar o desenvolvimento científico
e tecnológico. A análise dos demonstrativos contábeis revela que o
repasse de recursos financeiros correspondeu a 100% do montante
devido, sendo 77,57% do valor total referentes à categoria econômica
"capital" (investimentos, inversões financeiras e/ou amortização da
dívida).

O Estado fez os repasses à Fundação de Amparo e Fomento à
Pesquisa - Fapemig -, mensalmente, o que constitui uma melhora
considerável no cumprimento do disposto no art. 212 da Constituição
Estadual, uma vez que, nos anos anteriores, o repasse foi feito muitas
vezes em data posterior à do encerramento do exercício, com efeitos
meramente escriturais.

Despesas com Pessoal
No tocante aos limites das despesas com pessoal em relação à

Receita Corrente Líquida, observa-se que o Poder Executivo
comprometeu o percentual de 46,55%. Considerando que os demais
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Poderes e órgãos autónomos também observaram os limites legais, a
despesa total com pesoal atingiu o percentual de 57,00% da RCL.
Dessa forma, foram cumpridos os limites estabelecidos na Lei
Complementar Federal inQ 101, de 2000, tanto no que se refere ao
limite global quanto no que se refere aos limites parciais fixados no
inciso II do art. 20. Cumpre salientar que o cálculo dos percentuais de
comprometimento está qm conformidade com a metodologia adotada
pela Secretaria do Tesouro Nacional, desconsiderando-se a
metodologia de cálculo dieterminada pela Instrução n 2 5, de 2001, do
Tribunal de Contas, quei retira os gastos com inativos e pensionistas
custeados pelo Tesouro.!

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação das contas do

Governador do Estado referentes ao exercício de 2005, por meio do
projeto de resolução a seguir apresentado.	-

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Aprova as contas do Gbvernador do Estado referentes ao exercício

de 2005.
A Assembléia Legislativ ,a do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 12 - Ficam aprovadas as contas do Governador do Estado de

Minas Gerais referentes do exercício de 2005.
Art. 2 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Dilzon

Meio - Luiz Humberto Carneiro.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N2

655/2006
Comissão de Participação Popular

Relatório
A proposta de ação legislativa em exame, de autoria da Pontifícia

Universidade Católica dó Minas Gerais, encaminha as propostas
constantes do documento final do evento Parlamento Jovem, edição
de 2006.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 11/11/2006, a matéria foi
distribuída a esta Comissão, nos termos regimentais, para receber
parecer.
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Fundamentação
O Parlamento Jovem, evento anual que chega a sua terceira edição,

fruto de uma parceria da Assembléia Legislativa com renomadas
instituições de ensino sediadas em Minas Gerais, constitui um
importante projeto voltado para a formação política dos nossos futuros
cidadãos. Durante sua realização, são discutidas e votadas propostas
de interesse dos estudantes das redes pública e privada de ensino
fundamental e médio que dele participam. Eventos dessa natureza
acontecem em várias Casas Legislativas do Brasil e do mundo. O que
se realiza na Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais difere
do que ocorre em outras Casas Legislativas porque, no Parlamento
mineiro, as propostas e sugestões aprovadas pelos participantes
tramitam efetiva e formalmente, tendo, portanto, a possibilidade de vir
a se transformar em normas jurídicas ou em ações concretas,
decorrentes de requerimentos às autoridades responsáveis.

O Parlamento Jovem de 2006 teve como tema a "Ética na vida
pública e cidadania". Esse relevante e atual aspecto das discussões
que envolvem a política foi abordado de forma específica por meio da
discussão de três subtemas distintos: a) direito à informação e à
comunicação; b) participação política; c) primeiro emprego. No total,
foram produzidas 21 sugestões, que serão analisadas a seguir. Para
facilitar o encaminhamento, optamos por agrupá-las de acordo com os
subtemas mencionados.

No subtema "Direito à informação e à comunicação" (oram
aprovadas na Plenária Final do Parlamento Jovem 12 sugestões.

A primeira delas diz respeito à necessidade de divulgação intensiva,
na mídia, das ações relacionadas à elaboração do Plano Plurianual de
Ação Governamental, para que os cidadãos possam exercer seu
direito de acompanhamento e controle dos atos governamentais. A
sugestão merece acolhida, por meio de requerimento a ser
encaminhado aos órgãos responsáveis pela elaboração do PPAG.

As sugestões n 2s 2 e 3 tratam de matérias semelhantes, votadas
para a criação de projetos de formação para a cidadania e de fomento
da capacidade crítica dos estudantes das redes de ensino público e
privado. Quanto a essa relevante questão, lembramos que o Conselho
Nacional de Educação, por meio do Parecer CNE/CBE n Q 38/2006,

rÃ"
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determinou a inclusão obrigatória das disciplinas de Sociologia e
Filosofia nos currículos do ensino médio, com conteúdo voltado para o
exercício da cidadania. Em Minas Gerais, a matéria é objeto da Lei n9
15.476, de 12/4/2005, que resultou da promulgação do Projeto de Lei
n. 2 625/2003, dos Depdjtados Adalclever Lopes e Luiz Fernando Faria.
Para que os atos com1plementares necessários à implementação do
que dispõem os documentos citados, fazem-se necessárias ações
administrativas, a cargo do Conselho Estadual de Educação.
Opinamos, portanto, pelo acatamento das sugestões, na forma de
requerimento.

As sugestões n 2s 4 
1 
e 5 tratam da criação de rádio-escola na rede

pública e privada de ensino, bem como da capacitação de estudantes,
como forma de obtenção de experiência profissional. A criação de
entidades privadas não pode ser objeto de ação legislativa e a de
entidades públicas depende de projeto de lei de autoria do
Governador do Estado. Entretanto, entendemos que se pode incluir
uma ação da natureza sugerida nas atividades da Rádio
Inconfidência, empresa pública (e portanto sujeita ao regime jurídico
de direito privado), desde que haja a concordância da administração
da entidade. Opinamo, portanto, pelo acatamento das sugestões, na
forma de requerimento.

A sugestão n2 6 solicita a "reativação do Conselho de Comunicação
Social do Estado de Minas Gerais". Esse conselho, que tem a
previsão para sua l existência regulamentada no art. 230 da
Constituição do Estado e sua composição, atribuições e competências
delineadas nos arts. 65 a 68 da Lei n 2 11.406, de 28/1/94, é
atualmente denominado "Conselho Estadual de Comunicação Social",
e integra, nos termos do art. 42, inciso 1, alínea "a" da Lei Delegada n2
52, de 29/1/2003, a estrutura da Secretaria de Estado de Governo,
sendo presidido pelo Vice-Governador do Estado. Opinamos, nesse
caso, pela aprovação da sugestão na forma de requerimento a ser
encaminhado à autoridade citada.

As sugestões n os 7, 8 e 9 dizem respeito às rádios comunitárias e
tratam, respectivamente, da ampliação de sua rede, do aumento do
raio de cobertura e da participação nos lucros gerados por eventos
culturais por elas divulgados. A radiodifusão comunitária é



1066

regulamentada, no Brasil, por meio da Lei n 2 9.612, de 19/2/98, que
Institui o serviço de radiodifusão comunitária e dá outras
providências". Trata-se de lei federal, decorrente do exercício da
competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da
Constituição da República. A matéria, portanto, não pode ser discutida
diretamente no âmbito estadual. Entretanto, consideramos ser
possível a realização de audiência pública conjunta desta Comissão e
da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, a ser
oportunamente marcada, para que se possam discutir os temas
sugeridos e outros que venham a ser incluídos, contando com a
participação de representantes dos órgãos federais responsáveis pela
matéria. Opinamos, portanto, pela aprovação das sugestões, na forma
de requerimento.

Essas são as sugestões relacionadas ao primeiro subtema.
O segundo subtema tem como objeto a participação política dos

jovens e desdobra-se em seis sugestões.
As sugestões n 9s 1 e 3 dizem respeito à divulgação, pela TV

Assembléia e pelas redes privadas, dos mecanismos de participação
política e de formação política voltados para os jovens. Consideramos
pertinente o acatamento das sugestões, na forma de requerimento
encaminhado aos dirigentes das emissoras públicas. Quanto às
emissoras particulares sediadas no Estado, opinamos pela
apresentação de proposição em que se encaminhem as conclusões
do Parlamento Jovem e em que se solicite a sua ampla divulgação.

A sugestão n 2 2 tem como objeto a inserção de 'oficinas de
cidadania" nas escolas públicas, e a sugestão n Q 4 tem como objeto a
publicação de cartilhas a serem distribuídas aos jovens pelos correios.
Consideramos que esse objeto integra o conjunto de ações previstas
nas sugestões ns 2 e 3 do primeiro subtema, razão pela qual não é
necessário tratá-la de modo específico. Ao mesmo tempo,
consideramos que a distribuição de material pelos Correios tem um
custo para o qual não há previsão de fonte de receita, o que dificulta a
efetivação da ação sugerida.

A sugestão n2 5 pretende que se estenda a todos os jovens, e não
apenas aos que aleguem imperativo de consciência, a possibilidade
de prestação do Serviço Alternativo ao Serviço Militar Obrigatório,

rsLai
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previsto no ai. 143 da Constituição Federal e regulamentado pela Lei
n g 8.239, de 4110/91. A alteração nessa norma federal somente seria
possível por meio de proposição de iniciativa privativa do Presidente
da República, nos termas do ai. 61, §lQ, II, "f", da Constituição da
República. Apesar de s& a discussão relevante, não vislumbramos,
no entanto, a possibilidade do atendimento da sugestão no contexto
das atribuições de uma Casa Legislativa Estadual.

A sugestão n g 6 diz respeito à atuação interna da própria Assembléia
e se refere à institucionalização de programas que possibilitem a
participação de estudarites, à semelhança do Parlamento Jovem.
Lembramos que a Casa já conta com diversos outros programas de
Educação para a Cidadania, como é o caso do "Procon nas Escolas",
das "Visitas Orientadas" e dos cursos de "Formação Política". Ações
dessa natureza integram o conjunto de medidas priorizadas pelas
sucessivas Mesas Diretoras, a partir da redemocratização.
Consideramos, portanto, que a sugestão já constitui efetivamente um
dos objetos de atenção cia direção da Casa.

Essas são as sugestões apresentadas no subtema "participação
política".

O último subtema diz; respeito às políticas de primeiro emprego.
Foram apresentadas seis sugestões. Deve-se lembrar, em primeiro
lugar, que o "Programa Primeiro Emprego" é objeto da Lei n°14.697,
de 30/7/2003, regulamentada pelo Decreto n 43.706, de 18/12/2003.
Algumas das ações sugeridas estão abrangidas pela legislação em
vigor.

As sugestões n os 1 e 4 referem-se, de modo amplo e genérico, à
criação de "políticas de incentivo" e de "programas sociais" voltados
para inserção dos jovens no mercado de trabalho. Consideramos que
essas sugestões enquàdram-se, de modo amplo, nas diretrizes
previstas na lei antes meicionada.

A sugestão n 2 2 diz respeito à divulgação de ações relacionadas ao
Programa Primeiro Emprego. Trata-se de atribuição a que compete o
Grupo Técnico coordenado pela Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes, nos termos do ai. 6° do Decreto
ng 43.706, de 2003. Consideramos oportuno o encaminhamento de
requerimento àquela S 

1 
ecretaria, solicitando informações sobre o
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cumprimento do disposto na legislação em vigor.
A sugestão fl 2 3 pretende sejam redirecionados incentivos fiscais

para os empregadores que optem pela adoção do programa nos seus
estabelecimentos. Lembramos que a contrapartida prevista em lei e
no regulamento para a adesão por parte de empregadores é a do
reembolso de despesas, custeado pelo Tesouro estadual, até o limite
de 2/3 do salário mínimo. A concessão de incentivos fiscais não foi
cogitada quando da montagem do programa, dados os impedimentos
constitucionais e legais para que pudesse ser efetivada. Não há,
portanto, como acatar essa sugestão.

A sugestão n 2 5 tem como objeto a ampliação e o melhoramento das
escolas rurais, para que nelas seja incluído o ensino
profissionalizante. O Plano Plurianual de Ação Governamental
contempla, na Ação P261 - Atendimento às Escolas Família Agrícola,
que integra o Programa 0634 - Escola Família Agrícola, recursos da
ordem de R$494.000,00, podendo ser aumentados se aprovada
emenda desta Comissão, apresentada à revisão do PPAG. O modelo
educativo adotado nesse programa contempla prioritariamente a
formação profissionalizante, o que nos leva á conclusão de que a
sugestão apresentada encontra-se contemplada.

A sugestão n 2 6 pretende que se modifique o art. 32 da Lei n2
14.697, de 2003, para que sejam incluídas sanções legais no caso do
descumprimento da legislação que rege a matéria, em especial a que
se refere à jornada de trabalho. Consideramos a sugestão pertinente e
plausível, motivo pelo qual opinamos pelo seu acatamento, na forma
do projeto de lei em anexo.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pelo acatamento da Proposta de

Ação Legislativa n2 655/2006, na forma de requerimentos e do projeto
de lei em anexo.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Maria Tereza Lara, Presidente - João Leite, relator - Jô Moraes.

PROJETO DE LEI N 2 /2006
Acrescenta dispositivo à Lei n 2 14.697, de 30 de julho de 2003, que

institui o Programa Primeiro Emprego no Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

rs
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Art. 1 2 - O art. 32 da Lei nQ 14.697, de 30 de junho de 2003, fica
acrescido do seguinte § 2, passando o parágrafo único a § i:

"Art.32 - .....
§ 2 - O. descumprimento do disposto neste artigo implica a rescisão

do contrato, a devolução, pela empresa, dos valores recebidos nos
termos do inciso VII, acrescidos de multa de até 100% sobre o seu
valor."

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua públicação.
Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 2006.
Comissão de Participação Popular
Justificação. Atendendo à Proposta de Ação Legislativa n 2 655/2006,

apresentada pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais,
que encaminha as propostas constantes do documento final do evento
Parlamento Jovem de 2006, a Comissão de Participação Popular
apresenta esse projeto de lei, em que se pretende modificar o art. 3
da Lei n2 14.697, de 2003, para que sejam incluídas sanções legais no
caso do descumprimeno da legislação que rege a matéria, em
especial a que se refere à jornada de trabalho. Examinando a lei
citada, notamos que lhb falta um dos elementos essenciais das
normas jurídicas, que diz respeito às sanções aplicáveis em caso de
descumprimento de seus' preceitos. Assim sendo, além de atender à
sugestão encaminhada pelos integrantes do Parlamento Jovem,
vislumbramos também uma boa oportunidade para a promoção do
aprimoramento do nosso ordenamento jurídico estadual.

PARECER PARA TÜ RNO UNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.715/2006

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Fundação Frei Antonino Puglisi, com
sede no Município de Uberlândia.

A proposição foi enviad ,á à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridiciqade, 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
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A referida entidade, sem fins lucrativos, presta relevantes serviços
aos moradores do Município de Uberlândia.

E importante destacar que ela promove atividades gratuitas de apoio
e recuperação de dependentes químicos por meio de terapia
ocupacional, orientação espiritual e psíquica, proporcionando-lhes a
reintegração na sociedade em que vivem; e presta assistência e
orientação aos familiares dos recuperandos. Visando ampliar e
subsidiar suas iniciativas, mantém convênios com órgãos públicos e
entidades privadas.

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

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

n2 3.715/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2006.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.719/2006

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em epígrafe tem
por objetivo dar a denominação de Jacy Alexandre de Freitas - EJA - à
escola estadual localizada no Presídio Feminino José Abranches
Gonçalves - PJAG - situado na Rodovia MG-06, Km 5, na Fazenda
dos Lagos, Município de Ribeirão das Neves.

O projeto foi examinado pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
como apresentado. Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser
apreciado conclusivamente, nos termos do art. 103, 1, "b", do
Regimento Interno.

Fundamentação
O propósito do Governador do Estado de denominar o referido

estabelecimento de ensino com o nome de Jacy Alexandre de Freitas
reflete o reconhecimento dos relevantes serviços prestados pelo
homenageado.

Com efeito, foi ele Diretor do Presídio José Abranches Gonçalves e

Wk



1071

Maria Alkimim e, durante a sua gestão,
e compromisso com o trabalho, com a

e com a sua reinserção na sociedade.
ia lembrança deve perpetuar-se na memória

ios bons serviços prestados, justa se torna a
á sendo concedida.

Conclusão

da Penitenciária
demonstrou dedicaç
educação dos detenti

Falecido em 2006,
das futuras gerações.

Em reconhecimento
homenagem que lhe €

Pelo exposto, opinámos pela aprovação do Projeto de Lei n9
3.71912006, em turno único.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Ana Maria Resende, relatora.

PARECER PARA O 1? TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.493/2005
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais

Relatório
De autoria do Deputado Laudelino Augusto e da Deputada Maria

Tereza Lara, o Projetode Lei n 2 2.49312005 dispõe sobre a criação do
programa Agenda 21 do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.

A Comissão de Constituição e Justiça procedeu ao exame preliminar
da proposição e concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade na forma do Substitutivo n°1, que apresentou.

Cabe, agora, a esta Comissão analisar o mérito do projeto, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, VIII, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise objetiva criar o programa Agenda 21 no

âmbito do Estado e tem como toco de interesse as ações da
administração públiba voltadas para a implantação do
desenvolvimento sustentável. Visa a instituir, também, o Fórum
Agenda 21 do Estado de Minas Gerais, com caráter deliberativo, com
representatividade governamental e não-governamental, a ser
referendada em Assembléia Plenária Extraordinária. Ao Poder
Executivo competirá iassegurar as condições necessárias ao
desempenho e alcance das atribuições desse Fórum.

A diretriz central da proposição está definida em seu art. 6, com a
seguinte determinação: "O Fórum abrigará iniciativas de difusão,



1072

mobilização e construção da Agenda 21 do Estado de Minas Gerais e
das Agendas 21 locais no Estado de Minas Gerais."

Ao analisar a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça teceu
considerações sobre a construção da Agenda 21 brasileira, que
remonta ao período de 1996 a 2002, e que teve sua fase de
implementação, na condição de programa do Plano Plurianual de
2004-2007, sob a responsabilidade da Comissão de Políticas de
Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 21 Brasileira, vinculada ao
Conselho de Governo. Na ótica da Comissão de Constituição e
Justiça, a Agenda 21 do Estado, por ser mecanismo de aglutinação
social na busca do desenvolvimento sustentável, deve espelhar-se no
modelo instituído em âmbito nacional, pois é necessário um certo grau
de interdependência entre as agendas das três esferas
governamentais (nacional, estadual e municipal), para que os esforços
sejam mais efetivos e os empreendimentos e atividades, públicos e
privados, atinjam seus objetivos da melhor forma possível. O meio
utilizado para tal iniciativa deveria ser aperfeiçoado, em face do
princípio da divisão de competências entre os poderes constituídos,
pois a criação de órgão na esfera do Executivo depende de iniciativa
do Governador do Estado. Assim, essa Comissão apresentou o
Substitutivo n Q 1, que propõe regras para que a Agenda 21 seja
elaborada pelo poder público com ampla participação da sociedade.
Entre as diversas incumbências definidas para esse escopo, estão as
de instituir uma Comissão e grupos de trabalhos temáticos, criar
mecanismos de financiamento, promover consulta pública por meios
eletrônicos, disponibilizar dados e informações aos interessados e
incentivar e apoiar os Municípios na elaboração de Agendas 21 locais.

Sabemos que, a partir da adesão à proposta de construção da
Agenda 21, quando da realização da Conferência da ONU no Rio de
Janeiro, em 1992, o Governo Brasileiro se comprometeu a materializar
todo um planejamento de ações que atenderiam os objetivos
explicitados na Agenda. O governo mineiro, por meio do Sistema
Estadual de Meio Ambiente e da ação executiva da Secretaria de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Estadual, vem seguindo todo um
conjunto de diretrizes pautadas nos princípios do desenvolvimento
sustentável. Já de algum tempo tem promovido na sociedade uma

rsl
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série de discussões para a implantação da Agenda 21 estadual. O
PPAG estadual de 2004-2007 faz referência a esse documento no
Programa 0134- Gestão Ambiental MG - Século XXI.

Também esta Casa tem promovido o debate desse tema. Assim é
que, a nosso requerimento, foi realizado no dia 9/6/2005 um ciclo de
debates sobre a Agenda 21, com representantes de diversas
instituições, a saber: Câmara Federal, Câmara Municipal de Belo
Horizonte, Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Prefeitura Municipal
de Extrema, Ibania, Governo Estadual de Minas Gerais, Crea de
Minas Gerais, Crea de Tocantins e Fórum Estadual pela Construção
da Agenda 21. Na ocasião, chamamos a atenção para o fato de que a
Agenda 21 objetiva assegurar o cumprimento dos compromissos com
a sustentabilidade, que envolvem não apenas decisões políticas entre
os países, mas ações práticas no âmbito interno, com a participação
dos poderes públicos, em suas várias instâncias, das empresas, das
instituições e da sociedade como um todo. Lembramos que, pela
abrangência de seus propósitos, a Agenda 21 aborde questões
ligadas à preservação ambiental, à geração de emprego e renda, à
diminuição das disparidades regionais, a mudanças nos padrões de
produção e de consumo, à educação e à saúde da população e a uma
série de condições associadas à busca de melhoria da qualidade de
vida.

Significativas foram, naquele evento, as palavras do Sr. Roberto
Messias Franco, Gerente Executivo do Ibama e representante do
Governo Federal na Agenda 21, quando, ao abordar o tema, informou
que, na Conferência de Johannesburgo, 10 anos depois da Rio-92, foi
feita uma avaliação dos recursos postos à disposição da Agenda 21.
Em 1992, os países ricos tinham dito que os recursos destinados à
implementação do desenvolvimento sustentável no mundo eram só
0,33% dos PIB5, e a promessa, nessa época, era passar esse valor
para 0,7%. Depois de dez anos, essa porcentagem, em vez de
aumentar, diminuiu tara apenas 0,27%l Houve, portanto, uma
regressão na ajuda dbs países ricos. No momento atual, quando o
mundo entra numa época de grande pressão sobre os recursos
naturais, como implantar a Agenda 21 no Brasil? Afirmava o Sr.
Messias Franco que o único caminho é a Agenda 21 sair de uma

rsia,
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proposta apenas teórica e ter a participação de sociedade na co-
responsabilidade. Na questão do desequilíbrio regional brasileiro (por
exemplo, 82% da população vive em áreas urbanas), seria necessário
implantar o que ele chamou de Agenda 21 freio, pois, com ações que
incentivem a permanência da população nas áreas rurais, um número
desmesurado de pessoas chegam a alguns aglomerados urbanos que
não oferecem nenhuma infra-estrutura, causando, entre outros, sérios
problemas de esgotamento sanitário. Assim, deve-se incentivar o
desenvolvimento regional no combate das grandes disparidades
econômicas regionais. Por outro lado, a Agenda 21 pode também ser
o agente acelerador para diminuir os desiquilíbrios entre a riqueza e a
probreza, bem como os provenientes da péssima distribuição de
renda no País.

A iniciativa do Deputado Laudelino, ao instituir em lei as diretrizes
para a efetivação da Agenda 21, se reveste de grande importância
para a sociedade mineira e merece, portanto, o apoio desta
Comissão. Embora esteja previsto, por meio do Substitutivo n 2 1, a
instituição de uma comissão e grupos de trabalhos temáticos voltados
para a efetivação das diretrizes da Agenda 21, deve-se estender o
apoio oficial do poder público aos grupos já organizados, como o
Fórum Agenda 21 do Estado de Minas Gerais, que já tem se
notabilizado por uma profícua atuação para a materialização das
metas programáticas da Agenda 21, motivo pelo qual estamos
apresentando neste parecer a Emenda n 2 1.

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

2.493/2005, no 1 9 turno, na forma do Substitutivo n 2 1, com a seguinte
Emenda n2 1.

Emenda n9 1
Dê-se ao art. 2Q a seguinte redação e acrescente-se ao art. 32 o

seguinte inciso 1, renumerando-se os demais:
'Art. 2 - A Agenda 21 Estadual será elaborada pelo poder público

com ampla participação da sociedade civil, observado o disposto na
Agenda 21 Brasileira.

Parágrafo único - Na elaboração da Agenda 21 Estadual, o poder
público assegurará a participação do Fórum Agenda 21 do Estado de

rÁl
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Minas Gerais.
Art. 3 2 -( ... )

- apoiar as iniciativas do Fórum Agenda 21 do Estado de Minas
Gerais para a consecução dos seus objetivos.".

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Laudelino Augusto. Presidente - Doutor Ronaldo, relator - João

Leite.
PARECER PARA O 1TURNO DO PROJETO DE LEI N3.368/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em
epígrafe pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Albertina o imóvel que especifica.

Examinada preliminàrmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, vem agora a proposição a este órgão colegiado para
receber parecer com relação a sua repercussão financeira, conforme
dispõe o art. 188, c/c oart. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei n 9 3.368/2006 tem por escopo autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Albertina um terreno com área de
403m2, situado na Rua Francisco Conceição, nesse Município.

Em atendimento ao interesse público, o imóvel será utilizado para a
implantação de uma unidade de saúde, e, além disso, o negócio
jurídico a ser realizadó está revestido de garantia, pois a proposição
prevê a reversão do bem ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de
três anos contados da data da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista.

A prévia autorização legislativa para a transferência de patrimônio
público é 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 balánços 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 se precedida de tal
medida.

rs
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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

3.368/2006 no 12 turno.
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Dilzon Meio, relator - Sebastião

Helvécio - Luiz Humberto Carneiro - Weliton Prado.
PARECER PARA O 22 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 1.886/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o Projeto de Lei n2
1.886/2004 tem como finalidade autorizar o Instituto Estadual de
Florestas - IEF - a doar ao Município de Itajubá o imóvel que
menciona.

Aprovada no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n 2 1, retorna a
proposição a este colegiado a fim de receber parecer para o 2 0 turno,
nos termos do art. 189, c/c o art. 102, VII, do Regimento Interno. Em
obediência ao § l Q do citado art. 189, a redação do vencido faz parte
deste parecer.

Fundamentação
A proposição em análise tem o objetivo de autorizar o Instituto

Estadual de Florestas - IEF - a doar ao Município de Itajubá uma área
de 21,1699ha, onde funciona o horto florestal desse Município,
instituído pelo art. 32 da Lei n2 11.731, de 30112194.

Atendendo o interesse público que deve nortear o negócio jurídico
em tela, o imóvel continuará destinado ao horto florestal, passando a
ser administrado pelo Executivo local. Ainda como garantia, está
previsto que o bem reverterá ao patrimônio do IEF se sua finalidade
for desvirtuada.

A prévia autorização legislativa para alienação do patrimônio público
é exigência do art. 18 da Constituição do Estado, do art. 17 da Lei
Federal n 2 8.666, de 1993, que institui normas para licitação e
contratos da administração pública, e do § 2 0 do art. 105 da Lei
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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.

Ratificamos nosso entendimento anterior, favorável à aprovação do
projeto, que, por estar:de acordo com as exigências legais, atende ao
interesse coletivo e não ocasiona aumento de despesa nas contas
públicas.

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

1.88612004 no 29 turno, na forma do vencido no 1 turno.
Sala das Comissões 14 de dezembro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Dilzon

Meio - Weliton Prado.
PROJETO DE LEI N2 1.886/2004

(Redação do Vencido)
Autoriza o Instituto Estadual de Florestas - IEF - a doar ao Município

de Itajubá o imóvel que menciona.
A Assembléia Legislàtiva do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica o Instituto Estadual de Florestas - IEF - autorizado a

doar ao Município de Itajubá a área de 21,1699ha (vinte e um
hectares dezesseis ares e noventa e nove centiares), onde funciona o
horto florestal desse Município, instituído pelo art. 32 da Lei n° 11.731,
de 30 de dezembro de 1994.

Parágrafo único - O imóvel referido neste artigo destina-se ao
funcionamento de horto florestal.

Art. 2 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Instituto Estadual de Florestas - 1FF - se for desvirtuada a finalidade
prevista no parágrafo único do art. 1.

Art. 32 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2 Q TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.661/2005

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel que
especifica ao Município de Senador José Bento.

A proposição foi aprovada no 1 0 turno e agora retorna a este órgão
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colegiado a fim de receber parecer para o 2 9 turno, conforme dispõe o
art. 189, c/c o ai. 102, VII, do Regimento Interno.

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

Executivo a doar ao Município de Senador José Bento um terreno com
área de 360,00m2, com suas benfeitorias, situado na Rua Nossa
Senhora das Graças, naquele Município, para que a administração
municipal possa promover melhorias no atendimento à população na
área de saúde.

A prévia autorização legislativa de que trata a proposição é exigida
pelo art. 18 da Constituição do Estado; pelo art. 17 da Lei Federal n2
8.666, de 1993, que institui normas para licitação e contratos da
administração pública; e pelo § 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.

Reafirmamos que a alienação em tela 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

2.661/2005 no 2Q turno.
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Dilzon Meio, relator - Luiz Humberto

Carneiro - Weliton Prado - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 2 9 TURNO DO PROJETO DE LEI M 2.876/2005

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

O Projeto de Lei n 2 2.876/2005, do Governador do Estado, dispõe
sobre o Fundo Pró-Floresta e dá outras providências.

Aprovada no 1 2 turno na forma do Substitutivo n 2 2, com a
Subemenda n 2 1 à Emenda n 2 7 e a Emenda n 9 8, a proposição
retorna agora a esta Comissão para receber parecer para o 2 2 turno,
conforme dispõe o art. 189, c/c o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Em obediência ao estatuído no § l Q do referido art. 189,

Wã
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apresentamos no final deste parecer a redação do vencido.
Fundamentação

O Fundo Pró-Floresta, criado pela Lei n 2 11.398, de 1994, tem por
objetivo fomentar a produção florestal no Estado, por meio do
financiamento de empreendimentos de base florestal, incluídas as
medidas de controle ambiental relativas à atividade. O projeto de lei
em exame propõe modificações significativas no Fundo, como a
transferência de sua gestão da Secretaria de Planejamento para a
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e a possibilidade
de serem utilizados recursos não reembolsáveis para a elaboração, o
acompanhamento e a avaliação de projetos.

Conforme se depreende do documento elaborado pelo Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG -, que contém o
estudo de viabilidade técnica e financeira do Pró-Floresta, e apenso
aos autos por recomendação da Comissão de Constituição e Justiça,
o Fundo é um instrumento creditício extremamente valioso para o
desenvolvimento da atividade florestal no Estado. No referido
documento, são listados os seguintes benefícios socioeconômicos e
ambientais gerados pela aplicação de recursos do Fundo:
investimentos no valor R$223.000.000,00; financiamentos no valor de
R$120.700.000,00; géração de 18.397 empregos no meio rural
(estimativa); expansão do reflorestamento no Estado (total de
155.500ha financiados), o que diminui a pressão sobre os
remanescentes de matas nativas (estima-se uma área de
aproximadamente 500.000ha de matas preservadas); financiamento
do plantio de 11 .803ha de floresta, por 561 produtores rurais
integrados aos programas de fomento florestal desenvolvidos pelas
empresas de reflorestamento.

Além desses dados, os debates realizados nesta Comissão sobre a
matéria, durante a fase de discussão no 12 turno e na apreciação de
emendas apresentadas em Plenário, nos permitem afirmar que as
modificações propostas no Fundo Pró-Floresta, como a que prorroga
o prazo de concessão de financiamentos por mais 12 anos, são
bastante oportunas. Da mesma forma, entendemos que a redação do
vencido traduz com fidelidade as contribuições apresentadas pelas
Comissões que analisaram a proposição durante sua tramitação nesta

rs
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Casa.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n
2.876/2005 na forma do vencido no 1 2 turno.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2006.
Laudelino Augusto, Presidente - Paulo Piau, relator - João Leite.

PROJETO DE LEI N 2 2.876/2005
(Redação do Vencido)

Dispõe sobre o Fundo Pró-Floresta, criado pela Lei n 9 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 91, de 19 de janeiro de
2006.

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.

§ 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 1 - 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

L
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definidos no art. 21 desta lei:
- produtor rural integrado a empresa florestal, industrial ou agro-

industrial instalada oui 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, inclusive da agricultura familiar, 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 fiorestamehto e de reflorestamento;

IV - empresa florestai ou industrial consumidora de matéria-prima de
origem florestal que apresente projeto de implantação ou de manejo
de florestas.

Art. 49 - São recursos do Fundo Pró-Floresta:
- 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 rtutuário, 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.
§ 1 - 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. 52 - O Fundo Pró-Floresta, de natureza e individuação contábeis,
será rotativo, e seus recursos serão aplicados sob a forma de
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financiamento reembolsável, nos termos do inciso III do art. 32 da Lei
Complementar n2 91, de 2006, observadas as disposições desta lei e
de seu regulamento, sem prejuízo do disposto no § 1 do art. 42 e no §
42 do art. 92 desta lei.

Art. 62 - Os financiamentos com recursos do Fundo Pró-Floresta
estão sujeitos ás 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";
IV - exigência de garantias reais ou fidejussórias, isolada ou

cumulativamente, a critério do agente financeiro.
§ 12 - 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.

§ 3 - O prazo de financiamento de que trata o inciso II deste artigo
poderá ser ampliado a critério do grupo coordenador, no caso de
cultura florestal com previsão de tempo excepcionalmente longo para
o início do retorno do investimento, conforme o disposto no
regulamento desta lei.

Art. 72 - O regulamento do Fundo estabelecerá:
- parâmetros operacionais e complementares relativos às

condições gerais e aos requisitos estabelecidos no art. 62 e em seus

rÀ
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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 Pó-Floresta terá como gestora a Secretaria de
Estado de Agriculturai Pecuária e Abastecimento - Seapa -, com as
atribuições definidas efri regulamento, nos termos dos arts. 8, no que
couber, e 99, inciso 1, da Lei Complementar n 2 91, de 2006.

Art. 9 - O Banco de pesenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG
- é o agente financefro do Fundo Pró-Floresta, com as atribuições
definidas em regulamento nos termos dos arts. 8, no que couber, e
99, inciso III, da Lei Cdmplementar n9 91, de 2006, e o mandatário do
Estado para contratar as operações de financiamento e para efetuar a
cobrança dos créditos lponcedidos em todas as instâncias.

§ 1 - A remuneração do agente financeiro será de 3% (três por
cento) ao ano, incluídd na taxa de juros de que trata o inciso III, alínea
"b" do art. 6, ficando, também, autorizado a cobrar do beneficiário
taxa de abertura de crédito no valor de até 1% (um por cento) do valor
total do financiamentb, bem como o ressarcimento de despesas
relativas a avaliação d

§ 2 - Fica o agente 1
- aplicar seus norr

atos de cobrança, i
coobrigados em órgão

II - renegociar prazc
em conformidade com

III - realizar acordos
com relação a pen
beneficiário, bem cor
cálculo do saldo devi
recuperação de créditi

IV - receber bens
financiamento concec

garantias.
nanceiro autorizado a:
ativos internos de recuperação de crédito em
cluindo a inserção dos devedores e seus
de proteção ao crédito;
e forma de pagamento de valores vincendos,

seus normativos aplicáveis;
para recebimento de valores, podendo transigir
ilidades decorrentes de inadimplemento do
o repactuar prazos, forma de pagamento e
dor, observados seus normativos internos de
e preservado o interesse público;
em dação em pagamento para quitação de
ido e promover sua alienação, neste caso
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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 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:

- a realização de estudos sobre a avaliação do desempenho do
Fundo e dos seus impactos socioambientais visando ao seu
aprimoramento;

li - a operacionalização dos financiamentos, no caso de beneficiários
previstos nos incisos 1 e lido "caput" do art. 39 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.
§ 49 - Os custos correspondentes a convênio ou contrato de que

trata o § 39 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 § 39 do art. 14
da Lei Complementar Federal n 9 101, 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

14
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representante de cada um dos seguintes órgãos e entidades:
- Secretaria de Estaco 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 Q 91, de 2006.

Art. 12 - Os demonstrativos financeiros do Pró-Floresta obedecerão
ao disposto na Lei Federal & 4.320, de 17 de março de 1964, e
demais normativos aplicáveis.

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 n9 11.398, de 6 de janeiro de 1994;

II - a Lei n g 12.991. de 30 de julho de 1998;
III - a Lei n 9 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.
PARECER PARA O 2 TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 2.953/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto em epígrafe autoriza

o Poder Executivo a destinar recursos adicionais para a implantação
da Usina Hidrelétrica de lrapé.

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

Fundamentação
A proposição em tela autoriza o Poder Executivo a destinar recursos

adicionais no valor de R$30.000.000,00, provenientes de dividendos
ou juros sobre o capital próprio, referentes à participação acionária do
Estado na Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig -, para a
implantação da Usina Hidrelétrica de ]rapé. A destinação dos recursos
de que trata a proposição confere ao Estado o direito à subscrição de
debêntures não conversíveis em ações, a serem emitidas pela Cemig,
no valor correspondente aos recursos destinados, que será efetivada
em duas parcelas semestrais de R$1 5.000.000,00, durante o exercício
de 2006.

O aporte de novos recursos na construção da Usina de Irapé,
segundo consta na mensagem enviada pelo Governador a esta Casa,
faz-se necessário para viabilizar, entre outras medidas de caráter
irreversível, a conclusão do trabalho de assentamento da população
deslocada com a construção da barragem.

O orçamento do Estado para o exercício de 2006 estima receita de
R$148.700.000,00, proveniente de dividendos de ações da Cemig, e a
dotação de R$1.000,00 para transferências do Estado à empresa. Há
autorização na Lei Orçamentária de 2006 para a abertura de créditos
suplementares ao Orçamento do Poder Executivo até o limite de 10%
da despesa fixada, que poderá ser realizada por meio de decreto, sem
que seja necessária prévia autorização desta Casa.

Dessa forma ficam atendidos os pressupostos da Lei Complementar
n 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, o que, em seu art.
26, inciso III, estabelece que a destinação de recursos para, direta ou
indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou deficíts de
pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei específica, atender às
condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e estar
prevista no Orçamento ou em seus créditos adicionais. A matéria em

rÀ
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análise tampouco encontra óbice na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Com vistas ao aprimoramento da proposição, apresentamos o

Substitutivo flQ 1.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n2
2.95312005, no 2o turno, na forma do Substitutivo n 2 1, a seguir
redigido.

SUBSTITUTIVO N 9 1
Autoriza o Poder Executivo a destinar recursos adicionais para a

implantação da Usina Hidrelétrica de lrapé.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 2 - Fica o Poder Executivo autorizado a destinar, no exercício

de 2006, recursos adicionais no valor de R$30.000.000,00 para a
complementação de recursos necessários à Usina Hidrelétrica de
rapé, observado o disposto no art. l Q da Lei n 2 13.954, de 20 de julho

de 2001.
Parágrafo único - A destinação de recursos de que trata o "caput"

deste artigo confere ao Estado o direito à subscrição de debêntures
não conversíveis em [ ações, a serem emitidas pela Companhia
Energética de Minas Gerais - Cemig -, no valor correspondente aos
recursos destinados, sujeitos a resgate e correção conforme o
disposto no art. 32 da Lei n2 13.954, de 2001.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, ! 14 de dezembro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Dilzon Meio, relator - José Henrique -

Elisa Costa - Cébo Moreira.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.95512006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre a realização de exame ocular denominado
Teste do Reflexo Vermelho em recém-nascidos, nas unidades
hospitalares do Estado de Minas Gerais.

No 12 turno, foi a proposição aprovada na forma do Substitutivo n9 1.
Agora, volta a matéria a esta Comissão para que seja analisada no

22 turno, nos termos do art. 102, inciso VII, alínea "d", do Regimento

rs
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Interno e para que seja elaborada a redação do vencido, que segue
anexa e é parte desta peça opinativa.

Fundamentação
O projeto em pauta, na forma aprovada no 1 9 turno, torna obrigatória

a realização do Teste do Reflexo Vermelho em recém-nascidos no
Estado, o qual deverá ser realizado logo após o nascimento e antes
da alta hospitalar. Detectada alguma alteração no resultado do teste, o
recém-nascido deverá ser encaminhado ao oftalmologista para a
realização do exame de fundo de olho e tratamento adequado, se for
o caso.

Conforme foi amplamente manifestado anteriormente, o teste,
também conhecido como Teste Reflexo de Bruckner, é de fácil
aplicação, apresenta custos irrisórios e indica a existência de diversas
patologias, que, detectadas precocemente, têm tratamento.

O teste 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 ou amarelado, a criança
deve ser encaminhada ao médico oftalmologista.

No âmbito estrito de competência desta Comissão, nos termos do
art. 100, c/c o art. 102, inciso VII, alínea 'ci", do Regimento Interno,
qual seja analisar a repercussão financeira das proposições,
entendemos que essa repercussão é muito baixa, pois o custo para
realização do exame é praticamente nulo.

Ademais, as medidas, quando for o caso, poderão ser efetivadas no
âmbito do SUS, não implicando despesa para o Estado, uma vez que
elas serão financiadas com recursos transferidos da União. Não há
repercussão no Tesouro Estadual.

Trata-se de uma ação preventiva inteligente e extremamente
adequada, uma vez que os exames de investigação praticamente não
têm custo, são relativamente de fácil realização, requerem um tempo
bastante curto e podem ser realizados por qualquer integrante
treinado da equipe médica. Com um valor muito baixo é possível
prevenir grandes problemas à saúde pública.

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

y w
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na forma do vencido no 1 Q turno.
14 de dezembro de 2006.
sidente - Sebastião Helvécio, relator - Dilzon
arneiro - Weliton Prado.
JETO DE LEI N 9 2.955/2006
(Redação do Vencido)

este do Reflexo Vermelho em recém-nascidos

Iva do Estado de Minas Gerais decreta:
a realização do Teste do Reflexo Vermelho em

se refere o "caput" deste artigo será realizado
e antes da alta hospitalar.
ia alteração no resultado do Teste do Reflexo
Ido será encaminhado ao oftalmologista para
de fundo de olho e tratamento adequado, se

2.955/2006 no 2 turno;
Sala das Comissões,.
Domingos Sávio, PrE

Meio - Luiz Humberto d
Torna obrigatório o

no Estado.
A Assembléia Legisi
Art. 1 Q - E obrigatóri

recém-nascidos no E
§ 1 2 -O exame aqt
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Vermelho, o recém-n
a realização do exarr
for o caso.

Art. 2 - Esta lei entr
PARECER PARA O

Comissão de

em vigor na data de sua publicação.
9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 3.056/2006
Êiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputàdo Mauri Torres, o projeto de lei em tela tem

por objetivo autorizar; o Poder Executivo a doar o imóvel que
especifica ao Municípk

A proposição foi aprc
colegiado a fim de rec
art. 189, c/c o art. 102,

O projeto de lei en
Executivo a doar ao
área de 3.000m2, situ
interesse público, ali s
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A prévia autorizaçãc
pelo art. 18 da Consti
8.666, de 1993, que

i de São Pedro dos Ferros.
ovada no 1 2 turno, e agora retorna a este órgão

ber parecer para o 22 turno, conforme dispõe o
VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
exame tem por finalidade autorizar o Poder

lunicípio de São Pedro dos Ferros imóvel com
)do naquele Município, para que, atendendo ao
eja implantada unidade administrativa municipal
ão de serviços à comunidade.
' legislativa de que trata a proposição é exigida
:uição do Estado, pelo art. 17 da Lei Federal n
institui normas para licitação e contratos da
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administração pública, e pelo § 2 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.

Reafirmamos que a alienação em tela 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

3.056/2006 no 2Q turno.
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Dilzon Meio, relator - Luiz Humberto

Carneiro - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 2 Q TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 3.340/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Deputada Elbe Brandão, o projeto de lei em análise
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Janaúba o imóvel que especifica.

Após sua aprovação no 12 turno, com a Emenda n2 1, a proposição
retorna a este colegiado a fim de receber parecer para o 29 turno,
conforme dispõe o art. 189, c/c o art. 102, VII, do Regimento Interno.
Em observância ao § 1 9 do citado art. 189, a redação do vencido faz
parte deste parecer.

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

Executivo a doar ao Município de Janaúba terreno com área de
413,00m2, a ser desmembrado de área total de 12.000m 2, situado
nesse Município.

Atendendo ao interesse coletivo que deve nortear a alienação de
bem público, o parágrafo único do art. 1 9 da proposição estabelece
que o imóvel será destinado ao funcionamento do Projeto Shopping
Popular; e o art. 2 prevê sua reversão 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 estabelecida.

La
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A prévia autorização legislativa de que trata a proposição é exigida
pelo art. 18 da Constituição do Estado, pelo art. 17 da Lei Federal fl2
8.666, de 1993, que institui normas para licitação e contratos da
administração pública, e pelo § 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.

Reiteramos a afirmação de que a alienação em tela, tal como
estabelecida no projeto, atende aos preceitos legais que versam sobre
a transferência de domínio de bens públicos, além de não representar
despesas para o etário e não acarretar repercussão na lei
orçamentária.

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

3.340/2006, no 22 turno, na forma do vencido no 12 turno.
Sala das Comissões,; 14 de dezembro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Dilzon

Meio - Luiz Humberto Carneiro.
PROJETO N2 3.340/2006

(Redação do Vencido)
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Janaúba o imóvel

que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 2 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Janaúba o imóvel, e as respectivas benfeitorias, com área de
413 ,00M2 (quatrocentos e treze metros quadrados) referente a parte
do imóvel situado na Praça do Cristo Redentor, n 2 88, Bairro Centro,
constituído por um terreno com área total de 1 2.000,00m2 (doze mil
metros quadrados), onde funciona a Escola Estadual Maurício
Augusto de Azevedo, nesse Município, conforme Registro n2 444,
folha 172, livro 03, •do Cartório de Registro de Imóveis dessa
Comarca.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo
destina-se ao funcionamento do Projeto Shopping Popular.

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
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escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 12.

Art. 32 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 22 TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 3.732/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o Projeto de Lei n2
3.732/2006 altera o art. 225 da Lei n 2 6.763, de 26/12/75.

Aprovada no 12 turno, na forma do Substitutivo n 2 1, retorna a
proposição a esta Comissão para receber parecer de 2 9 turno,
cabendo-nos ainda elaborar a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
O projeto em exame acrescenta os § 1 9 ao 62 ao art. 225 da Lei n2

6.763, de 1975, o qual prevê a possibilidade da adoção de medidas
necessárias à proteção da economia do Estado, sempre que outra
unidade da Federação conceder benefício fiscal não previsto em lei
complementar ou convênio celebrado nos termos da legislação
específica. O objetivo da proposição é determinar que a Secretaria de
Estado de Fazenda envie à Assembléia Legislativa expediente
contendo exposição de motivos para a concessão da medida. Após o
recebimento desse expediente, a Assembléia disporá do prazo de 90
dias para ratificar a medida, por meio de resolução, contemplando o
setor interessado. A proposição remete para regulamento a definição
da forma, do prazo e das condições para implementação individual da
medida, cuja data de concessão pode retroagir à da situação que lhe
tiver dado causa.

Caso não haja manifestação desta Casa durante o prazo, conforme
prevê o projeto, a medida concedida permanecerá em vigor, perdendo
sua eficácia em três hipóteses. A primeira delas ocorre quando
cessada a situação de fato ou de direito que lhe tenha dado causa. Na
segunda hipótese, relativa à sua rejeição pela Assembléia, não poderá
ser concedida nova medida, mesmo persistindo a situação que a
tenha motivado. A terceira ocorre em caso de prejuízo aos interesses
da Fazenda Pública, por ato da Secretaria de Estado de Fazenda. O
projeto determina, ainda, o envio trimestral, pela Secretaria de Estado
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de Fazenda, à Assembléia Legislativa, da relação dos contribuintes e
das medidas adotadas)

A alteração pretendida, de acordo com o autor, visa assegurar que
esta Casa participe do processo de adoção dessas medidas,
assegurando sua transparência. O autor ressalta que a proposição
confere eficiência ao exame, por parte da Assembléia, das medidas
adotadas pelo Poder Executivo, uma vez que serão analisadas em
bloco, por setor econômico.

Cabe ressaltar que a relevância do projeto consiste na garantia da
legitimidade no processo de adoção dessas medidas de defesa da
nossa economia. A modificação realizada no 1 turno, por meio do
substitutivo proposto 'por esta Comissão, aperfeiçoou o texto da
proposição, mantendo à seu conteúdo.

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

3.73212006, no 20 turnd, na forma do vencido no 12 turno.
Sala das Comissões, 114 de dezembro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Dilzon

Meio - Luiz Humberto Carneiro.
PROJETO DE LEI N2 3.732/2006

(Redação do Vencido)
Altera o art. 225 da Lei n2 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que

consolida a legislação tiibutária do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - O art. 225 da Lei n 2 6.763, de 26 de dezembro de 1975, fica

acrescido dos seguintes § 1 2 a
"Art. 225 -
§ 1 ° - A Secretaria de Estado de Fazenda enviará à Assembléia

Legislativa expediente com exposição de motivos para adoção de
medida que incida sobre setor econômico, nos termos do "caput"
deste artigo.

§ 2° - A Assembléia Legislativa, no prazo de noventa dias contados
da data do recebimentp do expediente de que trata o § 1 °, deverá
ratificar, por meio de resolução, a medida adotada.

§ 3 0 - A forma, o pijazo e as condições para implementação da
medida para contribuinte do setor sobre o qual ela incida serão
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definidos em regulamento, podendo a data da concessão retroagir à
da situação que lhe tiver dado causa.

§ 4 1 - Decorrido o prazo previsto no § 2 0 deste artigo sem a
ratificação legislativa, a medida adotada permanecerá em vigor até
que a Assembléia Legislativa se manifeste.

§ 5°- A medida adotada perderá sua eficácia:
- cessada a situação de fato ou de direita que lhe tenha dado

causa;
II - com sua rejeição pela Assembléia Legislativa, hipótese em que

não poderá ser adotada nova medida, ainda que permaneça a
situação que a tenha motivado;

III - por sua cassação, para setor econômico ou para contribuinte,
mediante ato da Secretaria de Estado de Fazenda, quando se mostrar
prejudicial aos interesses da Fazenda Pública.

§ 6°- A Secretaria de Estado de Fazenda enviará trimestralmente à
Assembléia Legislativa a relação das medidas adotadas e dos
contribuintes sobre os quais elas incidiram, na forma deste artigo.".

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 7 de agosto de 2006.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°623/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 623/2003, de autoria do Deputado Alencar da

Silveira Júnior, que institui o Dia dos Jipeiros, 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°623/2003
Institui o Dia dos Jipeiros.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica instituído o Dia dos Jipeiros, a ser comemorado no dia

4 de abril.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.

rÁ'!
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Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Djalma
Diniz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-
1.986/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n o' 1.986/2004, de autoria do Deputado Gilberto

Abramo, que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação, nos locais
que menciona, de painéis contendo informações atinentes aos locais e
ao horário de funcionamento da Defensoria Pública, foi aprovado no
2 0 turno, na formado vencido no l turno.

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

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

PROJETO DE LEI N°1.986/2004
Torna obrigatória a afixação, nos lugares que menciona, de painéis

que informem os locaise o horário de funcionamento da Defensoria
Pública.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - E obrigató'ria a afixação, nas delegacias policiais, nas

Secretarias de Estado e nos estabelecimentos de ensino público, em
lugar visível, de painis que informem os locais e o horário de
funcionamento da Defensoria Pública.

Art. 2° - O Poder Exel 	terá prazo de sessenta dias contado da
data de publicação desta lei para aplicar o disposto no art. 1 °.

Art. 3 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões,14 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Vanessa

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

2.400/2005
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nr 2.400/2005, de autoria da Deputada Lúcia
Pacífico, que dispõe sobre a adoção de material didático-escolar pelos
estabelecimentos de educação básica da rede particular e dá outras

rÀ
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providências, foi aprovado no 2 0 turno, na forma do vencido no 1
turno.

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

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

PROJETO DE LEI N°2.400/2005
Estabelece normas para a adoção de material didático-escolar pelos

estabelecimentos de educação básica da rede particular e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - A adoção de material didático-escolar pelos

estabelecimentos de educação básica da rede particular se fará com a
observância do disposto nesta lei.

Art. 2 0 - O estabelecimento de ensino divulgará, durante o período
de matrícula, a lista do material didático-escolar a ser utilizado pelo
aluno durante o ano, acompanhada do cronograma semestral de
utilização.

Parágrafo único - Os pais ou o responsável pelo aluno poderão optar
pela aquisição integral do material didático-escolar no início do ano
letivo, ou semestralmente, conforme o cronograma a que se refere o
"caput".

Art. 3° - O estabelecimento de ensino poderá oferecer aos pais ou
ao responsável pelo aluno a opção de pagamento de taxa de material
didático-escolar como alternativa à aquisição direta do material, sendo
vedada a cobrança de valores que não estejam vinculados aos itens
da lista.

Parágrafo único - No caso de opção pelo pagamento da taxa a que
se refere o "caput', o estabelecimento de ensino apresentará
demonstrativo detalhado das despesas de aquisição dos itens
constantes da lista de material didático-escolar, em conformidade com
a média de preços praticados no mercado.

Art. 4 0 - Não poderão ser incluídos na lista de material didático-
escolar itens de limpeza, de higiene, de expediente e outros que não
se vinculem diretamente às atividades desenvolvidas no processo de
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aprendizagem.
Art. 5°- A lista de rr iterial didático-escolar poderá ser alterada no

decorrer do período le vo, desde que não se ultrapasse em mais de
30% (trinta por cento) quantitativo originalmente solicitado.

Parágrafo único - O estabelecimento de ensino será responsável
pela complementação D material exigido que ultrapassar o percentual
determinado no "caput'

Art. 6 0 - Fica vedada a indicação, sob qualquer pretexto, pelo
estabelecimento de ensino, de fornecedor ou marca dos itens que
compõem a lista de material didático-escolar.

Art. 7 0 - E vedado ao estabelecimento de ensino condicionar a
participação do aluno nas atividades escolares à aquisição ou posse
do material didático-escolar exigido-

Art. 8 0 - O descumprimento das normas estabelecidas nesta lei
sujeita o estabeleciménto de ensino às penalidades previstas na
legislação relativa aos direitos do consumidor e em normas
pertinentes.

Art. 9°- Esta lei entra em vigor no ano letivo subseqüente ao de sua
publicação.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Pr sidente - Doutor Ronaldo, relator - Vanessa

Lucas.
PARECER DE RI
	

FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.494/2005

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.494/2005, de autoria do Deputado Leonardo

Moreira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Malacacheta o imõvelique especifica, foi aprovado no 20 turno, na
forma do vencido no 1 turno.

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

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

PROJETO DE LEI N°2.494/2005
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Malacacheta o

rÂ



1098

imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Malacacheta imóvel com área de 608,04m 2 (seiscentos e oito vírgula
zero quatro metros quadrados), e benfeitorias, situado na Rua José
Luiz Pêgo, antiga Praça Benedito Valadares, naquele Município,
registrado sob o n° 3.439, a lis. 105 do Livro 2-P, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Malacacheta.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" destina-se ao
funcionamento da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -
Apae - de Malacacheta.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se for desvirtuada a destinação prevista no parágrafo único do
art. 1 °.

Art. 30 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Djalma

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

2.625/2005
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°2.625/2005, de autoria do Deputado Domingos
Sávio, que autoriza o Poder Executivo a doar à Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - Apae - de Passa Tempo o imóvel que
especifica, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1 °turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 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°2.625/2005
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Passa-Tempo o

imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ad. 1 ° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Passa-Tempo imóvel com área de 1.200m 2 (mil e duzentos metros

rÁ
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as, situado naquele Município, registrado sob
Livro 3-E, no Cartório de Registro de Imóveis

a que se refere o "caput" destina-se ao
s de interesse social voltados para

que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
lo o motivo de sua doação.
em vigor na data de sua publicação.
13 de dezembro de 2006.
;idente - Vanesa Lucas, relatora - Djalma Diniz.
.DAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.934/2006
Comissão de Redação
2.934/2006, de autoria do Deputado Gustavo
bre brinquedo, material escolar ou peças de
ndidos e dá outras providências, foi aprovado
) vencido no 1 °turno.
a esta Comissão, a fim de que, segundo a

dada à matéria a forma adequada, nos termos
tegimento Interno.
os por se dar à proposição a seguinte redação
o com o aprovado.
JETO DE LEI N°2.934/2006

Dispõe sobre a doação de produtos apreendidos nos termos que
especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
AI. 1° - Produtos apreendidos pelas autoridades competentes no

exercício do poder d& polícia serão, sempre que possível, doados a
instituições filantrópicas ou de caridade, esgotados os prazos para a
interposição de recurso contra sua apreensão.

Parágrafo único - No se aplica o disposto no 'caput" a produtos
cuja apreensão seja objeto de disciplina específica.

Art. 20 - As instituições beneficiadas nos termos desta lei não
poderão comercializar produto doado, salvo com autorização do órgão
competente.

quadrados), e benfeito
o n°4.457, a fls. 93 d
da Comarca de Passa-

Parágrafo único - O
desenvolvimento de
portadores de dei iciên

Art. 2 1 - O imóvel di
Estado se for desvirtua

AI. 3°- Esta lei entra
Sala das Comissões,
Sebastião Costa, PrE

PARECER DE R

O Projeto de Lei no
Corrêa, que dispõe si
vestuário infantis apre!
no 2°turno, na forma c

Vem agora o projet
técnica legislativa, sej
do § 1 °do art. 268 do 1

Assim sendo, opinan
final, que está de acorc



em

Art. 3° - O Poder Executivo, por meio de ato normativo próprio,
estabelecerá os critérios e o procedimento para a doação e indicará o
órgão competente para dar cumprimento ao disposto nesta lei.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Ojalma

Diniz.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-

3.020/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.020/2006, de autoria do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Barbacena o imóvel que especifica, foi aprovado no 2° turno, na forma
do vencido no 1 °turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 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 NO3.020/2006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Barbacena 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

Barbacena imóvel com área de 869,40m 2 (oitocentos e sessenta e
nove vírgula quarenta metros quadrados), e suas benfeitorias, situado
naquele Município, registrado sob o n°10.736, no Livro 2, no Cartório
do 1 °Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Barbacena.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" destina-se a
fins culturais.

Art. 2 0 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1 °.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
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Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Djalma
Diniz.

PARECER DE RÈDAQÃC FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.054/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3054/2006, de autoria do Deputado Mauri

Torres, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São
Miguel do Anta os imóveis que especifica, foi aprovado no 2 0 turno, na
forma do vencido no 1 iturno.

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°3.054/2006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Miguel do

Anta os imóveis que especifica.
A Assembléia Legislafiva do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

São Miguel do Anta l os seguintes imóveis localizados naquele
Município:

- o primeiro com áreà de 2.330m2 (dois mil trezentos e trinta metros
quadrados), situado na Avenida Ovídio Ferraz, registrado sob o n°
3.420, no Cartório de R'egistro de Imóveis da Comarca de Viçosa;

Ii - o segundo com áea de 195m 2 (cento e noventa e cinco metros
quadrados), situado na! Avenida Ovídio Ferraz, registrado sob o n° n°
4.486, no Cartório de Regist ro de Imóveis da Comarca de Viçosa.

Parágrafo único - Os imóveis a que se refere o "caput" destinam-se
ao desenvolvimento de atividades esportivas para a comunidade, no
âmbito da política de desporto e lazer do Município.

Ari. 2 0 - Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura de doação, não lhes tiver sido dada a destinação prevista no
parágrafo único do art.1 °.

Art. 3° - Esta lei entraem vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 113 de dezembro de 2006.
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Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - DjaIma
Diniz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-
3.151/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.151/2006, de autoria do Deputado Márcio

Kangussu, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao
Município de Jequitinhonha o imóvel que especifica, foi aprovado no
2° turno, na forma do vencido no 1 °turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 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 NO3.151/2006
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de

Jequitinhonha o imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao

Município de Jequitinhonha imóvel com área de 2.376m 2 (dois mil
trezentos e setenta e seis metros quadrados), situado na Rua Dr.
Antônio Peixoto, naquele Município, registrado sob o n°6.248, às fis.
221v e 222 do Livro 3-E, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Jequitinhonha.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Djalma

Diniz.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-

3.167/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.16712006, de autoria do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município
de Bias Fortes o imóvel que especifica, foi aprovado no 2 0 turno, na
forma do vencido no 1 °turno.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.167/2006
Autoriza o Poder Excutivo a doar ao Município de Bias Fortes o

imóvel que especifica.
A Assembléia Legisl
Art. 1 ° - Fica o Pod

Bias Fortes imóvel c

a do Estado de Minas Gerais decreta:
Executivo autorizado a doar ao Município de
área de 1.079,12m2 (mil e setenta e nove

vírgula doze metros quadrados), situado na Rua Prefeito Odilon
Fonseca de Oliveira, antiga Rua Professor Soares Ferreira, naquele
Município, registrado sob o n° 33.655, a f Is. 135 do livro 3-AK, no
Cartório de Registro d Imóveis da Comarca de Barbacena.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o 'caput" deste artigo
destina-se a atividades educacionais, sociais, culturais e comunitárias.

Art. 2 1 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prâzo de cinco anos, contados da lavratura da
escritura pública de 4ação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1 °.

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Djalma

Diniz.	 1-
PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

3.193/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n 3.19312006, de autoria do Deputado José
Henrique, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Itanhomi o imóvel que especifica, foi aprovado no 2 0 turno, na forma
do vencido no 1 °turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 d art. 268 do Fegimento 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°3.193/2006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itanhomi 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

Itanhomi imóvel situado na Rua Belo Horizonte, naquele Município,
registrado sob o n° 760, a fls. 120 do Livro 2-C, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Itanhomi.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo
será reformado e ampliado para atender ao Programa Saúde da
Família.

Art. 2 0 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de um ano contado da lavratura da escritura
pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no
art. 1 °.

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Djalma

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

3.329/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°3.329/2006, de autoria da Deputada Jô Moraes,
que institui o Dia Estadual contra a Homofobia, 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 aseguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N°3.329/2006
Institui o Dia Estadual contra a Homofobia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica instituído o Dia Estadual contra a Homofobia, a ser

celebrado anualmente no dia 17 de maio.
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, ; 13 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Djalma

Diniz.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-

3.384/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°3.384/2006, de autoria da Deputada Ana Maria
Resende, que dá denominação à Escola Estadual Montes Clarinhos,
situada no Município 1e Salinas, foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.384/2006
Dá nova denominaçãb à Escola Estadual Montes Clarinhos, situada

no Município de Salina.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica denominada Escola Estadual Alfim Ferreira Mendes a

Escola Estadual Montes Clarinhos, situada no Município de Salinas.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2006.
Ricardo Duarte, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Antônio

Genaro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-

3.398/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.398/2006, de autoria do Deputado Alberto
Pinto Coelho, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Conceição do Mato Dentro o imóvel que especifica, foi aprovado no 20
turno, na formado vencido no 1 ° turno.

Vem agora o projeto1 a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, sejadada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 d art. 268 do R egimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
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final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N°3.398/2006

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Conceição do
Mato Dentro o imóvel que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Conceição do Mato Dentro imóvel, e benfeitorias, com área de 400m2
(quatrocentos metros quadrados), situado na Rua José Sena, s/n°,
antiga Rua Municipal, registrado sob o n°2.91 9, às f Is. 242v e 243 do
Livro 3-13, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Conceição do Mato Dentro.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo
destina-se ao funcionamento de posto de saúde municipal.

Art. 2 0 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1 °.

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Djalma

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

3.401/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.401/2006, de autoria do Deputado Doutor
Ronaldo, que declara de utilidade pública o Instituto Educacional e
Afins Ágape - leaa -, com sede no Município de Sete Lagoas, 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°3.401/2006
Declara de utilidade pública o Instituto Educacional e Afins Ágape -

leaa -, com sede no Município de Sete Lagoas.
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A Assembléia Legislaiva do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Educacional e

Afins Ágape - leaa -, cdm sede no Município de Sete Lagoas.
Art. 2 0- Esta lei entraem vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, de dezembro de 2006.
Ricardo Duarte, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Antônio

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

3.443/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n1 3.44312006, de autoria do Deputado Célio
Moreira, que declara de. utilidade pública a Associação Esportiva Casa
Grande, 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 N°3.443/2006
Declara de utilidade pública a Associação Esportiva Casa Grande,

com sede no Município d:e Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Esportiva

Casa Grande, com sedeno Município de Contagem.
Art. 2 0- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2006.
Ricardo Duarte, Presidente - Antônio Genaro, relator - Dalmo Ribeiro

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

3.476/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°3.476/2006, de autoria do Presidente do Tribunal
de Justiça do Estado, que dispõe sobre os Quadros de Pessoal da
Secretaria do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e dá
outras providências, foi aprovado no segundo turno com as Emendas
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n os 1 a 19 ao vencido no 1 °turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a

técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 d art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°3.476/2006
Dispõe sobre os Quadros de Pessoal da Secretaria do Tribunal de

Justiça do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Os Quadros de Pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça

são os constantes nos Anexos 1 e II desta lei, com a denominação dos
cargos, sua composição numérica, os códigos de grupo, as classes e
os padrões de vencimento neles indicados.

Art. 2°- Para a obtenção do número de cargos da carreira de Oficial
Judiciário da Secretaria do Tribunal de Justiça, previstos no Anexo 1
desta lei, além da manutenção dos quinhentos e trinta e sete cargos
existentes, são realizados os seguintes procedimentos:

- ficam duzentos e sessenta e um cargos de provimento efetivo da
carreira de Oficia! Judiciário do Quadro Especifico de Provimento
Efetivo do extinto Tribunal de Alçada, códigos de cargo TA-SG, TA-GS
e TA-GE, transformados em duzentos e sessenta e um cargos da
carreira de Oficial Judiciário da Secretaria do Tribunal de Justiça, de
mesmo padrão de vencimento, códigos de cargos TJ-SG-001 a TJ-
SG-261, na forma da correlação estabelecida no item 111.1.1 do Anexo
III desta lei;

II - ficam dezesseis cargos da carreira de Oficial Judiciário do
Quadro Suplementar da Secretaria do extinto Tribunal de Alçada,
códigos de cargos TA-OS-SG, TA-QS-GS e TA-QS-GE,
transformados em dezesseis cargos da carreira de Oficial Judiciário
do Quadro Suplementar da Secretaria do Tribunal de Justiça, de
mesmo padrão de vencimento, códigos de cargos TJ-QS-SG-01 a TJ-
QS-SG-16, na forma da correlação estabelecida no item 111.1.2 do
Anexo III desta lei;

III - ficam criados mil e noventa e um cargos de provimento efetivo
da carreira de Oficial Judiciário no Quadro Específico de Provimento
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Efetivo da Secretaria do Tribunal de Justiça, constante no item 1.1 do
Anexo 1 desta lei.

Art. 3°- Ficam extintos, com a vacância:
- setenta e sete cargos de provimento em comissão de Assistente

Especializado da Secràtaria do Tribunal de Justiça, código de grupo
TJ-CAI-09, códigos de cargos EP-A4 a EP-A80, previstos no item 11.2
do Anexo II desta lei;

II - cento e dezoito cargos da carreira de Agente Judiciário, do
Quadro Específico de Provimento Efetivo e do Quadro Suplementar
da Secretaria do Tribunal de Justiça e do extinto Tribunal de Alçada,
códigos de cargos TJ-PG-001 a TJ-PG-109 e TJ-OS-PG-01 a TJ-QS-
PG-09, previstos nos itens 1.1 e 1.2 do Anexo 1 desta lei, na forma
estabelecida no art. 3° da Lei n°13.467, de 12 de janeiro de 2000;

III - cinqüenta e cinco cargos da carreira de Oficial Judiciário do
Quadro Suplementar dai Secretaria do Tribunal de Justiça, códigos de
cargos TJ-OS-SG-01 a TJ-QS-SG-55, previstos no item 1.2 do Anexo 1
desta lei.

Parágrafo único - O provimento de duzentos e cinqüenta cargos da
carreira de Oficial Judiciário previstos no item 1.1 do Anexo 1 desta lei
fica condicionado à extinção, com a vacância, dos cargos
mencionados no "caput'deste artigo.

Art. 4° - Para a obtenção do número de cargos da carreira de
Técnico Judiciário da Secretaria do Tribunal de Justiça, previstos no
Anexo 1 desta lei, além da manutenção dos duzentos e sessenta e
nove cargos existentes, são realizados os seguintes procedimentos:

- ficam cento e quarenta e oito cargos de provimento efetivo da
carreira de Técnico Judiciário do Quadro Específico de Provimento
Efetivo do extinto Tribunal de Alçada, códigos de cargos TA-GS e TA-
GE, transformados em cento e quarenta e oito cargos da carreira de
Técnico Judiciário da Secretaria do Tribunal de Justiça, de mesmo
padrão de vencimento, códigos de cargos TJ-GS-001 a TJ-GS-148, na
forma da correlação estabelecida no item 111.1.1 do Anexo III desta lei;

II - ficam sete cargos da carreira de Técnico Judiciário do Quadro
Suplementar da Secretaria do extinto Tribunal de Alçada, códigos de
cargos TA-QS-GS e TArQS-GE transformados em sete cargos da
carreira de Técnico Judiciário do Quadro Suplementar da Secretaria
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do Tribunal de Justiça, de mesmo padrão de vencimento, códigos de
cargos TJ-QS-GS-01 a TJ-QS-GS-07, na forma da correlação
estabelecida no Anexo III desta lei;

III - ficam criados quatrocentos e vinte e sete cargos de provimento
efetivo da carreira de Técnico Judiciário no Quadro Específico de
Provimento Efetivo da Secretaria do Tribunal de Justiça, constante no
item 1.1 do Anexo 1 desta lei.

Art. 5°- Ficam extintos, com a vacância:
- dezenove cargos de provimento em comissão de Assistente

Técnico da Secretaria do Tribunal de Justiça, código de grupo TJ-CAI-
10, códigos de cargos TE-Ai a TE-A16 e TE-Li a TE-L3, sendo três
de recrutamento limitado e dezesseis de recrutamento amplo,
previstos no item 11.2 do Anexo II desta lei;

li - quarenta e oito cargos da carreira de Técnico Judiciário do
Quadro Suplementar da Secretaria do Tribunal de Justiça, códigos de
cargos TJ-OS-GS- 01 a TJ-QS-GS-48, previstos no item 1.2 do Anexo
1 desta lei.

Parágrafo único - O provimento de sessenta e sete cargos da
carreira de Técnico Judiciário previstos no item 1.1 do Anexo 1 desta lei
fica condicionado à extinção, com a vacância, dos cargos
mencionados no "caput" deste artigo.

Art. 6°- Ficam transformadõs:
- quarenta e quatro cargos da carreira de Agente Judiciário do

Quadro Especifico de Provimento Efetivo da Secretaria do extinto
Tribunal de Alçada, códigos de cargos TA-PG, TA-SG, TA-OS e TA-
GE, em quarenta e quatro cargos da carreira de Agente Judiciário do
Quadro Específico de Provimento Efetivo da Secretaria do Tribunal de
Justiça, de mesmo padrão de vencimento, códigos de cargos TJ-PG-
01 a TJ-PG-44, na forma da correlação estabelecida no item 111.1.1 do
Anexo III desta lei;

II - seis cargos da carreira de Agente Judiciário do Quadro
Suplementar da Secretaria do extinto Tribunal de Alçada, códigos de
cargos TA-QS-PG, TA-QS-SG, TA-QS-GS e TA-OS-GE, em seis
cargos da carreira de Agente Judiciário da Secretaria do Tribunal de
Justiça, de mesmo padrão de vencimento, códigos de cargos TJ-QS-
PG-01 a TJ-OS-PG-06, na forma da correlação estabelecida no item

rÁ
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111.1.2 do Anexo III destà lei.
Art. 7°- Integram os quadros previstos no art. 10 desta lei todos os

cargos existentes na Secretaria do Tribunal de Justiça na data da
entrada em vigor destp lei, assim como os cargos da Secretaria do
extinto Tribunal de Alçada.

Art. 8 0 - O Tribunal die Justiça providenciará o posicionamento dos
servidores integrantes dos Quadros de Pessoal de sua Secretaria,
bem como a identificação e a codificação de seus cargos na forma
prevista nos Anexos 1 e II desta lei.

Art. Os cargos de provimento efetivo de Técnico Judiciário e de
Oficial Judiciário, integrantes do item 1.1 do Anexo 1 desta lei, serão
providos por concurso] público de provas ou de provas e títulos, e o
servidor nomeado será posicionado no primeiro padrão da classe
inicial de cada uma das carreiras.

Parágrafo único - Jas carreiras de Técnico Judiciário, Oficial
Judiciário e Agente Judiciário, constantes no Anexo 1 desta lei, o
posicionamento do servidor nas classes subseqüentes à classe inicial
será feito mediante promoção, nos termos das Leis n°10.593, de 7 de
janeiro de1992, n° 11.617, de 4 de outubro de 1994, e n°13.467, de
2000, e de resolução da Corte Superior do Tribunal de Justiça.

Art. 10 - Para a obtenção do número de cargos de provimento em
comissão do Grupo de Direção e Assessoramento Superior da
Secretaria do Tribunal de Justiça, previstos no item 11.1 do Anexo II
desta lei, são realizados os seguintes procedimentos:

- ficam três cargos! de provimento em comissão de Secretário, da
Secretaria do extinto Tribunal de Alçada, de recrutamento limitado,
código de grupo TA-DAS-02, transformados em três cargos de
Assessor Especial II, código do grupo TJ-DAS-01, de recrutamento
limitado, na forma da correlação estabelecida no item 111.2.1 do Anexo
III desta lei;

II - ficam nove cargos de provimento em comissão de Secretário, da
Secretaria do Tribunal de Justiça, sendo cinco de recrutamento
limitado e quatro de recrutamento amplo, código de grupo TJ-DAS-02,
transformados em sete cargos de provimento em comissão de
recrutamento limitado de Diretor Executivo, código de grupo TJ-DAS-
01, e em dois cargos, de provimento em comissão de recrutamento
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limitado de Diretor de Secretaria, código de grupo, TJ-DAS-01, na
forma da correlação estabelecida no item 111.2.2 do Anexo III desta lei;

III - fica um cargo de provimento em comissão de Chefe de Gabinete
do Presidente, da Secretaria do extinto Tribunal de Alçada, de
recrutamento amplo, código de grupo TA-DAS-03, transformado em
um cargo de provimento em comissão de recrutamento amplo de
Chefe de Gabinete do Presidente, código de grupo TJ-DAS-01, na
forma da correlação estabelecida no item 111.2.1 do Anexo III desta lei;

IV - fica um cargo de provimento em comissão de Chefe de
Gabinete do Presidente, da Secretaria do Tribunal de Justiça, de
recrutamento amplo, código de grupo TJ-DAS-03, transformado em
um cargo de provimento em comissão de Chefe de Gabinete do
Presidente, de recrutamento amplo, código de grupo TJ-DAS-01, na
forma da correlação estabelecida no item 111.2.2 do Anexo III desta lei;

V - fica um cargo de provimento em comissão de Secretário do
Presidente, da Secretaria do Tribunal de Justiça, de recrutamento
limitado, código de grupo TJ-DAS-01, transformado em um cargo de
provimento em comissão de Secretário do Presidente, de
recrutamento amplo, de mesmo código de grupo, na forma da
correlação estabelecida no item 111.2.2 do Anexo III desta lei;

VI - fica um cargo de provimento em comissão de Assessor do
Presidente, da Secretaria do Tribunal de Justiça, de recrutamento
limitado, código de grupo TJ-DAS-05, transformado em um cargo de
provimento em comissão de Assessor Jurídico do Presidente, de
recrutamento limitado, código de grupo TJ-DAS-01, na forma da
correlação estabelecida no item 111.2.2 do Anexo III desta lei;

VII - fica um cargo de Assessor do Presidente, da Secretaria do
extinto Tribunal de Alçada, de recrutamento amplo, código de grupo
TJ-DAS-04, transformado em um cargo de provimento em comissão
de Assessor Jurídico da P Vice-Presidência, de recrutamento
limitado, código de grupo TJ-DAS-01, na forma da correlação
estabelecida no item 111.2.1 do Anexo III desta lei;

VIII - fica um cargo de provimento em comissão de Chefe de
Gabinete do Corregedor, da Secretaria do Tribunal de Justiça, de
recrutamento amplo, código de grupo TJ-DAS-08, transformado em
um cargo de provimento em comissão de Chefe de Gabinete do
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Corregedor-Geral, de recrutamento amplo, código de grupo TJ-DAS-
01, na forma da correlação estabelecida no item 111.2.2 do Anexo III
desta lei;

IX - ficam criados um cargo de provimento em comissão de
Secretário Especial do Presidente, de recrutamento Limitado; um cargo
de provimento em comissão de Secretário da Corte Superior, de
recrutamento limitado um cargo de provimento em comissão de
Secretário Executivoj de recrutamento limitado; dois cargos de
provimento em comissão de Diretor Executivo, de recrutamento
amplo; um cargo dê provimento em comissão de Auditor, de
recrutamento limitado; um cargo de provimento em comissão de
Assessor de Comunibação Institucional, de recrutamento limitado;
todos de código de grupo TJ-DAS-01;

X - fica um cargo ide provimento em comissão de Assessor de
Fiscalização, da Secrtaria do Tribunal de Justiça, de recrutamento
amplo, código de grupo TJ-DAS-15, transformado em um cargo de
provimento em comissão de Assessor Especial 1, de recrutamento
amplo, código de grupo TJ-DAS-02, na forma da correlação
estabelecida no item 111.2.2 do Anexo III desta lei;

Xl - fica um cargo de provimento em comissão de Assessor de
Informática, da Secretaria do Tribunal de Justiça, de recrutamento
amplo, código de grUpo TJ-DAS-16, transformado em um cargo de
provimento em comissão de Assessor Especial 1, de recrutamento
amplo, código de rupo TJ-DAS-02, na forma da correlação
estabelecida no item 111.2.2 do Anexo III desta lei;

XII - ficam oito carbos de provimento em comissão de Diretor de
Departamento, da Secretaria do extinto Tribunal de Alçada, de
recrutamento limitado, código de grupo TA-DAS-06, transformados em
dois cargos de Assessor Técnico II, de recrutamento limitado, código
de grupo TJ-DAS-04,F e em seis cargos de Gerente, de recrutamento
limitado, código de grupo TJ-DAS-05, na forma da correlação
estabelecida no item 111.2.1 do Anexo III desta Lei;

XIII - ficam vinte 6 nove cargos de provimento
Diretor de Departamnto, da Secretaria do Tribunal
cinco de recrutamehto amplo e vinte e quatro
limitado, código de grupo TJ-DAS-06, transformados

A

em comissão de
de Justiça, sendo
de recrutamento
em um cargo de
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Assessor Técnico II, de recrutamento amplo, código de grupo TJ-DAS-
04, e em vinte e oito cargos de Gerente, sendo três de recrutamento
amplo e vinte e cinco de recrutamento limitado, código de grupo TJ-
DAS-05, na forma da correlação estabelecida no item 111.2.2 do Anexo
III desta lei;

XIV - ficam criados treze cargos de provimento em comissão de
Assessor Técnico II, de recrutamento limitado, código de grupo TJ-
DAS-04; doze cargos de Assessor Jurídico II, de recrutamento
limitado, código de grupo TJ-DAS-04; um cargo de Gerente de
Cartório, de recrutamento limitado, código de grupo TJ-DAS-05, e
onze cargos de Gerente, de recrutamento limitado, código de grupo
TJ-DAS-05;

XV - ficam onze cargos de provimento em comissão de Diretor de
Secretaria de Câmara, da Secretaria do extinto Tribunal de Alçada, de
recrutamento limitado, código de grupo TA-DAS-07, transformados em
onze cargos de Gerente de Cartório, de recrutamento limitado, código
de grupo TJ-DAS-05, na forma da correlação estabelecida no item
111.2.1 do Anexo III desta lei;

XVI - ficam treze cargos de provimento em comissão de Diretor de
Secretaria de Câmara, da Secretaria do Tribunal de Justiça, de
recrutamento limitado, código de grupo TJ-DAS-07, transformados em
treze cargos de Gerente de Cartório, de recrutamento limitado, código
de grupo TJ-DAS-05, na forma da correlação estabelecida no item
111.2.2 do Anexo III desta lei;

XVII - fica um cargo de provimento em comissão de Diretor de
Secretaria de Feitos Especiais, da Secretaria do extinto Tribunal de
Alçada, de recrutamento limitado, código de grupo TA-DAS-12,
transformado em um cargo de Gerente de Cartório, de recrutamento
limitado, código de grupo TJ-DAS-05, na forma da correlação
estabelecida no item 111.2.1 do Anexo III desta lei;

XVIII - ficam dois cargos de provimento em comissão de Diretor de
Secretaria de Recursos para Tribunais Superiores, da Secretaria do
extinto Tribunal de Alçada, de recrutamento limitado, código de grupo
TA-DAS-1 3, transformados em dois cargos de Gerente de Cartório, de
recrutamento limitado, código de grupo TJ-DAS-05, na forma da
correlação estabelecida no item 111.2.1 do Anexo 111 desta lei;
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XIX - ficam cento e doze cargos de provimento em comissão de
Assessor Judiciário III, ia Secretaria do extinto Tribunal de Alçada, de
recrutamento amplo, c digo de grupo TA-DAS-OS, transformados em
cento e doze cargos c Assessor Judiciário, de recrutamento amplo,
código de grupo TJ-Di S-03, na forma da correlação estabelecida no
item 111.2.1 do Anexo II desta lei;

XX - ficam duzento e quarenta e oito cargos de provimento em
comissão de Assessc Judiciário III, da Secretaria do Tribunal de
Justiça, de recrutam nto amplo, código de grupo TJ-DAS-09,
transformados em du; entos e quarenta e oito cargos de Assessor
Judiciário, de recrutar ento amplo, código de grupo TJ-DAS-03, na
forma da correlação e abelecida no item 111.2.2 do Anexo III desta lei;

XXI - ficam oito car os de provimento em comissão de Assessor
Jurídico, da Secretaria do extinto Tribunal de Alçada, código de grupo
TA-DAS-08, de recrut mento limitado, transformados em oito cargos
de Assessor Jurídico I de recrutamento limitado, código de grupo TJ-
DAS-04, na forma da )rrelação estabelecida no item 111.2.1 do Anexo
III desta lei;

XXII - ficam quinze cargos de provimento em comissão de Assessor
Jurídico, da Secretaria do Tribunal de Justiça, sendo oito de
recrutamento limitado b sete de recrutamento amplo, código de grupo
TJ-DAS-10, transformádos em quinze cargos de Assessor Jurídico II,
sendo dez de recrutamento limitado e cinco de recrutamento amplo,
código de grupo TJ-DAS-04, na forma da correlação estabelecida no
item 111.2.2 do Anexo III desta lei.

Art. 11 - Ficam extintos:
- um cargo de provimento em comissão de Diretor-Geral, da

Secretaria do extinto
	l de Alçada, de recrutamento limitado,

código de grupo TA-[
	previsto no Anexo lI da Lei n°11.098, de

11 de maio de 1993;
II - um cargo de rovimento em comissão de Diretor-Geral, da

Secretaria do Tribuna de Justiça, de recrutamento limitado, código de
grupo TJ-DAS-01, pr 'isto no Anexo 1 da Lei n°11.098, de 1993.

Art. 12 - Para a ob nção do número de cargos de provimento em
comissão do Grupo e Chefia e Assessoramento Intermediário da
Secretaria do Tribun de Justiça, previstos no item 11.2 do Anexi II
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desta lei, são realizados os seguintes procedimentos:
- ficam quatorze cargos de provimento em comissão de Escrevente

Substituto, da Secretaria do extinto Tribunal de Alçada, de
recrutamento limitado, código de grupo TA-DAS-09, transformados em
quatorze cargos de provimento em comissão de Escrevente, de
recrutamento limitado, código de grupo TJ-CAI-01, na forma da
correlação estabelecida no item 111.2.1 do Anexo III desta lei;

II - ficam treze cargos de provimento em comissão de Escrevente
Substituto, da Secretaria do Tribunal de Justiça, código de grupo TJ-
DAS-12, de recrutamento limitado, transformados em treze cargos de
provimento em comissão de Escrevente, código de grupo TJ-CAI-01,
de recrutamento limitado, na forma da correlação estabelecida no item
111.2.2 do Anexo III desta lei;

III - fica um cargo de provimento em comissão de Assessor Técnico,
da Secretaria do extinto Tribunal de Alçada, código de grupo TA-DAS-
11, de recrutamento amplo, transformado em um cargo de provimento
em comissão de Coordenador de Área, código de grupo TJ-CAI-01, de
recrutamento amplo, na forma da correlação estabelecida no item
111.2.1 do Anexo III desta lei;

IV - fica um cargo de provimento em comissão de Assessor de
Imprensa, da Secretaria do Tribunal de Justiça, de recrutamento
amplo, código de grupo TJ-DAS-13, transformado em um cargo de
provimento em comissão de Coordenador de Área, de recrutamento
amplo, código de grupo TJ-CAI-01, na forma da correlação
estabelecida no item 111.2.2 do Anexo III desta lei;

V - fica um cargo de provimento em comissão de Assessor Técnico,
da Secretaria do Tribunal de Justiça, de recrutamento limitado, código
de grupo TJ-DAS-1 1, transformado em um cargo de provimento em
comissão de Coordenador de Área, de recrutamento limitado, código
de grupo TJ-CAI-01, na forma da correlação estabelecida no item
111.2.2 do Anexo III desta lei;

VI - ficam trinta e quatro cargos de provimento em comissão de
Coordenador de Área, da Secretaria do extinto Tribunal de Alçada, de
recrutamento limitado, código de grupo TA-DAS-10, transformados em
trinta e quatro cargos de provimento em comissão de Coordenador de
Área, de recrutamento limitado, código de grupo TJ-CAI-01, na formaS
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da correlação estabelecida no item 111.2.1 do Anexo III desta lei;
VII - ficam cinqüenta b quatro cargos de provimento em comissão de

Coordenador de Área, da Secretaria do Tribunal de Justiça, de
recrutamento limitado, código de grupo TJ-DAS-14, transformados em
cinqüenta e quatro cargos de provimento em comissão de
Coordenador de Area, sendo quarenta e oito de recrutamento limitado
e seis de recrutamento amplo, código de grupo TJ-CAI-01, na forma
da correlação estabelebida no item 111.2.2 do Anexo III desta lei;

VIII - ficam criados dois cargos de provimento em comissão de
Escrevente, de recrutamento limitado, código de grupo TU-CAI-ai;
cinco cargos de provimento em comissão de Coordenador de Área, de
recrutamento limitado, código de grupo TJ-CAI-01; oito cargos de
provimento em comisão de Assessor Técnico 1, de recrutamento
limitado, código de grupo TJ-CAI-02, e seis cargos de provimento em
comissão de Assessor Jurídico 1, de recrutamento limitado, código de
grupo TJ-CAI-02;

IX - ficam quatorze cargos de provimento em comissão de
Coordenador de Serviço, da Secretaria do extinto Tribunal de Alçada,
sendo nove de recrutamento limitado e cinco de recrutamento amplo,
código de grupo TA-ÕH-Al-01 transformados em doze cargos de
Coordenador de Serviço, código de grupo TJ-CAI-03, sendo nove de
recrutamento limitado b três de recrutamento amplo, e em dois cargos
de Assistente Técnico de Transporte, de recrutamento amplo, código
de grupo TJ-CAI-07, na forma da correlação estabelecida no item
111.2.1 do Anexo III desta lei;
X - ficam vinte e bete cargos de provimento em comissão de

Coordenador de Servio, da Secretaria do Tribunal de Justiça, sendo
dezessete de recrutapiento limitado e dez de recrutamento amplo,
código de grupo TJ-CH-AI-01, transformados em um cargo de
provimento em comissão de Assistente Técnico de Precatórios, de
recrutamento limitado,] código de grupo TJ-CAI-05; em três cargos de
provimento em comissão de Assistente Técnico de Gabinete, sendo
um de recrutamento Iihiitado e dois de recrutamento amplo, código de
grupo TJ-CAI-06; e em vinte e três cargos de provimento em comissão
de Coordenador de Serviço, sendo quatro de recrutamento limitado e
dezenove de recrutamento amplo, código de grupo TJ-CAI-03, na

rAC
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forma da correlação estabelecida no item 111.2.2 do Anexo III desta lei;
XI - ficam criados dois cargos de provimento em comissão de

Assistente Técnico de Auditoria, de recrutamento limitado, código de
grupo TJ-CAI-04;

XII - ficam onze cargos de provimento em comissão de Assessor
Judiciário II da Secretaria do Tribunal de Justiça, sendo três de
recrutamento limitado e oito de recrutamento amplo, código de grupo
TJ-CAI-02, transformados em onze cargos de provimento em
comissão de Assistente Técnico, sendo três de recrutamento limitado
e oito de recrutamento amplo, código de grupo TJ-CAI-10, na forma
da correlação estabelecida no item 111.2.2 do Anexo III desta lei;

XIII - ficam quatro cargos de provimento em comissão de Assistente
Técnico Operacional, da Secretaria do extinto Tribunal de Alçada, de
recrutamento amplo, código de grupo TA-EX-01, transformados em
quatro cargos de Assistente Técnico, de recrutamento amplo, código
de grupo TJ-CAI-10, na forma da correlação estabelecida no item
111.2.1 do Anexo III desta lei;

XIV - ficam quatro cargos de provimento em comissão de Assistente
Técnico Operacional, da Secretaria do Tribunal de Justiça, de
recrutamento amplo, código de grupo TJ-EX-01, transformados em
quatro cargos de Assistente Técnico, de recrutamento amplo, código
de grupo TJ-CAI-10, na forma da correlação estabelecida no item
111.2.2 do Anexo III desta lei;

XV - ficam quatorze cargos de provimento em comissão de Assessor
Judiciário 1, da Secretaria do extinto Tribunal de Alçada, de
recrutamento amplo, código de grupo TA-CH-AI-03, transformados em
quatorze cargos de provimento em comissão de Assistente Judiciário,
de recrutamento amplo, código de grupo TJ-CAl-08, na forma da
correlação estabelecida no item 111.2.1 do Anexo III desta lei;

XVI - ficam trinta e oito cargos de provimento em comissão de
Assessor Judiciário 1, da Secretaria do Tribunal de Justiça, de
recrutamento amplo, código de grupo TJ-CH-AI-03, transformados em
trinta e oito cargos de provimento em comissão de Assistente
Judiciário, de recrutamento amplo, código de grupo TJ-CAI-08, na
forma da correlação estabelecida no item 111.2.2 do Anexo III desta lei;

XVII - ficam cinqüenta cargos de provimento em comissão de

rÃ,
lei
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Auxiliar Judiciário, da Secretaria do extinto Tribunal de Alçada, de
recrutamento amplo, código de grupo TA-EX-02, transformados em
cinqüenta cargos de 1 provimento em comissão de Assistente
Judiciário, de recrutam?nto amplo, código de grupo TJ-CAI-08, na
forma da correlação estabelecida no item 111.2.1 do Anexo III desta lei;

XVIII - ficam quarental e quatro cargos de provimento em comissão
de Auxiliar Judiciário, da Secretaria do Tribunal de Justiça, de
recrutamento amplo, código de grupo TJ-CH-Al-02, transformados em
quarenta e quatro cargos de provimento em comissão de Assistente
Judiciário, de recrutamento amplo, código de grupo TJ-CAI-08, na
forma da correlação estbeIecida no item 111.2.2 do Anexo III desta lei;

XIX - ficam cinqüenta cargos de provimento em comissão de
Assistente Especializado, , da Secretaria do extinto Tribunal de Alçada,
de recrutamento amplo, código de grupo TA-EX-04, transformados em
cinqüenta cargos de l provimento em comissão de Assistente
Judiciário, de recrutamnto amplo, código de grupo TJ-CAI-08, na
forma da correlação estabelecida no item 111.2.1 do Anexo III desta lei;

XX - ficam quarenta e quatro cargos de provimento em comissão de
Assistente Especializado, da Secretaria do Tribunal de Justiça, de
recrutamento amplo, código de grupo TJ-EX-03, transformados em
quarenta e quatro cargos de provimento em comissão de Assistente
Judiciário, de recrutamepto amplo, código de grupo TJ-CAI-08, na
forma da correlação estabelecida no item 111.2.2 do Anexo III desta lei;

XXI - ficam vinte e sêis cargos de provimento em comissão de
Assistente Especializado,l da Secretaria do extinto Tribunal de Alçada,
de recrutamento amplo, código de grupo TA-EX-04, transformados em
vinte e seis cargos de' provimento em comissão de Assistente
Especializado, de recrutanento amplo, código de grupo TJ-CAI-09, na
forma da correlação estabelecida no item 111.2.1 do Anexo III desta lei;

XXII - ficam cinqüenta d um cargos de provimento em comissão de
Assistente Especializado, 1 da Secretaria do Tribunal de Justiça, de
recrutamento amplo, código de grupo TJ-EX-03, transformados em
cinqüenta e um cargos de provimento em comissão de Assistente
Especializado, de recrutamento amplo, código de grupo TJ-CAI-09, na
forma da correlação establecida no item 111.2.2 do Anexo III desta lei;

XXIII - ficam criados três cargos de provimento em comissão de
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Assistente Especializado, de recrutamento amplo, código de grupo TJ-
CAI-09.

Art.13 - Ficam transformados com a vacância:
- dois cargos de provimento em comissão de Assessor Especial II,

de recrutamento limitado, código de grupo TJ-DAS-01, previstos no
tem 11.1 do Anexo II desta lei, em dois cargos de provimento em
comissão de Assessor Técnico li, de recrutamento limitado, código de
grupo TJ-DAS-04, na forma da correlação estabelecida no Anexo IV
desta lei;

II - dois cargos de provimento em comissão de Assessor Especial 1,
de recrutamento amplo, código de grupo TJ-DAS-02, previstos no item
11.1 do Anexo II desta lei, em dois cargos de provimento em comissão
de Assessor Técnico li, de recrutamento amplo, código de grupo TJ-
DAS-04, na forma da correlação estabelecida no Anexo IV desta lei;

III - um cargo de provimento em comissão de Assessor Técnico II,
de recrutamento amplo, código de grupo TJ-DAS-04, previsto no item
11.1 do Anexo II desta lei, em um cargo de provimento em comissão de
Assessor Técnico 1, de recrutamento limitado, código de grupo TJ-
CAI-02, na forma da correlação estabelecida no Anexo IV desta lei.

Art. 14 - Ficam extintos com a vacância:
- um cargo de provimento em comissão de Chefe de Gabinete do

Presidente, de recrutamento amplo, código de grupo TJ-DAS-01,
código de cargo GP-A2, previsto no item 11.1 do Anexo II desta lei;

II - um cargo de provimento em comissão de Assessor Especial II,
de recrutamento limitado, código de grupo TJ-DAS-01, código de
cargo ES-L3, previsto no item 11.1 do Anexo II desta lei;

III - dois cargos de provimento em comissão de Assessor Técnico II,
de recrutamento limitado, código de grupo TJ-DAS-04, códigos de
cargo AT-L14 e AT-1L15, previstos no item 11.1 do Anexo II desta lei;

IV - quinze cargos de provimento em comissão de Coordenador de
Área, de recrutamento limitado, código de grupo TJ-CAI-01, códigos
de cargo CA-1-74 a CA-1-88, previstos no item 11.2 do Anexo II desta
lei;

V - vinte e dois cargos de provimento em comissão de Coordenador
de Serviço, sendo quatro de recrutamento limitado e dezoito de
recrutamento amplo, código de grupo T.J-CAI-03, códigos de cargo
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CS-A5 a CS-A22 e CS-L1O a CS-L13, previstos no item 11.2 do Anexo
II desta lei.

Art. 15 - Os cargos cclnstantes no Anexo II desta lei serão providos
por ato do Presidente do Tribunal de Justiça, mediante:

- indicação do Vice-F?residente ou do Corregedor-Geral de Justiça,
para aqueles lotados nas Superintendências, conforme dispuser
resolução da Corte Superior;

II - indicação do Desedibargador, para aqueles lotados no respectivo
gabinete;

III - escolha do Presidente do Tribunal, nos demais casos.
Art. 16 - A investidura nos cargos de provimento em comissão da

Secretaria do Tribunal de Justiça depende de comprovação de
habilitação mínima em:

- nível superior de escolaridade, para os cargos do Grupo de
Direção e Assessoramento Superior, constantes no item 11.1 do Anexo
II desta lei, e para os cargos de Escrevente, Coordenador de Área,
Assessor Técnico 1 e Ássessor Jurídico 1, do Grupo de Chefia e
Assessoramento lntermddiário, constantes no item 11.2 do Anexo li
desta lei;

II - nível médio de escoaridade, para os cargos de Coordenador de
Serviço, Assistente Técnico de Auditoria, Assistente Técnico de
Precatórios, Assistente Tcnico de Gabinete e Assistente Técnico de
Transportes, do Grupo de Chefia e Assessoramento Intermediário,
constantes no item 11.2 dolAnexo II desta lei.

Parágrafo único - Para a substituição de servidor ocupante dos
cargos mencionados no incisos 1 e II do "caput", será exigido o
cumprimento dos requisitos de escolaridade previstos neste artigo.

Art. 17 - E vedada a substituição de ocupante de cargo previsto no
inciso Ido art. 30, no inciso Ido art. 5°e no ai. 14 desta lei.

Art. 18 - Fica assegurada, a partir de 1° de janeiro de 2007, aos
servidores ocupantes dos cargos integrantes do Quadro Específico de
Provimento Efetivo, do Quadro Suplementar e do Quadro Específico
de Provimento em Comissão da Secretaria do Tribunal de Justiça,
posicionados em suas careiras, sem prejuízo das vantagens pessoais
adquiridas, a elevação de seis padrões, na forma estabelecida nos
Anexos 1, II, 111 e IV desta li.
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Art. 19 - Fica assegurada, a partir de 1° de janeiro de 2007, aos
servidores ocupantes dos cargos integrantes dos Quadros de Pessoal
da Justiça de Primeira Instância, posicionados em suas carreiras, sem
prejuízo das vantagens pessoais adquiridas, a elevação de seis
padrões.

Parágrafo Unico - A correspondência entre os padrões de
vencimento dos cargos dos Quadros de Pessoal da Justiça de
Primeira Instância é a constante do Anexo V desta lei.

Art. 20 - A promoção vertical do servidor efetivo em exercício de
cargo integrante dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário do
Estado de Minas Gerais dar-se-á após o cumprimento dos requisitos
previstos em lei e em regulamento, observados os seguintes
posicionamentos:

- a partir do padrão PJ-30 da classe E das carreiras de Agente
Judiciário, para o padrão inicial da classe D das mesmas .carreiras;

II - a partir do padrão PJ-44 da classe D das carreiras de Agente
Judiciário, Oficial Judiciário e Oficial de Apoio Judicial, para o padrão
inicial da classe C das mesmas carreiras;

III - a partir do padrão PJ-58 da classe C das carreiras de Agente
Judiciário, Oficial Judiciário, Oficial de Apoio Judicial e Técnico
Judiciário, para o padrão inicial da classe B das mesmas carreiras;

IV - a partir do padrão PJ-64 da classe C da carreira de Técnico de
Apoio Judicial de Primeira Entrância, para o padrão inicial da classe 8
da mesma carreira;

V - a partir do padrão PJ-66 da classe C da carreira de Técnico de
Apoio Judicial de Segunda Entrância, para o padrão inicial da classe 8
da mesma carreira;

VI - a partir do padrão PJ-74 da classe C da carreira de Técnico de
Apoio Judicial de Entrância Especial, para o padrão inicial da classe 8
da mesma carreira.

Art. 21 - Ficam incluídos na tabela de vencimentos dos servidores a
que se refere o art. 5 0 da Lei n° 13.467, de 2000, os seguintes
padrões e índices: PJ-88: 17,2609; PJ-89: 17,9443; PJ-90: 18,6547;
PJ-91:19,3932, PJ-92: 20,1610 e PJ-93: 20,9592.

Art. 22 - O servidor detentor de título declaratôrio de apostila, nos
termos da Emenda à Constituição Estadual n°57, de 15 de julho de
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2003, e da Lei n°14.983, de 14 de janeiro de 2004, poderá ser
posicionado na classe À da carreira de seu cargo efetivo mediante
opção, cumpridos os reuisitos estabelecidos em resolução da Corte
Superior do Tribunal de iJustiça.

Art. 23 - O servidor ativo e inativo dos Quadros de Pessoal do
Tribunal de Justiça e dá Justiça de Primeira Instância que perceber,
na data de publicação desta lei, vantagem pessoal, excedente de
enquadramento ou percentual relativo ao pagamento da extinta
Gratificação de lncentiHoao Aperfeiçoamento Funcional - GIAF - à
qual fazia jus na data da publicação da Lei n° 13.467, de 2000, será
reposicionado na classe que inclua o padrão de vencimento básico
cujo valor correspondal à soma de seu vencimento básico e das
vantagens mencionadas.

§ 1 ° - Na hipótese de 6 vencimento básico do servidor reposicionado
não corresponder a um dos valores dos padrões fixados na Tabela de
Escalonamento Verticala que se refere o Anexo X da Lei n° 13.467,
de 2000, o reposicionàmento dar-se-á no padrão imediatamente
superior.
§ 2 0 - O desenvolvi1 mento do servidor na classe em que for

posicionado, nos termos deste artigo, dar-se-á quando preenchidos os
requisitos para o ingresso na referida classe, previstos em
regulamento do Tribunal1 de Justiça.

Art. 24 - Os servidores detentores de direito aos vencimentos do
cargo de Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal de Justiça, código de
grupo TJ-DAS-01, e da Secretaria do extinto Tribunal de Alçada,
código de grupo TA-DAS-Ol, serão reposicionados na forma prevista
no art. 23, nos seguintes padrões e índices: PJ-94: 21,7891; PJ-95:
22,6519; PJ-96: 23,5488; PJ-97: 24,4812; PJ-98: 25,4505; PJ-99:
26,4583; PJ-100: 27,5059; PJ-101: 28,5950.

Parágrafo único - Os padrões de vencimento a que se refere c
'caput" deste artigo não integram as carreiras, e os servidores neles
posicionados não farão jus à promoção ou progressão.

Art. 25 - Aplica-se ao servidores inativos dos Quadros de Pessoa
do Poder Judiciário, no que couber, o disposto nesta lei.

Art. 26 - Ficam revogados:
- a Lei n°6.050, de 6de dezembro de 1972;
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II - a Lei n°6.417, de 24 de setembro de 1974;
III - a Lei n°8.020, de 23 de julho de 1981
IV - a Lei n°9.627, de 13 de julho de 1988;
V - a Lei n°9.925, de 20 de julho de 1989;
VI - os Anexos 1 e 11 da Lei n°11.098, de 11 de maio de 1993;
VII - os Anexos 1, II, V e VI da Lei n° 13.467, de 12 de janeiro de

2000.
Art. 27 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,

observada a vigência em 1 1 d janeiro de 2007, prevista para os arts.
18e 19.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Djalma

Diniz.
Anexo 1

(a que se refere o art. 1 0 da Lei n° ......de.. de .....de 2006)
Quadros de Pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça

* A tabela referente ao item 1.1 - Quadro Específico de Cargos de
Provimento Efetivo foi publicada no "Diário do Legislativo" de
15.12.2006.
* A tabela referente ao item 1.2 - Quadro Suplementar foi publicada

no "Diário do Legislativo" de 15.12.2006, e sua Errata foi publicada no
"Diário do Legislativo" de 23.12.2006.

Anexo II
(a que se refere o art. 2 0 da Lei n° ......de.. de .....de 2006)

Quadro de Cargos de Provimento em Comissão
da Secretaria do Tribunal de Justiça

* A tabela referente ao item 11.1 - Grupo de Direção e
Assessoramento Superior (TJ-DAS) foi publicada no "Diário do
Legislativo" de 15.12.2006.

- A tabela referente ao item 11.2 - Grupo de Chefia e
Assessoramento Intermediário (TJ-CAI) foi publicada no "Diário do
Legislativo" de 15.12.2006.

Anexo III
(a que se refere o art. 2 0 da Lei n°, de de de)

Quadro de Correlação de Cargos Transformados
111.1 - Quadro de Correlação de Cargos do Quadro Específico de



Provimento Efetivo e do [Quadro Suplementar	
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- A tabela referente ao item 111.1.1 - Cargos Efetivos da Secretaria
do extinto Tribunal de Alçada foi publicada no "Diário do Legislativo"
de 15.12.2006.

- A tabela referente ao item 111.1.2 - Cargos do Quadro Suplementar
da Secretaria do extinto Tribunal de Alçada foi publicada no "Diário do
Legislativo" de 15.12.2006.

111.2 - Quadro de Correlação de Cargos de Provimento em Comissão
* A tabela referente ao item 111.2.1 - Cargos da Secretariado extinto

Tribunal de Alçada foi publicada no "Diário do Legislativo" de
15.12.2006.

•.. A tabela referente' ao item 111.2.2 - Cargos da Secretaria do
Tribunal de Justiça foi publicada no "Diário do Legislativo" de
15.12.2006.

Anexo IV
(a que se refere oart. l3daLei n° ...... de de de)

* A tabela referente Quadro de Correlação de Cargos de
Provimento em Comissão da Secretaria do Tribunal de Justiça a
serem Transformados com a Vacância foi publicada no "Diário do
Legislativo" de 15.12.2006. No "Diário do Legislativo" do dia
23.12.2006 foi publicadal uma Errata com a substituição do quadro
constante neste Anexo. 1

Anexo 
(a que serefreoart. l9daLei n 0 ... de ... de)

Quadros de Correspondência entre Padrões de Vencimento
A tabela referente ao item V.1 - Quadro de Correspondência

entre Padrões de Vencitjnento dos Quadros Específico de Provimento
Efetivo, Suplementar e de Estáveis Efetivados da Justiça de Primeira
Instância foi publicada no• "Diário do Legislativo" de 15.12.2006.

- A tabela referente ao item V.2 - Quadro de Correspondência entre
os Padrões de Vencim4ito dos Cargos de Provimento em Comissão
do Quadro de Servidores da Justiça de Primeira Instância foi
publicada no "Diário do liegislativo" de 15.12.2006.

PARECER DE RE5 AÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1	3.480/2006
Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n°3.480/2006, de autoria do Deputado Padre João,
que declara de utilidade pública a Associação das Mulheres
Agricultoras e Trabalhadoras Rurais de Tombos - Amart -, com sede
no Município de Tombos, 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°3.480/2006
Declara de utilidade pública a Associação das Mulheres Agricultoras

e Trabalhadoras Rurais de Tombos - Amart -, com sede no Município
de Tombos.

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

Mulheres Agricultoras e Trabalhadoras Rurais de Tombos - Amart -,
com sede no Município de Tombos.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de novembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djama Diniz, relator - Vanessa Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-
3.48112006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.481/2006, de autoria do Deputado Paulo

Cesar, que declara de utilidade pública o Conselho Comunitário da
Região do Logradouro - Codel -, com sede no Município de Martinho
Campos, 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 NO3.481/2006
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento

Comunitário da Região do Logradouro - Codel -, com sede no
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Município de Martinho Campos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de

Desenvolvimento Comu'nitário da Região do Logradouro - Codel -,
com sede no Município 

'em 
Martinho Campos.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de novembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Vanessa Lucas.

PARECER DE RE5AÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.508/2006

Çomissão de Redação
O Projeto de Lei n°3.508/2006, de autoria do Deputado Paulo Piau,

que declara de utilidade'pública a Fundação de Apoio à Tecnologia
Cafeeira - Funprocafé -, com sede no Município de Varginha, 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.

Declara de utilidade
Cafeeira - Funprocafé -,

A Assembléia Legislat
Art. 1 ° - Fica declarac

Tecnologia Cafeeira -
Varginha.

Art. 2°- Estalei entra
Sala das Comissões,:
Sebastião Costa, Pre

PARECER DE RE

O Projeto de Lei n°
que declara de utilida
Capacitação, com se

ETO DE LEI N°3.508/2006
)ública a Fundação de Apoio à Tecnologia
com sede no Município de Varginha.
ia do Estado de Minas Gerais decreta:

de utilidade pública a Fundação de Apoio à
Funprocafé -, com sede no Município de

bm vigor na data de sua publicação.
29 de novembro de 2006.
dente - Djalma Diniz, relator - Vanessa Lucas.
DAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

3.515/2006
Comissão de Redação
L51 512006, de autoria do Deputado Zé Maia,
pública a entidade Ação - Esporte, Cultura e
no Município de Uberaba, foi aprovado em
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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°3.515/2006
Declara de utilidade pública a entidade Ação - Esporte, Cultura e

Capacitação, com sede no Município de Uberaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Ação -

Esporte, Cultura e Capacitação, com sede no Município de Uberaba.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2006.
Ricardo Duarte, Presidente - Antônio Genaro, relator - Dalmo Ribeiro

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

3.530/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.530/2006, de autoria do Deputado Ricardo
Duarte, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária de
Radiodifusão para o Desenvolvimento Artístico e Cultural de
Paraguaçu, com sede no Município de Paraguaçu, 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°3.530/2006
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de

Radiodifusão para o Desenvolvimento Artístico e Cultural de
Paraguaçu, com sede no Município de Paraguaçu.

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

Comunitária de Radiodifusão para o Desenvolvimento Artístico e
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Cultural de Paraguaçu, i
Art. 2° - Esta lei entra
Sala das Comissões, 1
Ricardo Duarte, Presic

Silva.

m sede no Município de Paraguaçu.
-n vigor na data de sua publicação.
de dezembro de 2006.
nte - Antônio Genaro, relator - Dalmo Ribeiro

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-
3.53712006

O Projeto de Lei n
Estado, que dá denomi
escola estadual locaIiz
aprovado em turno únic

Vem agora o projeto

omissão de Redação
3.537/2006, de autoria do Governador do
iação de Escola Estadual Professora Hilda
1 de Três Barras, localizada no Município de
m turno único, na forma original.
i esta Comissão, a um de que, segundo a
ada à matéria a forma adequada, nos termos
gimento Interno.
por se dar à proposição a seguinte redação

com o aprovado.
TO DE LEI NO3.537/2006
oIa Estadual de Três Barras, localizada no

'a do Estado de Minas Gerais decreta:
ia Escola Estadual Professora Hilda Moura a
Barras, localizada na Rua Tiradentes, n°147,
as, no Município de Taparuba.
m vigor na data de sua publicação.
de dezembro de 2006.
mte - Antônio Genaro, relator - Dalmo Ribeiro

AÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-
3.539/2006

•omissão de Redação
3.539/2006, de autoria do Governador do
ação de Escola Estadual São Judas Tadeu a
a no Município de Governador Valadares, foi
na forma original.

i esta Comissão, a fim de que, segundo a

O Projeto de Lei n'
Estado, que dá denorr
Moura à Escola Estadu
Taparuba, foi aprovado

Vem agora o projeto
técnica legislativa, seja
do § 1 °do art. 268 do R

Assim sendo, opinam
final, que está de acor&

Dá denominação à E
Município de Taparuba.

A Assembléia Legisla
Art. 1 ° - Fica denomir

Escola Estadual de Trê
no Povoado de Três Ba

Art. 2°- Esta lei entra
Sala das Comissões,
Ricardo Duarte, Presi

Silva.
PARECER DE RI
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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°3.539/2006
Dá denominação a escola estadual localizada no Município de

Governador Valadares.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica denominada Escola Estadual São Judas Tadeu a

escola estadual localizada na Penitenciária Francisco Floriano de
Paula - PFFP -, situada na Rua Principal, s/n°, no Bairro Vila Floresta,
no Município de Governador Valadares.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2006.
Ricardo Duarte, Presidente - Antônio Genaro, relator - Dalmo Ribeiro

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

3.568/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.568/2006, de autoria do Deputado André
Quintão, que institui o Dia Estadual do Fundo Amigo da Criança, foi
aprovado em turno único, na forma do Substitutivo n° 1, 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°3.568/2006
Institui o Dia Estadual do Fundo Amigo da Criança.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica instituído o Dia Estadual do Fundo Amigo da Criança, a

ser comemorado anualmente no dia 10 de outubro.
§ 1 ° - As atividades alusivas à data de que trata esta lei visam a

divulgar a Campanha Fundo Amigo da Criança, estimulando a
cooperação da sociedade com os Fundos para a Infância e a
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Adolescência dos ML
possibilitar a concreti;
Criança e do Adolescer
§ 2 0 - O Conselhi

Adolescente estabelec
privadas e com pess
desenvolvida nesse dia

Art. 20 Esta lei entra
Sala das Comissões,

- Sebastião Costa, Pr

icípios mineiros e do Estado, a fim de
tção das ações previstas no Estatuto da

Estadual dos Direitos da Criança e
ï, em parceria com entidades pública5
físicas e jurídicas, a programação a ser

m vigor na data de sua publicação.
3 de dezembro de 2006.
idente - Vanessa Lucas, relatora - Djalma

Diniz.	 i-
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

3.652/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.652/2006, do Deputado Laudelino Augusto,
que declara de utilidade pública o Centro Integrado de Apoio à Mulher
de Pouso Alegre e Região - Ciampar -, com sede no Município de
Pouso Alegre, 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, opinamps por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROIJETO DE LEI N°3.652/2006
Declara de utilidade pública a entidade Centro Integrado de Apoio à

Mulher de Pouso Alegre e Região - Ciampar -, com sede no Município
de Pouso Alegre.

A Assembléia Legisla
Art. 1 ° - Fica decla

Integrado de Apoio à
com sede no Município

Art. 2°- Esta lei entra
Sala das Comissões,
Ricardo Duarte, Pres

Silva.
PARECER DE REDAC

a do Estado de Minas Gerais decreta:
ia de utilidade pública a entidade Centro
lher de Pouso Alegre e Região - Ciampar -,
Pouso Alegre.

11 vigor na data de sua publicação.
de dezembro de 2006.
nte - Antônio Genaro, relator - Dalmo Ribeiro

FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

rs
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3.768/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 3.768/2006, de autoria da Comissão de
Constituição e Justiça, que delega ao Governador do Estado
atribuição para elaborar leis destinadas a alterar a estrutura da
administração direta e indireta do Poder Executivo, nos termos que
menciona, foi aprovado no 2° turno, na formado vencido no 1 °turno.

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

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N°3.768/2006
Delega ao Governador do Estado atribuição para elaborar leis

destinadas a alterar a estrutura da administração direta e indireta do
Poder Executivo, nos termos que menciona.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 ° - Fica delegada ao Governador do Estado, nos termos do art.

72 da Constituição do Estado, atribuição para elaborar leis destinadas
à implementação do programa de governo Pacto por Minas:
Estratégias para a Transformação Social, com poderes limitados a:

- criar, incorporar, transferir, extinguir e alterar órgãos públicos,
inclusive autônomos, ou unidades da administração direta, bem como
modificar a estrutura orgânica das entidades da administração
indireta, definindo suas atribuições, objetivos e denominações;

II - criar, transformar e extinguir cargos em comissão e funções de
confiança de órgãos e entidades do Poder Executivo e alterar-lhes as
denominações, as atribuições, os requisitos para ocupação, a forma
de recrutamento, a sistemática de remuneração, a jornada de trabalho
e a distribuição na estrutura administrativa;

III - dispor sobre as parcelas remuneratórias, incluídas as
gratificações, dos cargos a que se refere o inciso II;

IV - proceder à realocação de atividades e programas no âmbito do
Poder Executivo;

V - alterar as vinculações das entidades da administração indireta.
Art. 2 0 - A delegação de atribuição constante nesta resolução
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estende-se até a data de 31 de janeiro de 2007 e não abrange as
empresas públicas e as sociedades de economia mista integrantes da
Administração indireta estadual.

Art. 3 0 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Doutor

Ronaldo.	i	 -
PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N2

	

1	3.777/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n 2 3.777/2006, de autoria da Mesa da
Assembléia Legislativa,que altera a Resolução n g 5.198, de 21 de
maio de 2001, estabelece critérios para o provimento dos cargos que
menciona e dá outras pkovidências, foi aprovado no 22 turno, com as
Emendas nos 1 e 2.

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 2 do art. 268 do Rel 	Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação

final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE RESOLUÇÃO N 9 3.777/2006

Altera a Resolução n g, 5.198, de 21 de maio de 2001, estabelece
critérios para o provimento dos cargos que menciona e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1°-O § 3do artj i da Resolução n2 5.198, de 21 de maio de

2001, passa a vigorar com a seguinte redação:
"ArL12-(...)
§ 3 - A forma de, provimento das posições do Sistema de

Gerenciamento e Assõssoramento da Secretaria da Assembléia,
mantidos a remuneração e os requisitos previstos na legislação em
vigor, será definida em regulamento, exigindo-se que o candidato
tenha obtido aprovação em avaliação global de desempenho nos dois
anos anteriores à nomeação ou à designação para exercício de cargo
ou função, conforme condições previstas em regulamento próprio.".

Art. 2 - 0 inciso IV do[ § 20 do art. 20 da Resolução n 2 5.198, de 21
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de maio de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação, ficando
revogados o inciso 1 do § 2 9 e os § 32 , 52 e 6:
"Art.2-C..)

IV - ocupação, na data da nomeação, por pelo menos doze anos, de
cargo de provimento efetivo de Analista Legislativo ou de
Procurador.".

Art. 32 - o "caput" e os § l Q e 2Q do art. 32 da Resolução n Q 5.198,
de 21 de maio de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 32 - o cargo de Secretário-Geral da Mesa é de provimento em
comissão e recrutamento limitado, mantidas a codificação, a
remuneração e as atribuições previstas no art. 62 da Resolução n2
3.800, de 30 de novembro de 1985.

§ 1 - O provimento do cargo de que trata este artigo é de
competência da Mesa, por indicação do Presidente da Assembléia
Legislativa.

§ 2 - São requisitos para o exercício do cargo de que trata este
artigo:

- ocupação, na data da nomeação, por pelo menos doze anos, de
cargo de provimento efetivo de Analista Legislativo ou de Procurador;

II - idoneidade e reputação ilibada;
III - inexistência de parentesco consangüíneo ou afim, até o 3 2 grau,

com membro da Mesa da Assembléia.".
Art. 4 - Art. 52 - Fica reaberto, da data de publicação desta

resolução até 30 de junho de 2007, o prazo para a celebração da
transação judicial ou do acordo extrajudicial a que se refere a
Resolução n 5.216, de 12 de agosto de 2004.

Art. 52 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Djalrna

Diniz.
PARECER SOBRE A EMENDA N 2 1 APRESENTADA EM PLENÁRIO

AO PROJETO DE LEI N 2 3.694/2006
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
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"altera dispositivos dai Lei flQ 14.693, de 3017/2003, que institui o
Adicional de Desemperilho - ADE -, no âmbito das administrações
públicas direta, autárquiêa e fundacional do Poder Executivo".

Publicado no "Diário do Legislativo" de 2/11/2006, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A Comissão de
Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria na forma do
Substitutivo n 2 1, que apresentou. As demais Comissões opinaram
pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo n 9 1, da Comissão
de Constituição e Justiça.

Na fase de discussãó em Plenário, foi apresentada ao projeto a
Emenda n Q 1, sobre a qual cabe a esta Comissão emitir parecer, nos
termos do ad. 188, § 2do Regimento Interno.

Fundamentação
Em síntese, o projeto de lei em análise propõe alterações à lei que

instituiu o Adicional de Desempenho - ADE - no âmbito do Estado,
prevendo a fixação de critérios e diretrizes mais claros para o seu
cálculo e o fortaIecimeito do vínculo entre o referido adicional e o
resultado da avaliação de desempenho do servidor.

O ADE é um adicidnal remuneratório concedido em razão do
desempenho dos servidores que se esmerarem no exercício de suas
funções. A proposição e exame pretende alterar a fórmula de cálculo
do ADE, com o intuito de tornar mais clara e efetiva a referida
legislação.

Para tanto, estabelece que somente fará jus ao adicional o servidor
que houver concluído o estágio probatório e obtido resultado
satisfatório na Avaliação de Desempenho Individual - ADI - ou na
Avaliação Especial de Desempenho - AED. A sua concessão está,
ainda, vinculada ao aldance de resultado satisfatório na execução
física das ações integkantes dos programas finalísticos do Plano
Plurianual de Ação Governamental - PPAG - do órgão ou da entidade
a que estiver vinculado o servidor.

A emenda em anáiisd propõe a alteração do anexo do projeto que
estabelece o valor máximo do ADE a ser concedido aos servidores,
em razão do número d4 Avaliações de Desempenho Individual ou de

rÀ
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Avaliações Especiais de Desempenho satisfatórias. Da forma prevista
no projeto, o servidor que tiver três avaliações satisfatórias poderá
receber até 6% do seu vencimento básico a título de ADE. Já para o
servidor que tiver cinco avaliações satisfatórias, o ADE poderá ser de
até 10% do seu vencimento. O ADE poderá chegar até a 70% do
vencimento do servidor quanto este obtiver 35 avaliações satisfatórias.

A emenda em tela propõe a alteração desses percentuais, de modo
que o servidor que obtiver três avaliações satisfatórias já faça jus ao
ADE de até 10% do vencimento; com cinco avaliações satisfatórias, o
ADE pode chegar a até 20%. O servidor alcançaria o percentual
máximo, de ADE, de 70% do vencimento com 30, e não com 35
avaliações positivas.

Em que pese ao mérito da proposta em exame, deixamos de acolhê-
Ia por razões de ordem constitucional, por tratar-se de medida que
aumenta a despesa prevista em projeto de iniciativa privativa do
Governador do Estado, o que é vedado pelo art. 68, inciso 1, da
Constituição Estadual. O Supremo Tribunal Federal já decidiu,
reiteradamente, que a projeto de lei apresentado pelo Chefe do
Executivo sobre matéria de sua competência privativa não pode ser
apresentada emenda parlamentar que importe aumento de despesa,
sob pena de o futuro texto normativo incorrer em vício de
inconstitucionalidade formal (ADI 2804/ RS - Rio Grande do Sul - Ação
Direta de Inconstitucionalidade, julgamento: 213/2005, publicado no
"DJ" de 8/4/2005).

Ademais, não podemos deixar de destacar que existe toda uma
lógica estrutural no desenho da tabela com percentuais para a
concessão do ADE, que leva em consideração não só os recursos
financeiros disponíveis para a sua aplicação, mas também o tempo
necessário para que o servidor faça jus a um determinado aumento no
seu adicional. Assim, além do vício de inconstitucionalidade pela
geração de despesa em projeto de iniciativa privativa do Governador
do Estado, não julgamos oportuna a modificação no limite dos valores
do ADE.

Conclusão
Tendo em vista as razões expostas, somos pela rejeição da Emenda

n9 1 apresentada ao Projeto de Lei n 2 3.694/2006.
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Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Fahim Sawan, Presidente - Dilzon Meio,	relator - Gustavo

Valadares - Jô Moraes ('boto contrário) - Sargento Rodrigues.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 12/12/2006, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr.

Jesus Martins Filho, ocorrido em 10112/2006, em Ouro Fino. (- Ciente.
Oficie-se.)

- O Sr. Presidente despachou, em 13/12/2006, a seguinte
comunicação:

Do Deputado Djalma Diniz,
Moreira da Silva, ocorrido err
Ciente. Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com a Unimed-BH pelo trabalho desenvolvido no

setor de saúde em Minas Gerais (Requerimento n Q 5.74012006, do
Deputado Paulo Cesar);
de congratulações com o Sr. Juvenal Clemente de Abreu,

Presidente da Associação Farmacêutica de Três Corações, pela
passagem do Dia do Fdrmacêutico (Requerimento n 2 6.010/2006, do
Deputado Dimas Fabiano);

de louvor à Sra. MartaMoura de Magalhães, Gerente do Distrito do
Médio Paraíba - Copasa-MG - pelo recebimento do Prêmio Mineiro de
Qualidade - Faixa Ouro - edição 2006 (Requerimento ng 6.928/2006,
do Deputado Elmiro Nascimento);

de congratulações cor n a Copasa-MG pela conquista do Prêmio
Nacional de Qualidade em Saneamento (Requerimento n2 6.951/2006,
do Deputado Fábio Avelar);

de congratulações com o estudante Estevão Bertoni e a Sra. Milena
Spacek da Fonseca pelo recebimento, por parte do primeiro, do
Prêmio Assis Chateadbriand (Requerimento n 9 6.961/2006, do

notificando o falecimento do Sr. Oclides
Bom Jesus do Galho, em 8/1212006. (-
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Deputado Sargento Rodrigues);
de aplauso ao Minas Tênis Clube pelo transcurso de seus 71 anos

de fundação (Requerimento flQ 6.968/2006, do Deputado Doutor
Viana);

de congratulações com as Faculdades Asmec, de Ouro Fino, pela
excelência e qualidade dos cursos ministrados pela instituição
(Requerimento n 2 7.039/2006, da Comissão de Educação);

de congratulações com o Cabo PM Luciano Fernandes Breder, do
11 2 Batalhão da Polícia Militar do Destacamento de Vermelho Novo,
por sua atuação à frente do policiamento no Município. (Requerimento
n 2 7.065/2006, da Comissão de Segurança Pública).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 16 DE DEZEMBRO DE 2006

ATAS
ATA DA 96 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 a 	EM 14/12/2006
Presidência do Deputado Fábio Avelar

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: 1 2 Fase
(Expediente): Ata - Corespondência: Mensagens ns 705, 706, 707,
708, 709, 710, 711, 712, 713 e 714/2006 (encaminham emendas ao
Projeto de Lei CompIemntar & 86/2006, os Projetos de Lei n 2s 3.797,
3.798, 3.799, 3.800, 3.01, 3.802, 3.803 e 3.804/2006 e emenda ao
Projeto de Lei Complementar n 2 86/2006, respectivamente), do
Governador do Estado 1 1 21 Fase (Grande Expediente): Apresentação
de Proposições: Proposta de Emenda à Constituição n 2 104/2006 -
Projeto de Lei n 9 3.805/2006 - Requerimentos ns 7.103 a
7.113/2006 - Comunicções: Comunicações da Comissão Especial
contra a Invasão dos P rodutos Chineses, da Comissão Especial das
Pessoas Desaparecidas, das Comissões de Turismo, de Meio
Ambiente, de Participação Popular, de Política Agropecuária, de
Saúde e do Trabalho, da Deputada Maria Olívia e do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva - Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários - 2
Parte (Ordem do Dia): 1 2 Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação
da Presidência - Leitura de Comunicações - Questão de ordem -
Encerramento.

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

Adalclever Lopes - Agostinho Patrús - Alencar da Silveira Jr. - Ana
Maria Resende - ArlenSantiago - Biiac Pinto - Carlos Gomes - Célio
Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dinis Pinheiro -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo -
Edson Rezende - ElisaCosta - Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Gustavo
Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jô Moraes - João Leite -
José Henrique - José : Milton - Leonardo Quintão - Luiz Humberto
Carneiro - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marlos Fernandes -
Neider Moreira - Paulo Piau - Ricardo Duarte - Sargento Rodrigues -
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Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanessa
Lucas - Weliton Prado.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - As 141h4min, 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
1 2 Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 22-Secretário "ad hoc", procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- O Deputado Gustavo Corrêa, 1-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

MENSAGEM N 2 705/2006
Belo Horizonte, 14 de dezembro de 2006.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia

Assembléia Legislativa, emendas ao Projeto de Lei Complementar n
86, de 2006, que dispõe sobre a alteração da Lei n 2 5.301, de 16 de
outubro de 1969.

A presente proposta se faz acompanhar de Exposição de Motivos do
Comandante-Geral da Polícia Militar.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter à
consideração dos seus nobres pares as emendas ao presente projeto
de lei complementar.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

EMENDA N2 1 AO SUBSTITUTIVO N 9 1 AO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N 9 86/2006

Dê-se ao § 2° do art. 203 da Lei n 2 5.301, de 16 de outubro de 1969,
a seguinte redação:

"Art. 203- .......
§ 2 - O oficial alcançado pelas restrições previstas nos incisos III e

rsSI
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IX concorrerá à promoção, podendo ser incluído no quadro de acesso,
sendo promovido se for declarado sem culpa ou absolvido por
sentença transitada em ulgado, que produzirá efeitos retroativos.".

Justificação: O art. 203, da forma que está sendo proposto, vai de
encontro ao princípio constitucional da presunção de inocência, ao
considerar impedido de concorrer à promoção o militar processado por
crime ou submetido a processo demissionário.

A nova redação propota permite que o militar concorra à promoção,
seja incluído no quadro de acesso e fique aguardando o término de
sua situação impeditiva] Caso o militar seja considerado inocente, terá
efeito retroativo.

EMENDA N Q 2 AO SUBSTITUTIVO N Q 1 AO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N9 86/2006

Dê-se nova redação o § 7° do art. 186 e ao § 1 2 do art. 209 da Lei
n2 5.301, de 16 de outubro de 1969, suprimindo-se o art. 11 e
respectivos parágrafos do Substitutivo n 2 1:

"Art. 186-
§ 7 - O exame de aptidão profissional será aplicado a todos 1 9s-

Tenentes, independentemente do quadro, e versará sobre matéria de
interesse das Instituições Militares Estaduais e será definido por ato
do respectivo Comandante-Geral.

(...)
Art. 209-
§ 1 - O exame de aRtidão profissional será aplicado a todos os 3s-

Sargentos e 1s-Sargeptos, independentemente do quadro, e versará
sobre matéria de interesse das Instituições Militares Estaduais e será
definido por ato do respectivo Comandante-Geral.".

Justificação: No processo de discussão e assimilação de novas
regras estatutárias, foi possível verificar que as Instituições Militares
Estaduais possuem na suas respectivas estruturas uma série de
cursos profissionais e treinamentos que capacitam seus integrantes a
estar preparados para se submeterem ao processo de ascensão
profissional e assumir diovas funções.

Para tanto, a submissão ao denominado exame de aptidão
profissional" torna-se exigível apenas para alguns níveis hierárquicos,
dadas as peculiaridades funcionais, devendo, pelo acúmulo dos anos
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de realização, ser mantido para os 1s-Tenentes, os 1s-Sargentos e
os 3s-Sargentos.".

- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei Complementar n 2 86/2006.
Publicada, fica a mensagem em poder da Mesa, aguardando a
inclusão da proposição em ordem do dia.

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM N2 706/2006

Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

Egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que dá a denominação
de Escola Estadual Mário Quintana à Escola Estadual localizada na
Penitenciária Professor Pimenta da Veiga, no Município de
Uberlândia.

O projeto encaminhado tem o objetivo de reverenciar a memória do
poeta Mário Quintana, conforme justificativa da Secretária de Estado
de Educação, em apenso.

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.
Justificação: O presente Projeto de Lei propõe que seja dada a

denominação de Escola Estadual Mário Quintana, de Ensino
Fundamental e Médio - EJA, à Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio . EJA, localizada na Penitenciária Professor
Pimenta da Veiga - PPPV, situada no Km 05, s/n 2, Estrada de
Sucupira, Setor Rural, no município de Uberlândia.

Mário Quintana nasceu no município de Alegrete, RS, filho do Sr.
Celso de Oliveira Quintana, farmacêutico, e Sra. Virgínia de Miranda
Quintana, é poeta das coisas simples, despreocupado em relação à
crítica, faz poesia porque sente necessidade, segundo suas próprias
palavras.

Quintana fez excelentes amigos entre os grandes intelectuais da
época. Seus trabalhos eram elogiados por Carlos Drummond de
Andrade, Vinícius de Morais, Cecilia Meireles e João Cabral de Melo
Neto além, de Manuel Bandeira. 0 fato de não ter ocupado uma vaga
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na Academia Brasileira de Letras só fez agrupar seu conhecido humor
e sarcasmo.

O homenageado nasceu no dia 30.07.1906 e faleceu no dia
05.05.1994.

Cumpre registrar que, no município de Uberlândia, não existe
estabelecimento instituição ou próprio oficial do Estado com igual
denominação.

Mediante o exposto, a denominação ora proposta guarda plena
conformidade com os requisitos fixados pela Lei n 2 13.408 de
21/12/1999, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento,
instituição ou próprio público do Estado, estando, assim, em
condições de ser submetido ao exame da egrégia Assembléia
Legislativa do Estado.

Belo Horizonte, de de 2006.
Vanessa Guimarães Finto, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI N 2 3.797/2006
Dá a denominação à Escola Estadual localizada na Penitenciária

Professor Pimenta da Veiga, no Município de Uberlândia.
Art. l - A Escola Estadual localizada na Penitenciária Professor

Pimenta da Veiga, situada no Km 05, s/n, da Estrada de Sucupira; no
Município de Uberlândia, passa a denominar-se Escola Estadual
Mário Quintana.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e de Educáção, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

* - Publicado de acorho com o texto original.
MENSAGEM N9 707/2006

Belo Horizonte, 13 de' dezembro de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia,
Encaminho a Vossa' Excelência, para ser submetido ao exame e

deliberação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que
autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel ao Município de Deita.

O imóvel de que trata o projeto, com a área de 15.752,03m 2, é parte
integrante de uma área maior, com 27.014,68m 2, na qual está
edificada a sede da Escola Estadual "Ivan Mattar Soukef", e também,

rs
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em regime de coabitação, onde funciona a Escola Municipal "Ana de
Castro Cançado".

O Município de Deita pleiteia a doação de parte daquele imóvel, não
só para regularizar a situação da Escola Municipal, como também
quer aproveitá-lo para a construção de um Centro Municipal de
Cultura e Lazer e de um Ginásio Poliesportivo.

Trata-se, pois, de liberação patrimonial de inegável interesse
público, que vem beneficiar a laboriosa comunidade da cidade de
Deita, razão por que solicito dessa augusta Casa a aprovação do
projeto.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI M 3.798/2006
Autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao

Município de Deita.
Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Deita imóvel com a área de 15.752,03m 2, confrontando com a rua
Augusto Elias dos Santos (antiga rua 88), rua Sebastião Félix Fraga
(antiga rua 94) e terrenos da Escola Estadual "Ivan Mattar Soukef", a
ser desmembrado de uma área maior com 27.014,68m 2, situada
naquele município e registrada sob o n 2 58.290, fls. 121, livro 3-13I, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Uberaba.

Parágrafo único - O imóvel de que trata o "caput" destina-se à
construção das futuras instalações da Escola Municipalizada "Ana de
Castro Cançado", de um Centro Municipal de Cultura e Lazer e de um
Ginásio Poliesportivo do Município de Deita.

Art. 2 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado, se no prazo de cinco anos, contados da lavratura da escritura
pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista nesta
lei.

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 N Q 70812006
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Belo Horizonte, 13 dedezembro de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

Egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que dá a denominação
de Escola Estadual Professor Minervino Cesarino", à Escola Estadual
localizada na Penitenciária Regional de Uberaba.

O projeto remetido tem o objetivo de reverenciar a memória do
Professor Minervino Cdsarino, conforme justificativa da Secretária de
Estado de Educação, em apenso.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.
Justificação: O presnte Projeto de Lei propõe que seja dada a

denominação de Escola Estadual Professor Minervino Cesarino, de
Ensino Fundamental é Médio - EJA, à Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio EJA, localizada na Penitenciária Regional de
Uberaba, situada na M. Djalma Castro Alves, n Q 400, Bairro Amoroso
Costa, no município deUberaba.

Minervino Cesarino, natural de Ribeirão Preto, SP, cursou: primário
no Colégio Interno Diocesano de Campinas/SP, ginasial no Ginásio
Nossa Senhora da Apãrecida dos Irmãos Maristas, Contabilidade no
Colégio Brasil e Direito e Filosofia na Faculdade de Direito do
Triângulo Mineiro.

Lecionou em vários colégios da cidade, sempre com dedicação e
trabalho.

Na área esportiva foi técnico da seleção de voleibol, presidente do
Merceana da LUDE e do Grêmio São Benedito disputando o
campeonato infantil e juvenil onde foi bi-campeão juvenil de futebol de
salão do Estado de Minas Gerais e participou de cursos jurídicos no
Diretório Acadêmico, sendo assistente da Promotoria. Em 1952, foi
presidente do Grêmio buq ue de Caxias do Colégio Duque de Caxias e
presidente da Casa do Estudante em Ribeirão Preto, SP. Em 1960, foi
conselheiro do Centro Acadêmico Leopoldino de Oliveira - DALO.

Em 1967, fundou o Colégio São Benedito de Uberaba, MG, com os
cursos de 1 ° e 2 0 Graus, Química, Magistério e Contabilidade e, o
Colégio São Judas Ta6eu, que estão em atividade até os dias atuais.
Em Uberaba, participo' u como Presidente do Merceana do convênio
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com Alemanha para a implantação do Colégio Polivalente dessa
cidade. Foi professor da CADES durante 5 anos, lecionando a
disciplina de História com palestras em toda a região. Pertenceu ao
Partido Social Democrático no qual fez parte da Diretoria, membro da
executiva do Partido Social Cristão passando para o PMDB, onde
concorreu às eleições de 1992, sendo eleito vereador da Câmara
Municipal de Uberaba.

Uma vida dedicada ao ensino, acreditando que a sociedade em
constantes migrações internas, principalmente de quem vem do
campo para vida urbana desprovido da chance de uma vida com
igualdade.

O homenageado nasceu em 13/01/1931 e faleceu em 02/0112006.
Cumpre registrar que, no município de Uberaba, não existe

estabelecimento, instituição ou próprio oficial do Estado com igual
denominação.

Mediante o exposto, a denominação ora proposta guarda plena
conformidade com os requisitos fixados pela Lei n 2 13.408, de
21/12/1999, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento,
instituição ou próprio público do Estado, estando, assim, em
condições de ser submetido ao exame da egrégia Assembléia
Legislativa do Estado.

Belo Horizonte, de de 2006.
Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI N9 3.799/2006
Dá a denominação de "Escola Estadual Professor Minervino

Cesarino" à Escola Estadual situada no Município de Uberaba.
Art. 1 2 - A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio EJA,

localizada na Penitenciária Regional de Uberaba, situada na Avenida
Djalma Castro Alves, n 2 400, Bairro Amoroso Costa, no Município de
Uberaba, passa a denominar-se 'Escola Estadual Professor Minervino
Cesarino.".

AI. 22 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- 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, dó Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

a
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MENSAGEM Ng 709/2006
Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia,
Encaminho a Vossa IExcelência, para ser submetido ao exame e

deliberação dessa egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Carmo da
Cachoeira o imóvel qud especifica.

O imóvel em apreço, doado ao Estado por particulares no ano de
1950, situado na Fazenda da Serra, zona rural de Carmo da
Cachoeira, abrigou pôr algum tempo a escola da Serra, hoje
desativada. O Município deseja aproveitar o imóvel para a Nucleação
das Escolas Municipais São Sebastião e Fernando Reis.

A Secretaria de Estado de Educação, após manifestação da sua
Superintendência Regional de Ensino de Varginha, acolheu o pleito
daquele Município, submetendo o processo ao exame da Secretaria
de Estado de Planejamento e Gestão, que por sua vez opinou pela
liberação do imóvel.

Tratando-se de medida de interesse social, de inegável benefício à
população de Carmo da Cachoeira, solicito dessa augusta Casa a
aprovação do projeto.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N2 3.80012006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Carmo da

Cachoeira o imóvel qu especifica.
Art. 1 - Fica o Podõr Executivo autorizado a doar ao Município de

Carmo da Cachoeira o imóvel situado na Fazenda da Serra, Zona
Rural, Município de Carmo da Cachoeira, constituído pela área de
1 0.000,00m 2 e registrdo sob o ng R-9.852, livro 3-0, a f Is. 37, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Varginha.

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" será destinado à
Nucleação das Escolas Municipais São Sebastião e Fernando Reis.

Art. 2 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado, se no prazo 'de cinco anos contados da lavratura escritura
pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista nesta
lei.
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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 N 9 710/2006

Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia,
Encaminho a Vossa Excelência, para ser submetido ao exame e

deliberação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá o imóvel
que especifica.

O imóvel de que trata o projeto, com a área de 2.000,00m 2, situado
na Rua Benjamim Constant, Bairro Morro Chic, foi incorporado ao
patrimônio do Estado no ano de 1993. Atualmente abriga a Escola
Municipal 'Professor Carmo Cascardo".

A Superintendência Regional de Ensino de Itajubá sugeriu à
Secretaria de Estado de Educação a doação do imóvel àquele
município, que deseja ampliar o seu aproveitamento para o
funcionamento de atividades educacionais.

Acolhida a sugestão, foi o processo encaminhado à Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão, que aprovou a medida e a
encaminhou à minha deliberação.

Tratando-se de liberação patrimonial de relevante alcance social,
que vai beneficiar a laboriosa comunidade de Itajubá, venho solicitar
dessa augusta Casa a aprovação do projeto.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N Q 3.80112006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá o imóvel

que especifica.
AI. 1 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Itajubá o imóvel situado na Rua Benjamim Constant, Bairro Morro
Chic, Município de Itajubá, constituído pela área de 2.000,00m 2 e
registrado sob o n R-9.652, livro 3-G, fls. 131, no Cartório de Imóveis
da Comarca de Itajubá.

rs
La
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Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" será destinado ao
funcionamento de atividades educacionais.

Art. 2 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado, se no prazo de cinco anos, contados da lavratura da escritura
pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista nesta
lei.

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 ad. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM N2 711/2006

Belo Horizonte, 13 de' dezembro de 2006.
Senhor Presidente d g Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia

Assembléia Legislatival projeto de lei que autoriza o Poder Executivo
a doar imóvel ao Município de Palma.

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 constrtJção de uma quadra poliesportiva.

Estas, as razões que me conduzem a submeter ao exame de seus
nobres pares o projeto ce lei em anexo.

Atenciosamente.
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N 9 3.802/2006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Palma o imóvel

que especifica.
Art. 1 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Palma o imóvel constituído por um lote de terreno medindo
1.677,37M2 (mil e seiscentos e setenta e sete vírgula trinta e sete
metros quadrados), situado na Rua Oscar Rodrigues de Paula,
Centro, no Município de Palma, registrado sob o n 2 4.936, Livro 3-H, a
fls. 79, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Palma.

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" destina-se à
construção de uma quadra poliesportiva.

Art. 2 - 0 imóvel reedá ao patrimônio do Estado, caso não seja, no
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prazo de cinco anos contados da data da escritura pública de doação,
utilizado com a finalidade prevista no parágrafo único do art. 12.

Ar!. 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 N2 712/2006

Belo Horizonte, 13 de dezembro 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 Brumadinho.

Na oportunidade, no uso da competência que me confere o ar!. 90,
inciso VI da Constituição do Estado, esclareço que a doação se
destina ao funcionamento de uma escola municipal de educação
infantil.

Estas, as razões que me conduzem a submeter ao exame de seus
Nobres Pares o projeto de lei em anexo.

Atenciosamente.
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N 2 3.803/2006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Brumadinho o

imóvel que especifica.
Art. 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Brumadinho o imóvel constituído por uma área de terreno medindo
10.000m 2 (dez mil metros quadrados), situada no Povoado de Eixo
Quebrado, no Município de Brumadinho, registrada sob o n 2 R-1 5.596,
Livro 3-N, f Is. 22, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Bonfim.

Parágrafo único - O imóvel descrito no 'caput" destina-se ao
funcionamento de uma escola municipal de educação infantil.

Art. 2 - O imóvel reverta 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. W - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."

rs
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização
Financeira para parecer, no termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM N2 713/2006

Belo Horizonte, 14 de dezembro de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa IExcelência, para exame e deliberação dessa

Augusta Assembléia Legislativa, projeto de lei que autoriza a
Fundação Rural Mineira - RURALMINAS a alienar imóvel de sua
propriedade ao Município de Jaíba.

O projeto encaminhado tem por objetivo destinar o imóvel, objeto da
alienação, única e exclusivamente, à instalação do Distrito Industrial
do Projeto Jaíba - ETAPA 1.

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, Governdor do Estado.

PROJETO DE LEI N 2 3.804/2006
Autoriza a Fundação Rural Mineira - RURALMINAS a alienar ao

Município de Jaíba o irhóvel que especifica.
Art. 1 - Fica a Fundação Rural Mineira - RURALMINAS - autorizada

a alienar ao Município de Jaíba o imóvel rural de sua propriedade,
com área de 52,0727a, composto pelos lotes de ns 210, 212, 255,
256, 257, 258, 298 e aoo, situado na margem direita da estrada que
liga o símbolo do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas
Gerais - DER - a Mocambinho, entre a estrada da área "F", do Projeto
Jaíba - ETAPA 1 e as instalações da CENTRALJAI, inserido na área
do Projeto Jaíba, no Município de Jaíba, havido por escritura pública
registrada sob o n 2 3.358, no livro 3-13, às fis. 215, no Cartório do
Registro de Imóveis dá Comarca de Manga.

Parágrafo único - A alienação, de que trata o "caput" será precedida
de avaliação oficial a cargo de comissão a ser designada pelo
Presidente da Fundação Rural Mineira - RURALMINAS -, observado o
disposto no § 50 do art. 18 da Constituição do Estado e no inciso 1 do
art. 17 da Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993.

A
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Ar!. 2 - O imóvel, objeto da presente alienação, será destinado
única e exclusivamente à instalação do Distrito Industrial do Projeto
Jaíba - ETAPA 1, e será pago em até cinqüenta meses pelo Município
de Jaíba.

Ar!. 3 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio da
Fundação Rural Mineira - RURALMINAS se, findo o prazo de cinco
anos contados da lavratura da escritura pública de compra e venda,
não lhe tiver sido dada a destinação prevista no ad. 2.

Art. 4 - 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 Ng 714/2006

Belo Horizonte, 15 de dezembro de 2006.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia

Assembléia Legislativa, emenda ao Projeto de Lei Complementar n9
86, de 2006, que dispõe sobre a alteração da Lei n 2 5.301, de 16 de
outubro de 1969.

A presente proposta tem como objetivo assegurar aos Militares do
Estado excluídos da Polícia Militar e incluídos no Corpo de Bombeiros
Militar, para todos os efeitos, inclusive aposentadoria, disponibilidade
e percepção de gratificações e vantagens decorrentes da graduação,
a contagem do tempo de serviço entre a data de sua exclusão da
Polícia Militar e a data de sua reinclusão no Corpo de Bombeiros
Militar, nos termos do inciso 1 do § l Q do art. 12 da Emenda à
Constituição do Estado n Q 39, de 2 de junho de 1999, relacionadas o
Anexo do Decreto n 40.400, de 4 de junho de 1999.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter à
consideração dos seus Nobres Pares a emenda ao presente projeto
de lei complementar.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

EMENDA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N 2 8612006
Acrescente-se ao Substitutivo n 2 1 ao Projeto de Lei Complementar

L4
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"Art. - ( ... ) As praças? do Corpo de Bombeiros Militar excluídas da
Polícia Militar que apreentaram requerimento nos termos do inciso 1
do § 12 do art. 12 da Emenda à Constituição do Estado n 2 39, de 2 de
junho de 1999, relacior1ladas o Anexo do Decreto n 2 40.400, de 4 de
junho de 1999, tem asseguradas para todos os efeitos, inclusive
transferência para intividade, disponibilidade e percepção de
gratificações e vantagens decorrentes da graduação, a contagem do
tempo de serviço entre a data de sua exclusão da Polícia Militar e a
data de sua reinclusão ho Corpo de Bombeiros Militar."

- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei Complementar n 2 86/2006.
Publicada, fica a mehsagem em poder da Mesa, aguardando a
inclusão da proposiçãoem ordem do dia.

- Publicado de acordo com o texto original.
2Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A llesa passa a receber proposições.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N 2 104/2006

Dá nova redação aoart. 273 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1- O art. 273 da Constituição do Estado passa a vigorar com a

seguinte redação:
"Art. 273 - São estendidas aos Delegados de Polícia as garantias

funcionais inerentes aos Defensores Públicos e aos Procuradores do
Estado, definidas por li específica.".

Art. 2 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2006.
Edson Rezende - Sargento Rodrigues - Jésus Lima - Sebastião

Helvécio - Rogério d rreia - Elisa Costa - Weliton Prado - Doutor
Ronaldo - Doutor Viana - Leonardo Moreira - Durval Angelo - Jô
Moraes - Arlen Santiago - Cecília Ferramenta - Paulo Piau - Maria
Tereza Lara - Adelmõ Carneiro Leão - Gustavo Valadares - Elmiro
Nascimento - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Dinis
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Pinheiro - Biel Rocha - Ana Maria Resende - Célio Moreira - Paulo
Cesar - Lúcia Pacífico.

Justificação: Como resultado do seminário legislativo 'Segurança
para todos - Propostas para uma sociedade mais segura", promovido
em 2006, conforme o art. 295 do Regimento Interno desta Assembléia
Legislativa, consolidaram-se inúmeras propostas sobre novas formas
de enfrentamento da violência e da criminalidade em nosso Estado.
Neste contexto, percebeu-se uma séria inclinação da comunidade em
prol do fortalecimento do trabalho policial de investigação, que
compete às polícias civis dos Estados Federados. Isto,
provavelmente, por força dos bons resultados que se vêem no
governo da União, com o maior investimento e melhor "performance"
da Polícia Federal, correspondente, naquela esfera, às polícias civis.

Com ampla participação da sociedade civil (Conseps, Apacs, igrejas,
Comissões de Direitos Humanos, Ministério Público, Defensoria
Pública, magistratura, movimentos dos negros e de outras minorias,
etc.), as discussões se travaram em cinco encontros regionais de
natureza propedêutica, aguçando a percepção dos problemas e a
busca de soluções. Articularam-se propostas que foram, finalmente,
lançadas num grande e último espaço plenário, destacando-se as 20
mais importantes, entre as quais a que determina a inserção dos
Delegados de Polícia no rol das carreiras jurídicas de Estado. Esta foi,
de fato, a segunda proposta de maior votação no colégio e indica a
disposição da sociedade em fazer da ação policial investigativa uma
política pública fundada no direito, equilibrando-se a força legítima do
Estado com os direitos e garantias fundamentais. O suposto
antagonismo entre a ação policial e a promoção dos direitos humanos
não tem fundamento ético nem tampouco técnico, na medida em que
a civilização construiu, pelas ciências jurídicas e pela consciência da
cidadania, instrumentos para o uso proporcional e ponderado da força,
o que exige o reconhecimento do operador do direito como condutor
das funções operacionais de investigação. E este se encarna na figura
do Delegado de Polícia, historicamente nascida na magistratura, mas,
com o tempo, submetida a um indevido controle por interesses
fisiológicos que lhe deturparam a independência técnica, submetendo-
a aos humores da política menor. 0 que agora se espera é que o
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Delegado, operador do direito, tenha reconhecida sua autonomia
técnica, mas sempre com o controle externo, democrático,
constitucionalmente prvisto e devido sobretudo à população.

Esta proposta de emenda à Constituição decorre, portanto, de um
trabalho desenvolvido or esta Assembléia Legislativa. Não se trata
de "lobby" ou luta clãs sista dos Delegados de Polícia. Sua inserção
nas carreiras jurídicas é um desejo da população mineira,
demonstrado pela consulta popular em todas as regiões e pela
democrática votação em plenária. Pretende-se, assim, de forma clara
e insofismável, dar o devido tratamento à carreira de Delegado de
Polícia no Estado.

Além de tercomo requisito fundamental para ingresso no cargo o de
ser Bacharel em Direito, o Delegado de Polícia é o precursor da
interpretação e aplicação da lei penal e processual penal, em razão,
principalmente, de presidir o inquérito policial nas ocorrências e
notícias-crime levadas às delegacias de polícia. E essencial que se
considere um aspectd: o Delegado atua num instante de produção
"metajudicial" do direito. Suas decisões repercutem efetivamente na
dosagem jurídica e rbcional da força que se emprega no ato de
contenção do crime e que tem efeitos dissuasórios no curso da
investigação.

Formalmente, no indiuérito policial, a atuação jurídica do Delegado
de Polícia (ratificação] de prisões, representações e pedidos jurídicos
diversos, aplicação da fiança, medidas assecuratórias, colheita de
provas, etc) é toda disciplinada pelo direito constitucional, pelo
Código de Processo Penal e por leis extravagantes, assim como as
atividades do Defensor Público, Juiz, Promotor e advogado durante a
"persecutio criminis", à que demonstra que a lei dá a cada um destes
operadores do direitd prerrogativas e atribuições laborais, limitando,
da mesma maneira, sUas atividades. E exigido de todos o bacharelado
em Direito, exatamente para que tenham o conhecimento jurídico para
o exercício de suas1 funções. Como administradores de unidades
complexas, os Del 1egados também precisam lançar mão de
conhecimentos aprofundados em direito administrativo, financeiro e
econômico.

Além de operador do direito, o Delegado de Polícia é um gestor
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técnico da investigação. Toma-se como investigação o conjunto
descritivo e probante, que se mostra, de um lado, por variáveis das
ciências naturais (derivadas da matemática, química, física e biologia)
e, por outro, das ciências sociais e humanas (derivadas da lingüística,
sociologia, antropologia, etc.). Autoria e materialidade, como diz o
direito. O campo da autoria ou melhor, da pesquisa sobre a autoria é
igualmente um campo passível de compreensão e apuração técnica e
científica (com base em métodos de seriação histórica),
correspondendo ao ato de analisar cenários, ouvir pessoas, inter-
relacionar versões, ajustar dialeticamente as evidências, "uni-ias" com
as evidências materiais e assim por diante, sendo algo enfeixado
naquilo que a teoria do conhecimento chama de ciência. De resto, a
formalização desse complexo ato investigativo, sempre à luz do
direito, é a dimensão jurídica de afirmação da regularidade dos atos
de força que se acham embutidos em cada passo científico-
apuratório. O ato investigativo, ou seja, aquele conjunto de atitudes
que, sob o método científico (ciências humanas, sociais e naturais),
em regime de interdisciplinaridade, são consumadas sob o marco
jurídico do garantismo e da técnica processual penal, fazendo-se
fundamental a união homogênea e inseparável do gerenciamento e
planejamento do inquérito investigatório e operações do direito
positivo (Delegados); da coordenação e administração dos
procedimentos (escrivães); da perícia da prova subjetiva/informações
(agentes investigadores) e da perícia da prova material/objetiva
(peritos e médicos-legistas). Cabe ao Delegado conduzir jurídica e
tecnicamente a articulação destes universos de expressão científica
que emergem de cada crime sob apuração.

Conhecido como o "primeiro Juiz da causa" devido às semelhanças
entre as atribuições de um e outro na imparcial presidência de
procedimentos criminais, o Delegado de Polícia não só deve
desenvolver suas atividades jurídicas e investigativas como deve ser o
garantidor dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal
em prol de pessoas suspeitas e expressamente incriminadas,
preservando as incolumidades física e psíquica, bem como a
integridade moral, e zelando pela honra da própria condição humana,
que se expõe em cada drama da violência.
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Seus conhecimentos jurídicos, adquiridos nas mesmas cátedras do
Defensor Público, do Juiz, do Promotor de Justiça e do advogado, são
importantíssimos para i a análise inicial do fato criminoso, através do
embasamento da teoria do delito, qualificado pelos estudos do fato
típico e antijurídico. Além disto, exige-se profundo conhecimento das
legislações processuais penais e de direito constitucional, além de
outras áreas ligadas 1ao crime, como direito comercial (Inquérito
Policial Falimentar); direito tributário (crimes financeiros), direito
administrativo (desvios de conduta de agentes públicos), direito do
consumidor; direito da criança e do adolescente, direito do idoso, Lei
de Tóxicos, Lei de Execução Penal, legislação do meio ambiente, etc.
E inequívoco que o conhecimento desta complexa teia de disciplinas
só pode ser exigido deum Bacharel em Direito.

O Delegado é ainda um administrativista, porque gerencia uma
unidade policial e diversos servidores públicos (agentes, peritos,
escrivães, etc.). E um policial porque tem à disposição o uso da força
legítima para minimizàr efeitos dos comportamentos criminosos. No
desenvolvimento de sdia atividade principal, é um operador do direito,
porque preside investigações, autos de prisão em flagrante e
inquéritos, sob o comando das diversas legislações materiais e
processuais ensinadas nas faculdades de Direito, exigindo sua
exegese.

O Delegado de Polícia, enfim, desenvolve uma atuação que leva à
verdade, que traz a justiça e que promove a paz. E, portanto, um
agente jurídico do Estado, que atua no processo perante a Justiça,
nos mesmos moldes dos Defensores Públicos e dos advogados do
Estado. Esta semelhança de atribuições (operação do direito) entre
Delegados de Polícia, Defensores Públicos e advogados do Estado foi
reconhecida pelo poder constituinte originário, na Constituição mineira
de 1989, em seu art. 273, que, injustamente, foi revogado pelo
constituinte derivado em maio de 2000.
Alguns Estados deste país, como Rio de Janeiro e Piauí,

reconheceram expressamente em suas Constituições a atividade do
Delegado de Polícia como de "carreira jurídica TM , sendo que outros já
possuem em célere tramitação em suas Assembléias projetos que
tratam do mesmo tema, como São Paulo e Rio Grande do Sul, entre
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outros.
Essas prerrogativas, expressamente previstas nas Constituições

Federal e Estadual e na legislação ordinária, devem exigir para a
carreira de Delegado de Polícia o mesmo sistema de proteção das
carreiras denominadas "jurídicas", todas elas subordinadas
administrativamente ao Poder Executivo Estadual, já que também é
de caráter essencial à função jurisdicional do Estado.

Apenas as chamadas "carreiras jurídicas" exigem o bacharelado em
Direito e a participação da Ordem dos Advogados do Brasil no
concurso público, o que comprova ser o Delegado de Polícia um
operador das ciências jurídicas, nos mesmos moldes dos Defensores
Públicos e advogados do Estado. Os Delegados, Defensores e
advogados públicos devem ter o bacharelado em Direito para o
exercício de suas funções e, por isto, devem ter tratamento isonômico
no que tange ao reconhecimento de suas carreiras como jurídicas.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos
termos do art. 201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N 2 3.805 /2006
Declara de utilidade pública o Grupo Espírita Irmão X, com sede no

Município de Uberaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 2 . - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Espírita Irmão

X, com sede no Município de Uberaba.
Art. 2. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2006.
Paulo Piau
Justificação: O Grupo Espírita Irmão X é uma associação civil, de

caráter religioso, beneficente, sem fins lucrativos, com personalidade
jurídica e prazo de duração indeterminado, fundada em 3/10/2000, na
cidade de Uberaba, cujos Diretores e associados prestam seus
serviços gratuitamente.

Para atingir seus objetivos, a entidade realiza sessões teórico-
práticas, bem como a assistência fraterna, isto é, favorece a prática da
caridade, sob todas as formas possíveis, de acordo com os princípios
codificados por Allan Kardec, criando tantos departamentos quantos
forem necessários aos fins propostos.
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São oferecidos atualente cortes de cabelo, aulas de evangelização
para crianças e adultob, acesso à leitura através de uma pequena
biblioteca, visitas fraternas à pessoas que não podem ir até o Grupo
Espírita Irmão X, distribuição de enxovais para mães de recém-
nascidos e alfabetização de adultos.

A entidade conseguii a doação, recentemente, de uma área de
aproximadamente 3.795 metros quadrados, próximo ao local onde
hoje existe o Grupo Irmão X. A nova sede do Irmão X poderá oferecer
muito mais à comunidade tão necessitada, que é a dos Bairros
Maringá, Residencial 2p00 e Lourdes. Serão ofertados cursos de arte,
reciclagem de materiais diversos, informática com acesso à Internet,
estética feminina, cabbleleiro, manicure e pedicuro, estética facial,
confecção de enxovais; para recém-nascidos, corte e costura.

Por meio dos cursos poderão ser oferecidos, de forma gratuita à
comunidade local, itens de grande importância como fraldas
geriátricas e infantis, ambulatório médico e odontológico, refeições
diárias, assistência psicológica e espiritual.

Pelos relevantes trabalhos realizados em prol da comunidade onde
atua, o Grupo Espírita! Irmão X foi declarado de utilidade pública pelo
Município de Uberaba através da Lei n 2 8.985, de 5111/2003.

Por atender a todos los requisitos legais dispostos na 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 dois nobres pares à 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.

REQUERIMENTOS
N2 7.103/2006, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja

formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que envie a
esta Casa proposta dá alteração da Lei Complementar n 2 64, de 2002,
nos termos que especifica. (- A Comissão de Administração Pública.)

N2 7.10412006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Pároco da Igreja Matriz do
Divino Espírito Santo de Elói Mendes, Pe. Luís Augusto Furtado, por
seu jubileu de prata. ( A Comissão de Cultura.)
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N2 7.105/2006, do Deputado Laudelino Augusto, solicitando seja
formulado voto de congratulações com os coordenadores e a equipe
do Projeto Maria de Barro pela conquista do l lugar no 52 Prêmio
Furnas Ouro Azul, na categoria Comunidade. (- A Comissão de Meio
Ambiente.)

N9 7.106/2006, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja
formulado apelo ao Ministro da Saúde com vistas à liberação dos
recursos referentes ao Convênio EP 616/04, firmado com a Prefeitura
de Monte Carmelo, destinados ao sistema de esgotamento sanitário.
(- A Comissão de Saúde.)

N2 7.107/2006, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja
formulado apelo ao Ministro das Cidades com vistas à liberação dos
recursos referentes ao Convênio CR.NR .0194900-60, firmado com a
Prefeitura de Prata, destinados à pavimentação de diversas ruas dos
Bairros Vila Juliana e Progresso. (- A Comissão de Transporte.)

N Q 7.108/2006, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja
formulado apelo ao Ministro da Saúde com vistas à liberação dos
recursos referentes ao Convênio 294/2006, firmado com a Prefeitura
de Araxá, destinados à aquisição de equipamento e material
permanente. (- A Comissão de Saúde.)

N9 7.109/2006, da Comissão de Saúde, solicitando seja
encaminhado ao Secretário de Saúde pedido de informações sobre o
cumprimento de convênio com a Santa Casa de Misericórdia de
Barbacena no que tange ao Serviço de Gestante de Alto Risco. (- A
Mesa da Assembléia.)

N 2 7.11012006, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado
apelo ao Ministro da Saúde com vistas à realização de auditoria das
contas do Departamento Municipal de Saúde Pública de Barbacena -
Demasp - referentes a 2005 e 2006.

IN Q 7.11112006, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado
apelo ao Presidente do Tribunal de Contas da União com vistas à
realização de auditoria das contas do Departamento Municipal de
Saúde Pública de Barbacena - Demasp - referentes a 2005 e 2006.

N9 7.112/2006, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário de Saúde com vistas à realização de auditoria das
contas do Departamento Municipal de Saúde Pública de Barbacena -
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Demasp - referentes a 2005 e 2006.
N 2 7.113/2006, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Márcio lbrahim de Carvalho pelos 54
anos de serviços prestados e pelo seu reconhecimento, pelo Hospital
Felício Rocho, como uma das "Personalidades Que Fazem a Nossa
História'.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão

Especial contra a Invasão dos Produtos Chineses, da Comissão
Especial das Pessoas Desaparecidas, das Comissões de Turismo, de
Meio Ambiente, de Participação Popular, de Política Agropecuária, de
Saúde e do Trabalho, da Deputada Maria OUvia e do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - A' Presidência, nos termos do § 1 9 do art. 22 do

Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários para
homenagear a Fundação Educacional do Alto e Médio São Francisco -
Funam -, pelo transcu1so de seus 25 anos de criação.

ATA DA SOLENIDADE REALIZADA NA 96 2 REUNIÃO ORDINÁRIA
DA 4 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 159 LEGISLATURA,

EM 14/12/2006
Presidência do Deputado Fábio Avelar

Sumário: Composição da Mesa - Registro de presença - Destinação
da interrupção dos trabalhos ordinários - Execução do Hino Nacional -
Palavras do Deputado Gil Pereira - Exibição de vídeo - Entrega de
placa - Palavras do Sr. Dalton Soares de Figueiredo - Palavras do Sr.
Presidente.

Composição da Mesa
O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs.

Deputado Márcio Karigussu, Secretário de Estado Extraordinário para
Assuntos de Reforma Agrária, representando o Governador do
Estado, Aécio Neves; Dalton Soares de Figueiredo, Presidente da
Fundação Educacional do Alto e Médio São Francisco - Funam -;
Warmillon Fonseca Braga, Prefeito Municipal de Pirapora; Vereador
Edvaldo Muniz Mota Presidente da Câmara Municipal de Pirapora;
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Cláudio Roberto Pereira da Silva, Presidente do Conselho Curador da
Funam; e Deputado Gil Pereira, autor do requerimento que deu
origem a esta homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença da Exma. Sra. Djuliane Dias

Moreira, Vice-Prefeita de Pirapora, e dos Exmos. Srs. Marcílio Moreira
Neto, Secretário Municipal de Trabalho e Ação Social de Pirapora;
José Medeiros Júnior, Presidente do Rotary Club de Pirapora, e
Anselmo Rocha, Secretário de Cultura e Turismo de Pirapora.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O locutor - Destina-se esta parte da reunião à realização de

homenagem à Fundação Educacional do Alto e Médio São Francisco -
Funam - pelo transcurso dos seus 25 anos de criação.

Execução do Hino Nacional
O locutor - Neste instante será executado o Hino Nacional.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Gil Pereira
Exmos. Srs. Vice-Presidente da Assembléia Legislativa do Estado

de Minas Gerais, Deputado Fábio Avelar, neste ato representando S.
Exa. o Presidente da Casa, Deputado Mauri Torres; Márcio Kangussu,
Secretário de Estado Extraordinário para Assuntos de Reforma
Agrária, representando, neste ato, o Exmo. Sr. Aécio Neves,
Governador do Estado de Minas Gerais; Dalton Soares Figueiredo,
Presidente da Fundação Educacional do Alto e Médio São Francisco -
Funam -; Warmillon Fonseca Braga, Prefeito Municipal de Pirapora;
Cláudio Roberto Pereira da Silva, Presidente do Conselho Curador da
Funam; Sra. Djuliane Dias Moreira, Vice-Prefeita de Pirapora; Srs.
Secretários Municipais, na pessoa do Sr. Nacísio(?); Oswaldo Luiz de
Morais Dutra, ex-Presidente da Funam; Heidavid Duarte dos Reis,
membro do Conselho Curador; Rui Estáquio de Jesus, agente de
desenvolvimento; Wilson Oliveira, Diretor Administrativo da Inonibras;
Sérgio Luiz de Paula, gerente de RH da Companhia Santo Antônio; e
Agnaldo Batista Avelar, da loja maçônica Deus, Caridade e Justiça;
Sras. Deputadas e Srs. Deputados, homenagear a Fundação
Educacional do Alto e Médio São Francisco - Funam -, com sede na
encantadora cidade de Pirapora, é mais que festejar os seus 25 anos
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de profícua existência. Essas bodas de prata justificam, sim, grandes
comemorações.

A Funam está presente, de maneira muito especial, na consolidação
de importante pólo industrial, que tem as cidades de Pirapora e
Várzea da Palma como principais centros, mas cujos resultados são
imprescindíveis à transformação econômica de todo o Norte de Minas.

A mão-de-obra qualificada pela Funam é referência para a atração
de indústrias de ponta ,e para a exportação do que produzem. Graças
a essa mão-de-obra, uma região, antes lembrada apenas por suas
carências, hoje tem um parque industrial com fábricas do porte da
têxtil piraporense Cedr$o e Cachoeira, maior exportadora de 'eans" da
América Latina; e das metalúrgicas Liasa, Minasligas, Inonibrás,
Italmagnésio e Rima, de Pirapora e Várzea da Palma, que exportam
silício metálico, ferroIigs e inoculantes para diversos países.

Quer dizer: hoje o trabalho, o suor do barranqueiro, do sertanejo
norte-mineiro está presente em roupas e automóveis usados por
gente do mundo inteiro praticamente. Tudo isso graças ao sonho e à
fibra dos idealizadores dessa grande escola técnica chamada Funam.
Pessoas que, por unia questão de justiça, serão lembradas nesta
reunião do Legislativo mineiro.

Portanto, homenager a Funam é fazer justiça a quem, nesses 25
anos, vem ajudando a reescrever a história do ensino, da
industrialização, da economia e da qualidade da mão-de-obra no
Norte de Minas. Assim, poderíamos dizer que a Funam é irmã gêmea
da Escola Técnica de Montes Claros, reconhecida internacionalmente.

A Funam, Deputado Dalmo Ribeiro, educador, e ilustres Deputados
e Deputadas, é unia instituição-modelo, criada e mantida por
empresários, com o apoio incondicional da Prefeitura de Pirapora.
Uma escola técnica que dá oportunidades, que representa a porta de
entrada do trabalho pára os jovens de Pirapora, Buritizeiro, Várzea da
Palma, Lassance, lbiaí, Lagoa dos Patos, .Jequitaí, enfim, de todos os
Municípios do alto-m1édio São Francisco. Muitos chegam à Funam
ainda crianças e saem de lá profissionais, prontos para o exigente
mercado de trabalho.

São dez cursos técnicos: Eletromecânica, Eletrotécnica, Automação
Industrial, Química, Segurança no Trabalho, Turismo, Gestão de
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Negócios, Informática, Gestão de Meio Ambiente e Metalurgia, além
do curso de Manutenção Mecânica, em parceria com o Senai, para
jovens carentes em idade adequada, e de treinamentos, na Funam ou
diretamente nas indústrias, evitando que os trabalhadores tenham que
sair de Pirapora ou da região.

A Funam é estratégica para o desenvolvimento social e econômico
do Norte de Minas, Sr. Presidente Deputado Fábio Avelar, e ainda
envia mão-de-obra qualificada para empresas de outras regiões de
Minas Gerais e de Estados, como Goiás, e Distrito Industrial. Entre
elas, podemos citar a Votorantin Metais, em Três Marias, a goiana
Minuano, poderosa fabricante de produtos de limpeza, e a cervejaria
Skol, em Brasília. O trabalho da Funam é essencial para atrair,
segurar e impulsionar a abertura de empresas em Pirapora e toda a
sua região de abrangência direta.

Em parceria com a Fiemg, Secretário Márcio Kangussu, a Funam
oferece bolsas a 390 dos seus 675 alunos, nos ensinos fundamental,
médio e técnico. São 120 novos técnicos formados por ano, em
média.

A própria Funam gera hoje 101 empregos diretos em Pirapora, entre
Diretores, professores e pessoal administrativo e operacional. Uma
equipe dedicada, coordenada pelo Diretor-Presidente Dalton Soares
de Figueiredo. Exemplo do compromisso social dos colaboradores da
Funam, Dalton Figueiredo é o atual Secretário Municipal de
Planejamento de Pirapora, escolhido pelo Prefeito Warmillon Fonseca
Braga, sempre pronto a apoiar a Funam. A propósito, a administração
Warmillon Braga é exemplo para Minas Gerais e o Brasil, como
afirmou, em recente visita, o Governador Aécio Neves.

Que, lá no céu, idealizadores e colaboradores da Funam que não
mais estão entre nós agradeçam a Deus: nas bodas de prata da
Funam, a cidade tem Prefeito e administração que honram os ideais
dos piraporenses de bem, fazendo prevalecer a vocação de Pirapora
para o progresso e o desenvolvimento-

Nossas homenagens aos idealizadores da Funam: o saudoso
Manfred Brant, que deixou para seus herdeiros invejável visão de
futuro, e o sempre dinâmico Ricardo Antônio Vicentin, ilustre Diretor-
Presidente da Rimo Industrial, empreendedor que orgulha não só o
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alto-médio São Francico, mas Minas Gerais inteira. Em nome do
povo de Pirapora, que tenho a honra de representar nesta Assembléia
Legislativa, nossos agràdecimentos à família de Manfred Brant e ao
Sr. Ricardo Antônio Vicéntin.

Todos temos o dever de registrar também que a eles não faltou o
apoio incondicional do então Prefeito, o igualmente saudoso Cristiano
Azevedo - Mano Azevedo -, bem como o dos ilustres Deputado
Wanderley Ávila, hoje conselheiro do Tribunal de Contas do Estado;
Deputado Federal Clêuber Carneiro, na época Deputado Estadual; e
Prof. Pascoal Augusto, Secretário de Educação de Pirapora na época,
homens cujos nomes estão inscritos para sempre na história de
Pirapora, cidade que, plas mãos de instituições como a Funam e do
grande administrador Warmillon Fonseca Braga, encontrou o seu
caminho. Dia a dia, dá importantes saltos para o futuro.

Pirapora hoje é a cidade que mais se desenvolve no interior de
Minas Gerais, tem recebido prêmios no Brasil e no exterior. Ainda
ontem, recebeu o Selo Unicef, criado pelo Fundo das Nações Unidas
para a Infância, para atestar qualidade de vida e zelo com crianças,
adolescentes e gestantes.

Pirapora, linda por natureza e vontade própria; dona do único vapor
a lenha em funcionamento no mundo; cidade de gente qualificada, das
mais belas duchas do Rio São Francisco, de grandes indústrias, de
agronegócio forte e culinária espetacular.

Pirapora, que logo passará de médio para grande porte, que hoje
irriga a semente do progresso plantada na Funam e colhe frutos
importantes.

Parabéns, Funam. Parabéns, povo de Pirapora.
Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir ao vídeo institucional
daFunam.

- Procede-se à exibição de vídeo.
Entrega de Placa

O locutor - Neste momento o Deputado Fábio Avelar, representando
o Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Mauri Torres, fará a
entrega ao Sr. Dalton 

1 
Soares de Figueiredo de placa alusiva a esta

homenagem, contendo os seguintes dizeres: "Desde sua criação, há
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25 anos, a Fundação Educacional do Alto e Médio São Francisco -
Funam - exerce um papel importante na formação de mão-de-obra
especializada, tornando-se referência no setor educacional da região
do Norte de Minas. Realizando um trabalho sério e competente, a
Fundação leva crescimento e desenvolvimento ao Município de
Pirapora e região. A homenagem da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais a essa conceituada entidade pela sua excelente
atuação".

O Sr. Presidente - Convido o Deputado Gil Pereira para me
acompanhar na entrega.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. Dalton Soares de Figueiredo

Boa tarde. Exmo. Sr. Deputado Fábio Avelar, Vice-Presidente da
Assembléia Legislativa, representando o Presidente Mauri Torres;
Exmo. Sr. Deputado Márcio Kangussu, Secretário de Estado
Extraordinário para Assuntos de Reforma Agrária, representando
nosso querido Governador Aécio Neves; Exmo. Sr. Warmillon
Fonseca Braga, Prefeito de Pirapora; Exmo. Vereador Edvaldo Muniz
Mota, Presidente da Câmara Municipal de Pirapora; companheiro,
amigo e grande chefe da Funam, Cláudio Roberto Pereira da Silva,
Presidente do Conselho Curador da Funam; Exmo. Deputado Gil
Pereira, Deputado predileto de Pirapora; demais Deputados, senhoras
e senhores, desde já peço-lhes desculpas, pois a emoção toma conta
de mim. A Funam é fruto do pioneirismo de um grupo de empresários,
um dia liderado por dois loucos iluminados: Manfred Brandt, ex-Diretor
da saudosa Antárctica de Pirapora e grande cervejeiro, e Ricardo
Vicintin, Presidente do Grupo Rima, a quem rendemos todas as
homenagens. Se não fossem essas duas pessoas, talvez hoje não
estivéssemos vivendo este momento tão lindo, emocionante e
importante para a Funam e para Pirapora. Na época, eles receberam
o apoio de três personalidades políticas importantes, quais sejam o
Deputado Estadual Clêuber Carneiro, o Prefeito Cristiano Azevedo e
seu Secretário de Educação, nosso querido e competente Prof.
Pascoal Augusto, primeiro Diretor da nossa escola.

Ademais, ao longo do tempo, receberam ainda numerosos apoios
importantes de pessoas e instituições que aqui me furtarei de citar,
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para não cometer injustiças. Mas é meu dever registrar a importância,
Deputado Gil Pereira, das empresas mantenedoras e apoiadoras,
como: Ligas de Alumínio' S.A. - Liasa -; Inoculantes Nipo-Brasileira -
Inonibrás -; Ferroligas Minas Gerais - Minasligas -; ltalmagnésio;
Grupo Cedro; Cachoeia Velonorte; Companhia Têxtil Pirapora;
Prefeitura Municipal de Pirapora, por meio do Prefeito, Warmillon
Braga, Administração Salto para o Futuro; Grupo Rima, Ceramus
Bahia; Cerâmica Piraporà; Sada Siderurgia; Associação Comercial e
Industrial de Pirapora; Federação das Indústrias de Minas Gerais -
Fiemg -, através do Sesi e do Senai; Sebrae-MG; Banco do Brasil; e
Secretaria de Estado de ICiência e Tecnologia e Ensino Superior, na
pessoa do gerente estrüturador do Programa de Inclusão Digital,
William Brandt, filho de nosso saudoso Manfred Brandt.

Hoje, Deputado Fábio Avelar, a Escola Técnica da Funam é a porta
do mercado de trabalho para inúmeros jovens da microrregião de
Pirapora e do Norte de Minas, sendo seus alunos demandados não
somente pelas empresasi da região, mas também por empresas do
Nordeste e do Centro-Oeste do Brasil, do Noroeste e da região central
do Estado de Minas Gerai s.

Sua atuação, Secretáric$ Márcio Kangussu, é profunda e de longo
alcance social e se dá átravés de bolsas de estudo para alunos
carentes. Nos últimos cinco anos, mais de 1.500 pessoas tiveram a
possibilidade de acesso aos ensinos técnico e fundamental,
aprendizagem industrial, bem como à inclusão digital, através do
Centro Vocacional Tecnológico de Pirapora, que mantemos em
parceria com o Estado e aPrefeitura, do qual a Funam é gestora.

Temos a consciência da importância estratégica que a Funam tem
para o desenvolvimento socioeconômico da região Norte mineira.
Para tanto, articulada com suas empresas mantenedoras e
apoiadoras e com a Prefeitura Municipal de Pirapora, sua diretoria tem
como meta a expansão desua atuação e de seu fortalecimento.

Para finalizar, gostaria de agradecer à Assembléia Legislativa de
Minas Gerais, em especial ao nosso querido Deputado Gil Pereira,
que propôs esta honrosa Homenagem que muito nos sensibiliza e nos
dá forças para mais 25 anos de novos desafios e ideais. Em nome da
diretoria da Fundação, do Conselho Diretor, o nosso muito-obrigado à
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Assembléia Legislativa, aos Deputados desta Casa, a sua Mesa, e
também o nosso muito-obrigado a todos vocês pela presença nesta
tarde de alegria para a Funam.

Gostaríamos, ainda, de agradecer aos nossos professores,
funcionários, a todos que, diária e diuturnamente, estão lá
trabalhando, labutando para o engrandecimento da Funam.

Gostaria, de modo muito particular, de dividir esta homenagem com
o nosso ex-Diretor-Presidente aqui presente, Prof. Osvaldo Luiz Outra,
que também foi um dos baluartes, não só como professor, mas
também como Diretor e Presidente da instituição. Que Deus abençoe
a todos. Muito obrigado. Boa-tarde.

Palavras do Sr. Presidente
Exmo. Sr. Secretário de Estado Extraordinário para Assuntos de

Reforma Agrária, nosso querido amigo Deputado Márcio Kangussu,
sempre presente na Casa, representando, nesta solenidade o Exmo.
Sr. Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais,
cumprimento, com muita alegria e satisfação, o Presidente da Funam,
nosso querido amigo Dalton Soares de Figueiredo, em cuja pessoa
cumprimento todos os professores, funcionários e alunos desta
importante instituição; o nosso amigo Prefeito Municipal de Pirapora,
Warmilton Fonseca Braga, jovem liderança política que hoje desponta
no Estado de Minas Gerais; toda a população de Pirapora, pela
importante conquista e homenagem na solenidade de ontem, aqui, em
Belo Horizonte, em que a cidade recebeu o selo da Unicef; o nosso
amigo Presidente da Câmara Municipal de Pirapora, Vereador
Edvaldo Muniz Mota, em cuja pessoa cumprimento os Vereadores de
Pirapora presentes; e o Presidente do Conselho Curador da Funam,
Sr. Cláudio Roberto Pereira da Silva.

Deputado Gil Pereira, cumprimento-o por ser o autor do
requerimento que deu origem a esta homenagem, apoiado pelos
demais Deputados. Ao mesmo tempo, quero falar-lhe da nossa
satisfação de estar aqui hoje presidindo esta homenagem à Funam
Cumprimentamos ainda, com satisfação, a nossa Vice-Prefeita,
Djuliane Dias Moreira, todos os funcionários da Prefeitura Municipal e
os Secretários Marcílio e Anselmo, presentes. Enfim, o meu boa-tarde
a todos que compartilham conosco essa grande alegria.
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A Fundação Educacic3nal do Alto e Médio São Francisco, criada por
empresários de Pirapora e Várzea da Palma, bem mais do que uma
escola técnica destinada a formar mão-de-obra especializada, tornou-
se importante fator para o progresso e o desenvolvimento
sociocultural da região. Seus cursos técnicos, além de contar com
salas de aula, contam com laboratórios próprios, biblioteca e quadra
poliesportiva, configurando uma escola de referência regional que
atende aos Municípios de Buritizeiro, Jequitaí, Santa Fé, Lassance e
lbiaí, entre outros. Já: são bem mais de mil alunos formados que
trabalham em áreas como metalurgia, eletrotécnica, química,
informática, eletrome'cânica, gestão de negócios, automação
industrial, monitorameAto e controle ambiental, segurança do trabalho
e turismo.

Trata-se de um amplo leque profissional que favorece o Norte
mineiro com um quadr61 altamente qualificado de técnicos.

O quadro de mais de 60 professores, advindos de formações
diversas, tem preparado um pessoal não só tecnicamente atualizado,
mas sintonizado com as necessidades culturais e ambientais próprias
de nosso Estado e ainda do mundo contemporâneo, tornando seus
alunos, muitas vezes, novos agentes econômicos. Afinal, sua
preparação para o mundo do trabalho envolve, além da vanguarda
tecnológica, valores como a ética, a cidadania, a responsabilidade, a
confiança e a proatividade.

A presença da Funám hoje, em sua região de origem, tem seu raio
de atuação ampliado para oferecer treinamentos específicos à
demanda de cada cliente. Algumas empresas vêm realizando o
treinamento de seus funcionários nas próprias dependências da
fundação.

A reforma do vapor! São Salvador, encomenda da Prefeitura de (...),
transformando a antiga embarcação em um seguro barco-escola
ambiental, insere-sei no projeto maior de revitalização da bacia
hidrográfica do Rio São Francisco.

A reforma feita na oficina de eletromecânica, contando com a
participação de alunos estagiários, resultará num presente para o rio,
e para toda ai população ribeirinha, promovendo maior
desenvolvimento da consciência ecológica dos brasileiros.

WC
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É, portanto, pelo alcance desse investimento no trabalho educativo,
com tantas ressonâncias sociais, e pela aposta no desenvolvimento
econômico a partir do aprimoramento dos recursos humanos que
realizamos esta merecida e justa homenagem à Funam.

Que essa porta continue permanentemente aberta para o mercado
de trabalho, refletindo o investimento de empresários conscientes e
comprometidos com o desenvolvimento auto-sustentável! A
Presidência agradece a presença dos convidados.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários
• Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos ordinários.

22 Parte (Ordem do Dia)
1 2 Fase

Abertura de Inscrições
• Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a

Presidência passa à 2 1 Parte da reunião, com a 1 2 Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência n 2 9, os
Requerimentos n2s 7.110 a 7.113/2006, da Comissão de Saúde.
Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Turismo, de Meio Ambiente, de Participação Popular, de Política
Agropecuária, de Saúde e do Trabalho, que foram publicadas na
edição anterior, e pela Comissão Especial contra a Invasão dos
Produtos Chineses - informando a conclusão dos seus trabalhos
(Ciente. Publique-se.) e encaminhando_o seguinte relatório final:

RELATORIO FINAL DA COMISSÃO ESPECIAL CONTRA A
INVASÃO DE PRODUTOS CHINESES

- Introdução
1 - Criação
A Comissão Especial contra a Invasão de Produtos Chineses foi
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criada em decorrência de requerimento aprovado em 20/6/2006 e
publicado no 'Diário do Legislativo" em 22/6/2006, assinado pelos
Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Paulo Cesar, Domingos Sávio, Fábio
Avelar e Doutor Viana.

1.1 - Objetivos
Estudar as medidas necessárias e propor soluções para a questão

da invasão de produtos chineses no Estado de Minas Gerais, de
forma a ajustar o conteto do parque industrial mineiro em favor do
desenvolvimento sustem vel do setor produtivo de Minas Gerais, além
de ouvir a comunidade empresarial e sindical e permitir sua
participação na gestão desse desenvolvimento.

1.2 - Metodologia
A partir dos objetivos enunciados e das discussões ocorridas

durante o período de preparação dos trabalhos da Comissão Especial,
decidiu-se estabelecer uma abordagem sistemática sobre o tema
invasão de produtos chinbses no Estado de Minas Gerais.

A Comissão Especial procurou conhecer a visão dos empresários,
dos sindicatos, das associações e dos representantes da Federação
das Indústrias do Estadoi bem como dos representantes da Secretaria
de Estado da Fazenda.

Com a discussão despe conteúdo e a participação de convidados,
que representaram os vários segmentos da sociedade envolvidos com
a questão da invasão dos produtos chineses em Minas Gerais, a
Comissão propôs alternativas para preservar a vitalidade do parque
industrial mineiro, bem como para garantir o poder aquisitivo da
população mineira.

1.3 - Composição
Membros Efetivos: DaIrio Ribeiro Silva (PSDB) - Presidente, Paulo

Cesar (PDT) - Vice-Presidente e relator, Carlos Gomes (PT), Doutor
Viana (PFL) e Neider Moreira (PPS).
Membros Suplentes: qarlos Pimenta (PDT), Cecília Ferramenta

(PT), Jayro Lessa (PIL), Maria Olívia (PSDB) e Maria Olívia
(PSDB).

1.4 - Prazo de funcionamento
A indicação dos membros efetivos e suplentes da Comissão foi

publicada no "Diário do .egislativo", em 15/7/2006, data a partir da

rÃ'
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qual se dá a contagem do prazo regimental de funcionamento de 60
dias, O término desse prazo, consideradas as disposições do
Regimento Interno, ocorreria em 26/9/2006.

Houve suspensão dos trabalhos da Comissão Especial no período
de 23/8/2006 a 9/10/2006, em vista das eleições previstas para 2006;
entretanto, a requerimento dos Deputados Paulo Cesar e Dalmo
Ribeiro Silva, o prazo de funcionamento foi prorrogado por mais 30
dias.

Desta forma, o prazo regimental para conclusão dos trabalhos da
Comissão Especial contra a Invasão dos Produtos Chineses será até
o dia 18/12/2006.

2 - Antecedentes
O Legislativo mineiro se utiliza de ferramentas diversas, para

exercer suas funções. Quando os parlamentares defrontam com
situações que envolvem amplos setores da sociedade ou com temas
delicados que demandam debate, negociação e confronto de
interesses, as ferramentas mais utilizadas são os eventos
institucionais e as comissões especiais para proceder a estudo sobre
matéria determinada.

A Assembléia promove vários tipos de eventos institucionais, em
escala crescente de complexidade e porte. Em todos os eventos, o
poder público e a sociedade, representados por órgãos do Executivo,
federações de classes, sindicatos, associações, organizações não-
governamentais, cooperativas, entre outros, são convidados a
participar. Na fase inicial de planejamento são estabelecidos o tipo de
evento, seu regulamento, os temas a serem abordados, os
debatedores e a formação de grupos de trabalho, quando for o caso,
para preparação das teses a serem discutidas e aprovadas ao final do
evento. Quando os assuntos exigem a interiorização dos debates,
reuniões regionais são realizadas, e seus resultados são trazidos para
a Assembléia Legislativa. Esses eventos têm o objetivo de coletar
subsídios para o processo legislativo, orientar a formulação de
políticas públicas e auxiliar no planejamento do Estado.

Por sua vez as comissões especiais são utilizadas, quando há
necessidade de aprofundamento, investigação de fatos ou de
formulação de proposições relativas a temas de alta relevância social,
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econômica ou ambiental, que exigem tempo excepcional de debates
para maturação política dos subsídios aportados.

A comissão especial, com prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais
30, de acordo com o Regimento Interno da Casa, foi a ferramenta
escolhida para discussão da questão da invasão dos produtos
chineses no Estado de Minas Gerais, em razão da profundidade e
amplitude necessárias discussão dos conceitos relativos ao tema e
à identificação das fragilidades do atual modelo para o parque
industrial mineiro. A reunião da Comissão de Turismo, Indústria,
Comércio e Cooperativismo, realizada no dia 11/5/2006, contribuiu
para a instalação desta Comissão.

Ficou: então, evidente Ia necessidade de debater com o Executivo e
com as demais representações da sociedade, empresarial e
trabalhista, as práticas e as políticas que vêm sendo adotadas em
relação à invasão de proutos chineses no Estado.

Verificou-se, no decorer dos trabalhos, que, para atingir a meta do
desenvolvimento econômico sustentável, há que se estabelecer
governabilidade em relação à atuação chinesa no Estado de Minas
Gerais e no Brasil.

A China atualmente exporta produtos têxteis, ópticos e refratários,
máquinas pesadas e brinquedos. A perspectiva é que, no futuro a
China, passe também a exportar relógios, câmeras digitais,
contêineres, monitores,1 celulares, ônibus, microondas, televisores,
aço, geladeiras, caminhões, navios, carros, e picapes, entre outros,
conforme dados publicados na imprensa mineira.

3 - Trabalhos realizados
Os trabalhos da Comissão Especial foram desenvolvidos a partir de

reuniões ordinárias, extraordinárias e audiências públicas. Com  o
objetivo de agilizar os trabalhos e, ao mesmo tempo, garantir boa
representatividade dos setores envolvidos com a questão da invasão
dos produtos chineses I, diversas entidades públicas e do setor
produtivo foram convidadas para participarem dos debates e,
eventualmente, proferirem palestras.

O quadro a seguir apr4senta os nomes das entidades e suas siglas.
A cada reunião ordinária descrita estão relacionados os profissionais
que proferiram palestras e as siglas das entidades que participaram

A
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dos debates, em ordem alfabética.
No anexo "Resumo das Palestras Proferidas" são apresentados os

nomes das pessoas que representaram as entidades participantes.
- A tabela referente as "Entidades Participantes" foi publicada no

"Diário do Legislativo" de 16.12.2006.
4 - Reuniões e visita da Comissão Especial:
Dia 8/8/2006 - 1 Reunião Especial
Objetivo: eleger o Presidente, o Vice-Presidente, designar o relator e

programar os trabalhos da Comissão.
Dia 22/8/2006 - 1 1 Reunião Ordinária
Objetivo: Discutir e votar proposições da Comissão Especial, bem

como aprovação de requerimentos.
Dia 11/10/2006 - V Reunião Extraordinária
Objetivo: Discutir e votar as proposições da Comissão Especial,

aprovação de requerimentos, bem como convocação de
representantes de entidades afetas ao tema invasão dos produtos
chineses em Minas Gerais.

Dia 17/10/2006 - 2 Reunião Ordinária
Objetivo: Discutir e votar as proposições da Comissão Especial,

aprovação de requerimentos, bem como debater sobre o setor têxtil
com os sindicatos, empresários do setor têxtil, Conselho de Relações
Econômicas Internacionais da Fiemg e a Secretaria de Estado da
Fazenda. Também foi constituída uma comissão de entidades, com
assento permanente nos trabalhos da Comissão Especial, composta
pelo Sindicato da Indústria de Fiação e Tecelagem - 51Ff, Sindicato
das Indústrias Têxteis de Malhas de Minas Gerais - Sindimalhas,
Sindicato das Indústrias do Vestuário - Sindivest, Conselho de
Relações Econômicas Internacionais da Fiemg - Corecin-Fiemg,
Sindicato dos Calçadistas de Nova Serrana - Sindinova e Sindicato
das Indústrias Mecânicas - Sindimec.

Dia 24/10/2006 - 3 2 Reunião Ordinária
Objetivo: Discutir e votar as proposições da Comissão Especial,

aprovação de requerimentos, bem como debater sobre o setor ótico e
de setor de refratários com os, sindicatos, empresários dos setores
citados, Conselho Regional de óptica e Optometria de Minas Gerais -
Croomg e a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais -
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Fierng.
Dia 25/10/2006 - Visitaà Secretaria de Estado de Fazenda
Objetivo: Levar as reivindicações dos setores têxtil e ótico para a

Secretário de Estado da Fazenda, Fuad Nomam, com o objetivo de
encontrar alternativas eonômicas e viáveis, no âmbito do Estado,
para enfrentar a questão da invasão dos produtos chineses em Minas
Gerais.

Dia 7/11/2006 - 4 Reunião Ordinária
Objetivo: Discutir e votar as proposições da Comissão Especial,

aprovar requerimentos, bem como debater sobre os setores de
máquinas pesadas e brinquedos com sindicatos, Açoforja, Associação
Brasileira de Fabricantes de Brinquedos - Abrinq, Federação dos
Trabalhadores nas Indútrias de Fiação e Tecelagem de Minas Gerais
e empresários dos setores de malharia e hotelaria de Jacutinga.
Também foi aprovada a realização de visita da Comissão Especial ao
Porto de São Borja (RS), Diniz Cerqueira (SC), São Francisco do Sul
(SC), ltajaí (SC) e Paranguá (PR).

Dia 13/11/2006 - 2 2 Reunião Extraordinária, na cidade de Nova
Serrana

Objetivo: Discutir e votar as proposições da Comissão Especial,
aprovar requerimentos, bem como debater sobre os setores de
calçadista, de confecções e fogos de artifício com sindicatos, Câmara
dos Diretores Lojistas - CDL, prefeitos da região e empresários dos
setores calçadista, de confecções e fogos de artifício.

II - DESENVOLVIMENTO
2.1 - Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo
A Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo da

Assembléia Legislativa, em 29/5/2006, iniciou a discussão sobre os
reflexos das importações chinesas na economia mineira e nacional.

Dessa discussão restou evidente que inúmeros setores produtivos
mineiros, a exemplo do kêxtil, sofrem com a concorrência desleal em
face da disparidade dos preços dos produtos chineses em relação aos
preços dos produtos fabicados no País.

O Ministério das Relações Exteriores, ao reconhecer a China como
uma economia de mercado aberta ao Brasil, em função da ambição
brasileira de ter um assento no Conselho de Segurança da
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Organização das Nações Unidas - ONU -, desequilibrou a economia
de mercado no Brasil inteiro. A prática de taxas de juros reais
negativas para investimentos industriais, a utilização de mão-de-obra
sem direitos trabalhistas e o fato de aquele país não se submeter a
exigências ambientais geram efeitos nefastos para a economia
mineira e para a economia brasileira.

No Brasil, o parque industrial tem que suportar elevadas taxas de
juros, e a carga tributária brasileira é muita pesada para os
empresários.

Essa conjugação de fatores acima mencionados conspira contra a
pretensão do empreendedor mineiro. A sustentabilidade do mercado
empresarial, em seus vários segmentos, está prejudicada, e nosso
futuro, caso não ha reação governamental inteligente, articulada e
eficaz, está comprometido.

São necessárias medidas claras, enérgicas e eficientes, que
analisem os aspectos técnicos, ambientais, fitossanitários e sociais, e
que funcionem como mecanismos de equilíbrio da concorrência.

2.2 - Manifesto contra a invasão dos produtos chineses
Em 8/3/2006, o Deputado Paulo Cesar (PDT) fez um

pronunciamento alertando sobre as perspectivas do setor calçadista
mineiro frente à concorrência chinesa e à valorização do Real.
Lembrava também o Deputado que outros fatores deveriam ser
considerados, tais como as altas taxas de juros e a alta carga
tributária, prevendo, inclusive, que, em futuro próximo, cresceria o
número demissões nas empresas, em função da desleal concorrência
chinesa.

Em 291512006, o Manifesto Contra os Prejuízos Provocados pela
Invasão de Produtos Chineses no Mercado Mineiro produzidos por
empresários, empregados, sindicados e deputados, já deixou claro
que a invasão dos produtos chineses não é mais preocupação deste
ou daquele setor produtivo: é uma ameaça a toda a economia
nacional.

Acrescenta o manifesto que, enquanto a economia mineira exporta
produtos básicos, de baixo valor agregado, como grãos, minerais em
gema, couro, fumo, pedras, madeira, minério de ferro, entre outros, a
China exporta para Minas Gerais produtos com alto valor agregado,

rs



1177

como computadores, transmissores, circuitos integrados, chips,
tecidos, brinquedos, calçados, peças e equipamentos.

O manifesto tambén comenta que a China incrementa suas
exportações com base em trabalho semi-escravo, com trabalhadores
que recebem pouco mais de um dólar por dia, trabalhando sete dias
por semana.

Resumindo, produzir na China é de 30% a 40% mais barato do que
produzir em qualquer outro lugar do mundo.

Em função desse bontexto o manifesto propõe: adoção de
salvaguardas por concorrência desleal efetuada pela China, evitando
assim a importação predatória e nefasta à economia nacional;
imposição de cotas de importação para têxteis, calçados, logos de
artifício, óculos e outros, produtos estes que sofrem o impacto da
invasão dos produtos chineses; rigorosa fiscalização da "importação
clandestina", evitando assim o contrabando existente; adoção de taxa
de câmbio compatível d taxas de juros em patamares civilizados para
permitir a concorrência' da indústria nacional com outros mercados
globalizados; criação específica de política específica de
desenvolvimento para o setor têxtil e do vestuário; redução da carga
tributária; criação de campanhas educativas sobre os malefícios do
consumo de produtos piratas e a respectiva valorização dos produtos
nacionais.

Em 2511112005, foi encaminhado um ofício denominado 'Carta dos
Trabalhadores de Minas Gerais", ao Deputado Paulo Cesar, à época
Presidente da Comissão de Turismo, pelas Federações dos
Trabalhadores das Indústrias Têxteis e do Vestuário de Minas Gerais,
alarmados com a progressiva perda de empregos, com a perda da
renda da economia mineira e com a perda de impostos, reflexos da
invasão dos produtos chineses em Minas Gerais.

2.3 - Manifestação dó, Setor Têxtil
Os debatedores despe setor o consideram o mais atingido entre

todos, em razão do grande percentual do parque industrial afetado
pelas condições da concorrência desleal dos produtos chineses.

O Poder Executivo, em nível federal, provocou essa catástrofe,
quando liberou a China para exercer o livre comércio com o Brasil.

Seguem abaixo os dados da Associação Brasileira da Indústria
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Têxtil e de Confecção - Abu - para o setor têxtil e de confecções, que
representa aproximadamente 17,5% do PIB da Indústria de
Transformação Brasileira:

A tabela referente a "Informação e Quantitativo" foi publicada no
"Diário do Legislativo" de 16.12.2006. (Fonte: Associação Brasileira da
Indústria Têxtil e de Confecção - ABIT

Do total do faturamento em 2005 (US$ 26 bilhões), 92% (US$ 23,9
bilhões) foram para o mercado interno e 8% (IJS$ 2,2 bilhões) para
exportação, segundo a Abit.

Acrescenta o relatório da Abit que o trabalhador na cadeia têxtil e de
confecção tem, em geral, baixa escolaridade e há predominância de
trabalhadoras do sexo feminino (62%). No que diz respeito à indústria
de transformação, este é o segundo maior empregador formal da
indústria brasileira (14%), só perdendo para o setor de alimentos e
bebidas (21%). Mas, segundo o modelo de geração de empregos do
BNDES, o têxtil é o setor que tem maior potencial de geração de
empregos em toda a indústria brasileira. Atualmente, existem 1,65
milhões de postos de trabalho diretos na cadeia têxtil nacional. São
aproximadamente 6,6 milhões de pessoas que dependem dessa
indústria (média de quatro por família). E imprescindível, portanto,
evitar que a deterioração notada, desde 1990, e intensificada a partir
de 2004, extermine o setor, que tem um importante papel de
amortecedor social.

Quase 99% das exportações brasileiras para a China são de fibras,
e 99,1% das importações do Brasil da China são produtos
manufaturados, segundo a GTIS - Global Trade Information System -
China Customs - MDIC - Sistema Alice.

Ainda com dados do Sistema Alice, temos que o preço médio de
importação de produtos chineses praticados pelo Brasil em 2005 é
64% inferior ao praticado pelos EUA para os mesmos itens. Os
impostos não arrecadados pelo governo no ano de 2005 devido às
importações fraudulentas de vestuário representam R$ 584 milhões. A
quantidade de empregos perdidos, ou que deixaram de ser gerados
pelas importações de vestuário, cujo valor fica abaixo de 7,0 US$/kg,
totaliza 26.825 empregos. Ou seja: evasão fiscal cumulada com perda
de empregos, conforme se verifica nos gráficos abaixo.

ai
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Os Gráficos referente a "Evasão Fiscal Cumulada com Perda de
Empregos" foram publichdos no 'Diário do Legislativo" de 1612.2006.

Esses são dados qub deixam claro que a invasão dos produtos
chineses prejudica diretamente trabalhadores de baixa escolaridade,
principalmente mulhereè. E mais, exportamos produtos de baixo valor
agregado e importamos: produtos de alto valor agregado, com prejuízo
direto ao parque industrial nacional.

Na Comissão Especil, o Deputado Jayro Lessa declarou que o
Estado ainda pode fazer muito em prol do setor, a exemplo de um
melhor aproveitamento Ido crédito de ICMS, que poderia ser utilizado
para pagar o ICMS da CEMIG das empresas do setor. O grande
problema é o governo estadual permitir o fechamento de fábricas.

Na Comissão Espècial, o Deputado Paulo Cesar também
acrescentou que uma caixa com 12 pares de sapatos entra por US$
1,00, com nota fiscal de um par, e que a Secretaria de Estado da
Fazenda pode evitar'esse abuso atuando nas barreiras. Também
acrescentou que peças de calças jeans entram no Estado como se
fossem retalhos.

No dia 5/9/2006, a Praça da Assembléia foi palco de veemente
protesto do setor, quequis demonstrar a união entre empresários e
empregados, que atualmente lutam juntos contra a realidade de
importações, câmbio, carga tributária, práticas de descaminho e
outros fatores desfavoráveis.

Em 24/1012006, o Dbputado Jayro Lessa sugeriu que a Comissão
Especial contra a lnvaão de Produtos Chineses formasse um grupo,
para direcionar alternativas possíveis, no âmbito do Estado, para
auxiliar as empresas do setor têxtil. Esse grupo se comprometeu a
acompanhar a questão da invasão dos produtos chineses no mercado
mineiro, bem como avhiiar alternativas possíveis, no âmbito estadual,
com o intuito de minorar o problema apresentado pelos empresários
mineiros do setor têxtil

No dia 25/1012006 o
Fazenda, Fuad Noma
têxtil e ótico, objetiva
no âmbito do Estad
produtos chineses. P

do setor óptico.
upo se reuniu com o Secretário de Estado de
para apresentar reivindicações dos setores
encontrar alternativas econômicas viáveis,

para enfrentar a questão da invasão dos
ciparu desse grupo os empresários do setor
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têxtil e do setor óptico, além dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva,
Paulo César, Neider Moreira, Jayro Lessa e Célio Moreira,

2.4 - Manifestação do Setor de Refratários
O setor de refratários no Estado de Minas Gerais tem um

faturarnento anual superior a R$ 1,5 bilhão de reais e se sobressai
entre os 10 maiores contribuintes de impostos e contribuições
municipais, estaduais e federais do Estado. Emprega diretamente
cerca de 16 mil trabalhadores, segundo informações do Sindicato da
Indústria de Refratários no Estado de Minas Gerais.
O setor também é responsável por mais de 80% da produção

brasileira, seja no atendimento do mercado interno, principalmente às
indústrias siderúrgica, cimenteira, petroquímica, de vidro e de não
ferrosos, seja no setor de exportação, onde figura com
aproximadamente US$60 milhões por ano, desde 1970.

Sem refratários não é possível fabricar aço, metais não ferrosos,
cimento, vidro e outros artigos consumidos pela sociedade. Na
verdade, é uma indústria de base para todas as outras indústrias de
base.

Se a invasão dos produtos chineses vier a comprometer a indústria
de refratários, o Brasil estará comprometendo uma infinidade de
produtos de uso diário dos brasileiros, e a indústria chinesa se
consolidará como indústria de base para os nossos produtos.

Os projetos de expansão da indústria siderúrgica irão acrescer 10,5
milhões de toneladas por ano ao parque siderúrgico nacional, ou seja,
um aumento de 33% da produção nacional. Os chineses já se fazem
presentes como fornecedores de pacotes completos, incluindo
refratários, para expansão da Açominas, em detrimento dos
fornecedores brasileiros.

Nos pacotes da expansão da Companhia Siderúrgica Tubarão -
CST -, embora os contratantes sejam estrangeiros, grande parte do
fornecimento de bens e serviços é nacional, inclusive refratários. O
mesmo ocorreu na implantação dos projetos da Gerdau Araçariguama
e da Belgo Piracicaba.

O projeto recém-aprovado da Companhia Siderúrgica do Atlântico -
CSA -, do Grupo Thyssen Krupp, a ser construído em ltaguaí (RJ),
ainda não tem definido o modelo de compras, mas poderá ser adotado

WIL
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da Açominas.
asil, a Europa, em função da concorrência

chinesa de refratários, criou proteções
m de 11,2% a 66,1%. A RHI, maior produtor

sediada na Áustria, bem como outros
/esuvius, LWB e Refratechnic), tiveram seu
produção na Europa protegidos, mas por meio
Jes produtivas na China, estão atacando os

imbém começam a aparecer no cenário
Foreign Trade Delegation, China Haicheng,
a) e já fizeram incursões no mercado regional

ória de preços, principalmente em um
do real e subvalorização do yuan, poderá

causar danos irrepará'ieis, em médio e longo prazos, ás empresas
desse segmento.

Além disso, a cadeia de custos na produção de refratários é
fortemente influenciadapelo custo de energéticos, cujos preços são
administra-dos pelo governo e, que, nos últimos anos, tiveram
crescimentos apreciáveis.

A preocupação do setor é tanta que, já nos fins do ano de 2005, com
o decreto presidencial criando o instituto de salvaguardas, o Siref -
MG entrou com dois processos no MDIC - Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior solicitando
salvaguardas (protocolo sob o número 52.032.49012005-20, em
21/12/2005 e 21/3/2006).

- O Gráfico referenté a "Manifestação do Setor de Refratários' foi
publicado no 'Diário do Legislativo" de 16.12.2006.

2.5 - Manifestação do setor óptico
O Brasil já chegou a ter 300 fabricantes de armações. Hoje, o

número não chega a5. Cerca de 80% dos produtos são importados,
informa o Sindicado do Comércio Optico do Estado de Minas Gerais -
Sindióptica-MG.

A indústria sofre com a concorrência predatória de mercadorias
chinesas, as quais sã  importadas a US$ 0,80 o quilo. Os impostos

i 

o mesmo procedimento
Diferentemente do E

predatória da indústr
alfandegárias que varia
mundial de refratário
produtores europeus
mercado regional e sua
através de suas unida
outros mercados do mu

"Iraders" chineses
internacional (Liaoning
Minmetals South Améri
brasileiro.

Uma concorrência
cenário de sobrevaloriz
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são pagos sobre esse valor.
A cada R$ 1 milhão em óculos que entram no País de forma ilegal,

são perdidos 1.200 empregos diretos. Para cada óculos vendidos por
R$113,00 nos camelôs ou feiras "shopping", R$9,00 são sonegados de
impostos.

Mais uma vez a invasão dos produtos chineses prejudica, de forma
definitiva, a economia brasileira.

O contrabando de óculos no Brasil saltou de 29,3% em 2000 para
55% no ano de 2005.

Em 2004, foram vendidos 31,8 milhões de unidades, sendo 22,5
milhões de óculos de prescrição e 9,3 milhões de óculos de sol.

Em 2005, foram vendidos 29,7 milhões de unidades, sendo 24
milhões de óculos de prescrição e 5,7 milhões de óculos de sol. Isso
representa uma venda 61% menor em óculos de sol e 7% menor no
total de óculos vendidos.

Em 2005 entraram, vindos da China, 45 milhões de óculos de sol.
No Brasil foram fabricados 2 milhões. Em 2005 vieram da China 21
milhões de óculos de prescrição. No Brasil foram fabricados apenas 3
milhões.

A pirataria e o contrabando levaram a indústria brasileira a reduzir
drasticamente a venda de óculos de sol, comprometendo também a
saúde visual do brasileiro, conforme gráfico abaixo.

O Gráfico referente ao "Percentual de óculos Contrabandeados
do Ano de 2000 para o Ano de 2005" foi publicado no "Diário do
Legislativo" de 16.12.2006.

Na França existem 30 mil fiscais para fiscalizar as fronteiras e
portos. No Brasil, são pouco mais de 3 mil. Por isso, o Brasil perde por
ano, em impostos, 30 bilhões de reais.

Em Minas Gerais existem 4.470 ópticas, sendo 1300 na grande
Região Metropolitana de Belo Horizonte. O setor mineiro gera 19.000
empregos diretos e 5.500 empregos indiretos.

A Lei n2 15.777, de 16/6/2004, proíbe a venda de óculos fora de
estabelecimentos ópticos, mas, simplesmente, não é obedecida. A
comercialização só deveria ser feita por especialistas da área, com o
intuito de garantir a saúde visual.

2.6 - Manifestação do setor de máquinas pesadas

rÃ'
Lal
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As importações de Minas Gerais da China, no período de 2001 a
2006, aumentaram 4.072%, enquanto as exportações no período
cresceram apenas 85%J

- O Gráfico referente !ao aumento das importações de Minas Gerais
da China, no período de 2001 a 2006, e o aumento das exportações
no mesmo período tpi publicado no"Diário do Legislativo" de
16.12.2006.

* A Tabela referen
(capítulo 84) - Minas
"Diário do Legislativo"

Outra vez se percebe que a economia chinesa se beneficia das
relações comerciais com o Brasil. A administração da balança
comercial é extremamente favorável à China, que garante muito mais
importações do Brasil. Ou seja, enquanto a China gera divisas, em
dólares, o Brasil perde divisas e coleciona problemas estruturais em
seu parque industrial, bem como acumula prejuízos sociais para toda
a população brasileira.

De tato, a China criou um ambiente econômico e político propício ao
desenvolvimento das spas indústrias, dentro de um plano e de uma
política industrial que prejudica sobremaneira a política econômica e
industrial do Brasil. Além do mais, os maus importadores praticam
vários tipos de fraude, que redundam na quebradeira geral e na
escassez dos empregosno Brasil.

Precisamos, portanto da atuação da alfândega e da Polícia Federal
e de uma legislação 

de 
resultados com o objetivo de proteger nosso

parque industrial.
O Brasil tem dificuldades para vender para o mercado internacional,

mas também tem dificuldades para vender para o mercado interno,
uma vez que os produtos chineses são de baixíssimo custo.

2.7 - Manifestação do setor de brinquedos
O Brasil possui atualmente um acordo de restrição voluntária de

exportações com a China, que limita a quota de participação dos
brinquedos chineses no mercado brasileiro a 40%. Esse acordo foi
resultado do vencimento de uma medida de salvaguarda que vigorou
durante 10 anos.

- A tabela referente a "Importações de Brinquedos Brasil/China

ao "Comércio de Máquinas e Equipamentos
erais/China US$ FOB mil" foi publicado no
16.12.2006.
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US$ FOB mil" foi publicada no "Diário do Legislativo" de 16.12.2006.
* A Transformação da Tabela acima em Gráfico foi publicada nc

"Diário do Legislativo" de 16.12.2006.
Segundo Martha Teixeira Lassance, Presidente do Conselho de

Relações Econômicas Internacionais da Fiemg, os números para e
setor de brinquedos são menos significativos. E que, com c
vencimento da medida de salvaguarda, que vigorou por 10 anos, foi
feito um acordo de restrição voluntária. Não se consegue, entretanto,
um levantamento direto das importações de brinquedos do Brasil ou
em Minas Gerais, porque a importação ocorre na cadeia do
distribuidor. O número saiu de US$47.000.000,00, praticamente, para
US$104.000.000,00. Com o acréscimo, vai para uns
US$120.000.000,00. Ou seja, mais que dobrou.

De novo, lucros para a economia chinesa em detrimento da
economia brasileira.

Na opinião da Abrinq - Associação Brasileira de Fabricantes de
Brinquedos -, o setor é um dos mais prejudicados pelas importações
de produtos chineses.

Os importadores são muito espertos e muito ágeis e estão
transformando fábricas de brinquedos em meros distribuidores,
mitigando a capacidade da indústria de brinquedos brasileira.

Um controle mais adequado das vias alfandegárias pode pôr fim a
esse problema de proporções estruturais. Melhores controles de
utilização do Canal Verde, Canal Cinza e outros só serão atingidos
com o aparelhamento da Receita Federal, não só em termos
instrumentais como também em termos de recursos humanos.
Esclareça-se que a Receita Federal está inteiramente receptiva às
informações que o setor empresarial lhe oferece, tratando a questão
com muita seriedade.

III - CONCLUSÕES
As palestras, os estudos e os debates realizados no decorrer dos

trabalhos da Comissão Especial permitiram uma visão geral sobre a
evolução da invasão dos produtos chineses em Minas Gerais, além de
demonstrar que muitas dificuldades criadas pela abertura da
economia brasileira à importação de produtos chineses são de
responsabilidade do governo e terão de ser superadas. Entretanto,
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fica bem delineada ia informação de que o processo de
importação/exportação Icom a China traz desastrosas implicações
para o Brasil a curto, médio e longo prazos.

A China apresentou um superávit comercial recorde em outubro:
23,83 bilhões de dólares. A projeção é que aquele país tenha um
saldo comercial até o final de dezembro de US$ 168 bilhões (aumento
de mais de 60% em relação a 2005). Aumentou também, de forma
dinâmica, suas expodaões para o Brasil em diversos setores: toda a
cadeia produtiva têxtil, brinquedos, setor ótico, relógios, componentes
eletrônicos, aço, gela eiras, navios, fogos de artifício, produtos
refratários, máquinas e quipamentos, entre outros.

Ficou também evidenciado que o aumento do consumo no mercado
brasileiro nos últimos rês anos não gerou aumentos na produção
nacional, pois o mercado consumidor foi abastecido por meio de
produtos importados, especialmente originários da China, fazendo
com que a indústria brasileira não aproveitasse a excelente
oportunidade que lhe fdi dada.

A título de exemrklo, apresentamos alguns dados setoriais
comparando o períododo primeiro semestre de 2003 com o primeiro
semestre de 2006: vestuário: incremento nas importações de 403%,
enquanto a produção interna caiu 18,2/ no mesmo período; fiação e
tecelagem: importações cresceram 403%, e a produção interna
apresentou incrementp de apenas 6%; calçados: importações
cresceram 289%, e a produção interna caiu 2,76%; máquinas e
equipamentos: importações com acréscimo de 698% para um
crescimento da produção de pouco mais de 27%; eletroeletrônicos:
importações cresceram 606%, e a produção interna apenas 28%, em
igual período.

Exportamos para a China principalmente minério de ferro, soja e
petróleo e derivados: No caso de Minas Gerais, os artigos de
siderurgia têm também, participação relevante nas exportações para a
China, ou seja, exportamos principalmente produtos de baixo valor
agregado. Repassamos nossa matéria-prima e a importamos,
novamente, na forma de produtos industrializados, com alto valor
agregado. Geramos, pois, empregos e divisas para a economia
chinesa em detrimento do nosso mercado de trabalho e do parque



.1186

produtivo nacional e mineiro.
As conseqüências para o Estado de Minas Gerais e para o Brasil

são: perda progressiva do nível de emprego; perda de dignidade e de
cidadania para milhões de brasileiros; fechamento de unidades fabris,
em função da agressiva e desleal competição dos produtos chineses;
existência de uma prática de "dumping", patrocinada pelas empresas
chinesas e pela política adotada pelo governo chinês, com o objetivo
de ganhar competitividade com seus produtos, em mercados
consumidores, bem como em países produtores, aí incluído o Brasil,
que tem características similares no que tange, especialmente, à
disponibilidade de mão-de-obra com baixo nível de especialização,
grande mercado consumidor e produção competitiva em áreas de
interesse estratégico para o desenvolvimento chinês; competição
desleal dos produtos chineses com a indústria mineira, em função das
condições de baixo custo do ambiente produtivo daquele país,
comparativamente aos custos inerentes ao ambiente econômico
brasileiro (infra-estrutura, custos de capital, tributação, etc.); existência
de práticas de descaminho, gerando grande sonegação de impostos e
de direitos alfandegários; conseqüentemente, os produtos conseguem
valor de venda no mercado interno brasileiro inferior e competem com
a produção nacional de forma desleal; falta de incentivo do governo
brasileiro aos empresários no que diz respeito aos investimentos
fabris; sucateamento do parque industrial mineiro, em médio e longo
prazos, reduzindo as empresas da condição de fabricantes à condição
de distribuidores da indústria chinesa, como já está acontecendo com
algumas empresas, inclusive dentro do Estado.

IV - RECOMENDAÇOES
A partir do exposto neste relatório e de outras informações obtidas

no decorrer dos trabalhos, a Comissão recomenda:
A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:

encaminhar cópia deste Relatório Final para as entidades listadas na
página 7; produzir um seminário, em âmbito nacional, em março de
2007, com a presença do futuro Ministro do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, convidando todos os secretários de
nível estadual e elaborar um documento específico contra a invasão
dos produtos chineses; encaminhar cópia deste Relatório Final ao
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Congresso Nacional, em função do processo de reconhecimento da
China como economia de mercado pelo Brasil, especialmente para
melhor avaliação dos riscos envolvidos; encaminhar cópia deste
Relatório Final às Assembléias Legislativas do Brasil; encaminhar
ofício às Assembléias Ifegislativas do Brasil para a criação de Frentes
Parlamentares Contra a Invasão dos Produtos Chineses.

Ao Poder Executivo Estadual: encaminhar ofício à Secretaria de
Estado da Fazenda paria que informe o resultado da visita ocorrida em
25/10/2006; encaminhar ofício à Secretaria de Estado de Fazenda
para garantir, por meio da fiscalização, o cumprimento da Lei n2
15.777, de 16/6/2004, que proíbe a venda de óculos fora de
estabelecimentos especializados; marcar audiência com o Governador
do Estado para entrega do Relatório Final da Comissão Especial de
Invasão dos Produtos Chineses.

Ao Poder Executivo Federal: encaminhar os ofícios ao Ministro do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior: solicitando reavaliar
os acordos internacionais de comércio existentes e os acordos em
andamento, enfatizandp a necessidade de aumentar o acesso a novos
mercados para Minas Gerais e para o Brasil, bem como reconsiderar
os acordos que venham a pôr em risco as economias estaduais e a
economia nacional; solicitando que, por via da diplomacia, seja
sugerida a implementação de medidas de controle voluntário das
exportações chinesas daqueles produtos que têm causado dano
efetivo à produção brasileira e também, junto com outros países da
comunidade internacional, sejam envidados esforços de
conscientização do governo chinês para a necessidade de valorização
do "Yuan"; solicitando adoção de salvaguardas aos produtos
brasileiros, com o intWto de evitar a chegada desses produtos com
preços prejudiciais à ' economia brasileira; solicitando imposição de
cotas de importações :para os diversos produtos exportados da China
para o Brasil; solicitando reavaliação dos tetos e das tarifas externas
comuns dos produtos chineses que chegam ao Brasil; encaminhar
ofício ao Ministério da Fazenda com o objetivo de determinar a
imediata adoção de medida que torne obrigatória a valoração
aduaneira das mercadorias ameaçadas pelas importações chinesas e
que tenham sofrido aumento exagerado de importações - canal cinza,
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procedimento que não contraria os acordos internacionais, mas, pelo
contrário, encontra-se regulamentado pela Organização Mundial do
Comércio; encaminhar ofício ao Ministro do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, à Receita Federal e à Polícia Federal,
solicitando a adoção de rigorosa política de fiscalização da importação
clandestina de produtos chineses, evitando o contrabando, o
subfaturamento, a pirataria existente e as práticas de descaminho
atualmente existentes; encaminhar ofício ao Presidente da República,
ao Banco Central e ao Copom solicitando ajustamento das taxas de
juros praticadas atualmente, inconsistentes com os custos do parque
industrial mineiro; encaminhar ofício ao Presidente da República:
solicitando a criação de políticas públicas de investimento e
desenvolvimento dos setores empresariais mineiros; solicitando
estudos de redução da carga tributária, também inconsistente com os
custos do parque industrial mineiro;

- encaminhar ofício ao Ministro do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, ao Presidente da República e ao Poder Legislativo
solicitando a instituição de campanhas educativas sobre os malefícios
do consumo de produtos piratas e a respectiva valorização dos
produtos nacionais;

- marcar audiência com o Presidente da República e com os
Ministros de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e das
Relações Exteriores para entregar, em mãos, o Relatório Final da
Comissão Especial de Invasão dos Produtos Chineses.

Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Siva, Presidente - Paulo Cesar, relator - Doutor

Viana.
V - Anexos
Anexo 1 - Resumo das palestras proferidas
Os textos a seguir foram compostos a partir de trechos das talas dos

palestrantes e debatedores que contribuíram para o trabalho desta
Comissão. A seleção dos trechos foi feita a partir das notas
taquigráficas, sem revisão dos autores. As notas taquigráficas
completas encontram-se à disposição dos interessados nos arquivos
desta Casa Legislativa.

Os subtítulos deste capítulo não seguem rigorosamente a estrutura
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cronológica das reuniõe1s, tendo sido admitida a realocação do resumo
de algumas palestras para adequação dos temas.

1 - Reunião Ordinária io Dia 17/10/2006 Hora: 10 horas
1 - Sindicato das Indústrias de Fiação e Tecelagem do Estado de

Minas Gerais
Sr. Aguinaldo Diniz Filho - Presidente
"Senhores Deputado, como foi dito, em 4 de setembro foi feito um

manifesto nacional; no dia 5, também em nível nacional, houve
reuniões em várias capitais do País e no interior. Em frente a esta
Casa, houve reunião cm a presença dos Srs. Deputados que aqui
estão e outros, com aproximadamente 3.500 pessoas. Isso foi
relevante, pois estavam lá empresários e trabalhadores. E a união de
capital e trabalho sem diemagogia, sem sofismas, mostrando o quanto
é importante esse fato o quanto é preocupante essa conjuntura que
estamos atravessandoL Repito, uma conjuntura injusta, no nosso
entender, na nossa viso e percepção.

Há problemas de portos, contrabando, de reconhecimento da China
como economia de mercado.

O setor têxtil mineiro emprega 200 mil pessoas, em confecção e
vestuário, empregos diretos. Temos o coeficiente de 4.5, que
podemos multiplicar, e nos será fornecido o número de empregos
indiretos gerados, mais de 800 mil pessoas trabalhando na Capital e
no interior de Minas. Em quase todas as cidades de Minas, há um
pólo de confecção, unha pequena confecção, uma indústria têxtil, a
comercialização de produtos têxteis. Não é uma economia
regionalizada, mas pulverizada tanto em Minas quanto no Brasil.

Esta Assembléia poderia ser o arauto, o elemento de contato com os
órgãos governamentais federais e estaduais, mas vejo e sinto que a
coisa caminha mais rara os órgãos federais, obviamente. Mas os
órgãos estaduais executivos são de fundamental importância neste
debate, nesta jornada.

Se esta Comissão puder extrapolar as fronteiras de Minas, como
tenho certeza que fará, chegando ao Congresso Nacional,
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poderemos, com os Deputados de Minas, com a força política de
Minas, com o Governador reeleito com absoluta maioria, com a torça
do governo de Minas, solicitar uma coisa justa.

O setor têxtil investiu mais de USS 10.000.000.000,00 nesses
últimos 10 anos.

Outro tópico fundamental se refere ao combate às práticas desleais
de comércio. E um absurdo o que ouvimos sobre essas práticas. Não
podemos continuar dessa forma. Não temos poder de polícia, não
somos polícia - nem pretendemos ser -, mas consideramos um
absurdo o que ocorre com a importação de produtos.

(...)
Nessa linha mestra, há outro ponto importante que precisamos

trabalhar: a possibilidade de desoneração da confecção. Não haverá
indústria têxtil forte se não houver uma confecção forte; e não há. O
Brasil possui fantástica capacidade produtiva de algodão. Neste ano,
devemos produzir 1.250.000 t de algodão.

(...)
Hoje, temos problemas no setor têxtil, na linha branca, no setor de

calçados, e haverá problemas relativos ao aço, ao automóvel e aos
produtos subseqüentes. Estamos vivendo essa dificuldade e, se
continuarmos deixando de gerar empregos no Brasil para fazê-lo lá
fora, não haverá renda. E, não existindo renda, a população brasileira
não terá dinheiro para comprar produtos da China, nem da Iugoslávia,
nem de lugar algum.

(...)
se pudéssemos contar com a cooperação da Secretaria de Estado

de Fazenda e da Assembléia - que já contamos, temos certeza -,
faríamos esse encontro de contas de ICMS com base na energia. Sei
que é um pleito enorme. Sempre fui otimamente atendido na
Secretaria de Estado de Fazenda. Sabemos que o problema do
crédito de ICMS é algo amplo, a complexidade é maior. Aproveitando
o momento de certa dificuldade, não deveríamos deixar passar esta
oportunidade..."

2 - Sindicato das Indústrias Têxteis de Malhas de Minas Gerais -
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Sindimalhas
Flávio Roscoe Nogue1ra - Presidente
"Este país não pode prescindir do seu parque industrial, e

observamos, em diveros setores, um ataque planejado, estudado ao
longo dos anos, por parte da China, pois chegou à conclusão de que é
com a expansão de suas exportações na área industrial que
conseguirá dar um salto no desenvolvimento. De tato, estão obtendo
sucesso nessa empritada, e boa parte disso origina-se de sua
competência em traçar políticas públicas de desenvolvimento e da
nossa inércia em nos defender. Portanto, temos de trabalhar na
segunda parte: se não podemos evitar a competência deles, podemos
melhorar a nossa na defesa dos interesses nacionais. E o que
procuramos ao longo lesses últimos 12 meses, período em que esse
assunto vem sendo tratado com a maior seriedade, tanto pela parte
empresarial quanto pela governamental.

O que podemos fzer definitivamente nesta Comissão? Num
primeiro momento, criar uma frente multipartidária para dialogar com
os entes federais, que 'detém a maior parte do poder sobre a questão.
Boa parte dos nossosi problemas advém de relações internacionais,
que são resolvidos na 1esfera federal. Podemos criar aqui uma frente
multipartidária dos Deputados Estaduais mineiros juntamente com a
bancada federal, eleitá por este Estado, para pressionar o governo
federal, a fim de que as 	sejam efetivamente implementadas.

A abertura do mercado internacional, à primeira vista, é positiva
porque aumenta a produtividade e gera uma série de eficiências em
toda a cadeia. Mas é danosa quando feita de maneira predatória,
como é o caso da cncorrência chinesa, que é uma concorrência
desleal, com a existência de subsídios ilegais, contrabando,
subfaturamento e juros subsidiados. 'Há uma prática desleal de
comércio nociva porque não gera produtividade, mas usa benefícios
estatais para destruir d concorrência e dominar o mercado'.

Poderíamos estudar um projeto estadual, no âmbito desta
Comissão, que socorra determinados setores, isentando-os de
algumas taxas ou tribujitos, criando fundos de desenvolvimento, como
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o Proin, o Proind, para investimento, para capital de giro, inovação
tecnológica, que já existem, mas tocados para o setor. O governo
federal recentemente liberou uma verba do FAT para o setor têxtil,
voltada apenas para capital de giro. E uma linha liberada pelo BNDES
com o Banco do Brasil, o que também pode ser feito em conjunto com
o BDMG e as instituições do Estado".

3 - Sindicato das indústrias do Vestuário - Sindivest
Michel Aburachid - Presidente
Rodolfo Sala - Diretor
"Quero apenas alertar sobre algumas empresas de maior porte já

estarem produzindo na China. Em vez de lutar, como fazemos, para
que a produção permaneça no Brasil, preferiram ajudar o governo
chinês a escravizar os chineses.

Infelizmente, o nosso setor está sendo usado como moeda de troca.
O governo federal tem plenas condições de criar mecanismos de
defesa do nosso segmento com a maior tranqüilidade. Reconhecemos
que estamos passando por uma situação de câmbio distorcido. Nesse
momento, o governo teria de intervir para proteger as indústrias mais
sensíveis a essa situação. No meu entender, o câmbio é o principal
responsável pelo que está ocorrendo no nosso mercado".

4 - Conselho de Relações Econômicas Internacionais da Fiemg
Manha Teixeira Lassance - Presidente
"Não estamos vivendo um problema específico no setor da cadeia

têxtil. A cadeia têxtil, com a cadeia caiçadista, foi a primeira. Como
mostram os últimos 18 meses, as outras estão vindo no roldão.

Destaco, primeiramente, o crescimento da China. Ela chegou aonde
chegou por uma estratégia bem estabelecida e determinada. O mundo
parou porque a paralisação da China, que está também em outros
mercados, trará um grande efeito geopolítico no mundo. Os chineses
estão financiando o déficit americano. Esperávamos que os Estados
Unidos, como economia industrializada, reagissem. Teria sido mais
fácil para nós.

Eles estão começando pelos setores empregadores intensivos de
mão-de-obra. Por isso, o setor têxtil é o primeiro que está
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desempregando no Brasil afora. Estão agregando valor e pegarão os
outros setores. A estratégia chinesa é a de tomar a sopa pela beirada,
utilizando a mão-de-obra disponível a baixo custo e concorrendo no
mundo com subsidio.

Há mais de 15 anos, o percentual do PIE aplicado em investimento
na China é da ordem de 40%. Isso mostra que essa estratégia é
antiga, não é de hoje.

A China já é a 4? maior economia do mundo. Segundo os dados de
junho, do Banco Mundial, está 0,004% acima do Reino Unido, e o
Brasil está no 14 lugar Já esteve no 52, no 92 e no 11 2 lugares.

A China está crescendo a 10%, mas o PIB industrial está na faixa de
quase 20%, o que representa mais de 50% da economia chinesa. Eles
não estão crescendo d9ssa forma em serviços nem em setor agrícola.
Nós estamos crescendo na parte de "commodities". O comércio
internacional da China vem crescendo em mais de 20%.

Os produtos brasileirps exportados para a China são os de baixo
valor agregado. As tabelas estão todas aqui, e chamo a atenção para
alguns valores-- Crescemos muito em minério de ferro, mas perdemos
na soja em gro e em outros grãos Crescemos em exportação de
petróleo e derivados, em razão da produção, e por se tratar de
"commodities". Crescemos na exportação de máquinas, ferramentas e
aparelhos elétricos, mas também nesse setor crescemos uma loucura
em importação. EstaMos fazendo apenas algumas exportações, em
função das nossas próprias importações do material deles.

Há uma estratégia que, cada vez mais, agrega valor. Temos de
chamar a atenção para o fato de as importações não serem feitas, na
sua grande maioria, por Minas Gerais, mas pelo Brasil, por isso
normalmente nossa reflexão se baseia em números brasileiros.
Mesmo assim, de janeiro a setembro deste ano, o crescimento das
exportações foi de 43%. Já as importações cresceram 48%.
Concluindo: as importações estão crescendo mais que as
exportações; todavia, faço a ressalva de que Minas Gerais é o maior
exportador de minérioJ de ferro para a China. Houve um aumento de
72% sobre o preço, mas não tanto em quantidade, que, no ano

rÀ



1194

passado e neste ano, teve aumento de 22%. Tudo isso altera
profundamente a balança comercial. Exportamos minérios
metalúrgicos e produtos metalúrgicos para a China num percentual de
81%. Quando digo que aumentaram as exportações, estou falando
sobre aumento nesses setores. Há também um pouco de soja, papel e
celulose. E exatamente esse fator que está deixando o dólar no nível
em que está. Existe problema de especulação e taxas de juros, mas
essa entrada de capital no comércio é que está causando tudo isso.

Os empregos estão acabando.
(.. .)
Minha referência é quanto ao primeiro semestre de 2003 e ao

primeiro semestre de 2006. As importações de têxteis provenientes da
China aumentaram 402%. No mesmo período, a produção interna de
vestuário caiu 25%. A fiação e a tecelagem aumentaram as
importações em 403%, e a produção aumentou 6%. E claro que o
número não é correspondente, estou falando sobre percentual.

Quero dizer com isso, senhores, que o aumento de consumo da
sociedade brasileira, o crescimento do mercado interno, que é o
grande ponto forte da nossa economia, está ancorado no aumento
das importações. Já perdemos empregos em muitos setores e
estamos deixando de ganhar o que podíamos estar ganhando pelo
mercado interno. Estamos sendo financiados e alimentados pelas
importações. Estou falando só de importação legal, não mencionei
pirataria nem nada ilegal. Sabemos que os setores têxtil e de
vestuário sofrem com isso mais que outros setores. Calçados e
bijuterias também sofrem.

O setor público e a política brasileira têm de ser acionados, porque o
setor produtivo é incapaz de agir sozinho.

Minas Gerais é o 2Q Estado exportador, possuindo uma das maiores
correntes de comércio do Brasil. A situação ficará muito complicada,
se não levantarmos a voz. São Paulo é o l Q Estado exportador. Já
existe uma agregação, mas não há parceria entre o setor público e e
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arecidamente aos senhores que apóiem o
daqui a pouco, não haverá fábricas nem

ar os produtos. Minas Gerais precisará de um
a-Família, bolsa isto e bolsa aquilo, pois a
ecimento."
los Cedro Cachoeira.
itas Borges - Diretor.

iho Júnior - Gerente de Recursos Humanos.
itas Borges comenta: "Não tenho muita coisa

ie tomar algumas decisões conversando com
cia Federal".
inho Júnior salienta: "A estratégia de projeto
exemplo que precisamos entender, e analisar
as, para aplicarmos aqui. Passamos por um

momento de necessidade de defesa, de imposição de condições
isonômicas de competição, mas não podemos nos preocupar com a
defesa pelo resto da vida. Por mais que essa frase seja um jargão, a
melhor defesa é o ataque. Se ficarmos o resto da vida sem expandir a
nossa capacidade competitiva, sempre teremos que nos preocupar
com a nossa defesa".

6 - Companhia de Tecidos Tear Têxtil Indústria e Comércio Ltda.
José Canuto de Oliveira - Diretor.
"A indústria têxtil já está sufocada com as importações de produtos

chineses. Como a Martha disse, daqui a pouco, o nosso Estado estará
paupérrimo, porque não teremos condição de produzir nada."

7 - Companhia de T4 idos Fabril Mascarenhas.
José Henrique Mascarenhas - Diretor.
"Na realidade, como o assunto já foi bastante debatido e bem

consubstanciado pelos representantes do Sindicato e da Fiemg, nada
tenho a acrescentar."

8 - Companhia de Tecidos Horizonte Têxtil Ltda.
Pollyanne Lessa Boczar - Diretora.
"Acredito que o assunto já tenha sido bem debatido e exposto. A

Martha apresentou vários números. O que vivemos no dia-a-dia é um
sofrimento decorrente desses números apresentados. Coloco-me à
disposição dos senhores, a fim de contribuir para os trabalhos desta

setor privado. Peço
setor produtivo, porqt
assalariados para com
grande volume de Bc
tendência será o empc

5 - Companhia de TE
Victor Mascarenhas
Marco Antônio Branc
Víctor Mascarenhas

a acrescentar. Temos
a Secretaria e com a F

Marco Antônio Bran
de nação da China é u
e dele tirar lições posi

kA
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Comissão."
9 - Secretaria de Estado da Fazenda.
Antônio Caetano Jacinto Lemos - Assessor de Legislação Tributária.
"A nossa presença tem o objetivo de marcar a posição da Secretaria

de Estado da Fazenda. Na época da guerra fiscal entre os Estados,
nunca tivemos uma posição de ataque, mas de defesa. Confirmamos
que a disposição de defendermos as empresas mineiras continua,
porque é uma importante bandeira do Governador do Estado e do
nosso Secretário. Estamos dispostos a estudar as proposições, que
também são submetidas à apreciação da Assembléia. Estudaremos o
que poderá ser feito para minorar esse problema.

Lembramos o que já foi dito, ou seja, especialmente essa questão
da China extrapola um pouco a nossa competência, porque é fruto de
política externa. Além disso, não atuamos diretamente na alfândega.
Somos limitados em muitos aspectos, mas naquilo que estiver no
âmbito da nossa competência, sem dúvida, estaremos dispostos a
ouvi-los, a fim de trabalharmos juntos."

2- REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 24/10/2006 - Nora: 10 horas
1 - Sindicato da Indústria de Refratários no Estado de Minas Gerais -

Siref-MG
Aníbal Camilo Togni - Vice-Presidente
Viviane Barreto de Azevedo Lamego
José Otaviano Junqueira
"Destacamos que o Estado de Minas Gerais é o maior produtor de

refratários, em decorrência de ser o maior produtor de aço e de
cimento do País. O material refratário é indispensável para as
indústrias de aço, cimento, vidro e outras que usam o fogo em seu
processo de operação.

Diante da invasão dos produtos chineses, notamos que algumas
empresas têm adquirido produtos da China com custo cerca de 50% a
60% abaixo do preço de mercado do nosso produto. Com a
valorização do real em relação à moeda estrangeira, nos últimos dois
ou três anos, a competitividade do produto nacional para a exportação
tem caído sensivelmente. Está havendo maior facilidade para a
importação. Há supervalorização do real no País e subvalorização do
yuan na China.

rs
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Paralelamente a isso, a política chinesa é de "dumping". Nos setores
onde o material chinês b fornecido como matéria-prima, tem-se notado
que é fornecido por ipreço baixo até certo ponto, mas depois...
Algumas indústrias - em Minas, a Companhia Brasileira de Bauxita e a
Santa Lucrécia - deixaram de produzir bauxita e fecharam, porque a
bauxita chinesa chegava aqui com preços vantajosos. Uma no Pará e
outra no Jari fecharam, deixando de fornecer matéria-prima à indústria
de refratários nacional.

A China passou a taxar essas matérias-primas com valor mais alto e
deixou de taxar oroduto acabado que entra no Brasil, com
facilidades com que a Matéria-prima não entra. Eles já se consideram
senhores do abastecimento de bauxita própria para refratários no
Brasil. Não se fala aqui da bauxita metalúrgica, de alto ferro, usada
para a indústria de dlumínio e outras, de que temos ainda certo
domínio. Já existe suprimento de bauxita eletrofundida para o Brasil.

Não temos condições de resolver todos os problemas relativos à
tributação e à importação de produtos, pois isso dependerá do órgão
central de Brasília. Houve intenso trabalho político e técnico do povo
mineiro, que sempre lutou para defender os interesses do nosso
Estado e do nosso país, desde o inicio da nossa independência. Muito
podemos fazer para obter aquilo que é necessário para o povo mineiro
e para o Estado de Minas Gerais."

Acrescenta Viviane Barreto de Azevedo Lamego:
'Sobre o mercado de refratários, a concorrência predatória da

indústria chinesa de 1refratários levou a Corte européia a criar
proteções alfandegárias que variam de 11,2% a 66%. Essa sobretaxa
varia de acordo com a empresa que vai efetuar a exportação.

Muito nos preocupam também os impactos dos acordos bilaterais
que existem entre a China e o Chile, o que faz corri que seja possível
trazer esses produtos chineses para o Chile com tarifa praticamente
zero.

(...)
Quero falar um poupo sobre a dificuldade que temos hoje com os

mecanismos de defesa comercial existentes. O Sindicato da Indústria

rs
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de Refratários utilizou o Decreto n 2 5.556, de 2005, que instituiu a
salvaguarda transitória contra a China. Pelos diversos levantamentos
que fizemos, há uma série de dificuldades de reunir todas as
informações de um setor. Se no setor de refratários já foi difícil,
imagine num setor mais pulverizado. São solicitadas muitas
informações detalhadas. O Dr. José Otaviano tem amostra do material
que fizemos para darmos entrada da petição no Ministério de
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Em seguida, o
Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior nos
informou que não tem capacidade para efetuar essa análise, nem
conhecimento técnico nem pessoal disponível. Estamos falando de
poucos pedidos de salvaguarda, das poucas petições que deram
entrada no Ministério. Imaginem se ocorre uma movimentação
nacional e todos resolvem fazer sua petição para salvaguarda. O
Ministério não tem capacidade para fazer essa análise e dar uma
resposta para os setores.

O segundo ponto é o outro instrumento de defesa comercial que
temos: a medida "antidumping". Parece que esse é o caminho mais
aconselhável para os setores que tiveram danos, mas também é um
processo longo, caro, que demanda tempo para juntar todo esse tipo
de informação. Muitas indústrias não poderão esperar todo esse
tempo para ter uma resposta.

O terceiro ponto, que, aliás, o Siref-MG levantou, é a solicitação da
imposição do Imposto de Importação para tijolos e produtos refratários
no teto máximo da tarifa externa comum, ou seja, 35%. Foi o acordo
que fizemos na Organização Mundial do Comércio. E importante
mencionar que isso tem caráter temporário, porque a cada seis meses
ocorre a entrada e a saída de setores. Se não me engano, há uma
lista de 100 produtos que podem entrar na lista de exceção da tarifa
externa comum. Pelo que foi acordado no âmbito do Mercosul, a
tendência é cada dia diminuir a quantidade de itens presentes nessa
lista de exceção. Só queria demonstrar o problema que temos, a
nossa dificuldade entre os mecanismos de defesa existentes em
âmbito federal e a necessidade de apoio."

Salienta José Otaviano Junqueira:
'Numa situação extrema de descontinuidade, ainda que não seja de

rs
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todas as linhas de produto, há risco de atraso tecnológico para o País.
A indústria de refratários trabalha com muita intimidade com setores
básicos da economia,rincipalmente a siderurgia e o cimento. Essa
indústria trabalha muito com tecnologia. A descontinuidade pode gerar
atrasos irreparáveis no desenvolvimento de um tipo de indústria para
a qual o Brasil parece ter grande vocação: a produção de aço. Daí a
importância de mecanismos para manter a saúde do segmento."

2 - Sindicato do Comércio Otico de Minas Gerais
Paulo Cançado Gonçalves
"O País chegou a ter 300 fábricas de armação. Hoje não chegam a

35. Cerca de 80% dos produtos são importados. A indústria sofre a
concorrência predatória do mercado chinês. São importadas diversas
toneladas de óculos a R$0,80 o quilo, e os impostos são pagos sobre
esse valor. Para cada 1 milhão de óculos que entram no País de
forma ilegal, perciem-se 1.200 empregos diretos. Para cada unidade
vendida por R$13001 nos camelôs e feiras-shops, R$9,00 são
sonegados em impostas.

O contrabando de óculos no Brasil saltou de 29,3% em 2000 para
55% em 2005. Em 2094, foram vendidos 31,8 milhões de unidades,
sendo 22,5 milhões de óculos de prescrição e 9,3 milhões de óculos
solares. Em 2005, foram vendidos 29,7 milhões de unidades, sendo
24 milhões em óculos de prescrição e 5,7 milhões de óculos solares,
ou seja, uma venda 61% menor de óculos solares e 7% menor de
prescrição. Em 2005, pasmem, 45 milhões de óculos solares vieram
da China, enquanto a fabricação no Brasil foi de 2 milhões. Em 2005,
entraram 21 milhões de óculos de prescrição chineses, enquanto se
fabricaram 3 milhões no Brasil. A pirataria levou a indústria brasileira a
uma drástica redução pa venda de óculos de sol.

Na França, há 30 mil fiscais nas fronteiras e nos portos. No Brasil,
há pouco mais de 3 mil.

Em Minas Gerais, Sdstem 4.470 óticas, das quais 1.300 estão na
Região Metropolitanade Belo Horizonte, O setor gera, no Estado,
19.000 empregos diretos e 5.500 indiretos.

Para encerrar, gostaria de fazer um apelo às autoridades presentes:
que se faça cumprir a Lei n°15.177, de 16/5/2004, que proíbe a venda
de óculos fora de estabelecimentos óticos. óculos são uma questão
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de saúde pública e devem ser comercializados por especialistas. É um
pedido que a classe faz aos Deputados."

3- Conselho Regional de Otica e Optometria de Minas Gerais
Edmo de Oliveira Santos - Presidente
Geraldo do Espírito Santo Freitas - Vice-Presidente
Comenta o Presidente Edmo de Oliveira Santos: "Também gostaria

de sugerir ao Deputado que verificasse a tributação do ICMS sobre o
produto ótico no Estado".

Salienta o Vice-Presidente Geraldo do Espírito Santo Freitas: "Posso
afirmar que 90 milhões de pessoas, dos aproximadamente 180
milhões de habitantes que temos hoje no Brasil, têm compensação
visual, ou seja, fazem uso de óculos. E existe um mercado potencial
de mais 90 milhões. Se deixarmos o produto chinês invadir esse
mercado, como vem fazendo, não teremos controle sobre a venda,
que, posso dizer, vem sendo feita de maneira vulgar, por camelôs ou
em bancas e passeios. No campo dos que atuam com a saúde visual -
que se refere a um dos órgãos mais importantes do nosso
organismo -, estamos sem saber das providências que serão tomadas
em relação a essas medidas e que devem ser urgentes. A visão é
muito importante, e temos de cobrar sempre da vigilância que
fiscalize, para que a população tenha mais saúde visual".

4 - Sindicato Sindiótica
Régis Lobato - Representante
Waidemar Lacerda - Representante
Paulo Cançado Gonçalves - Representante
Régis Lobato diz: "Ratificando as palavras dos que me antecederam,

quero observar que 80% dos 15 presentes estão usando óculos - os
outros certamente têm guardados seus óculos esportes. Ou seja, é
um produto de íntima ligação com todos nós. Ora, sabemos do
problema da camada de ozônio, e as lentes têm um tratamento de
proteção contra os raios ultravioleta. Agora, se o produto é vendido de
forma pirateada e sem controle algum, ficamos todos expostos à sua
má qualidade. Em sua produção, não se preocupam, por exemplo,
com os componentes da armação, usando sem responsabilidade e em
excesso materiais nocivos à pele, como o níquel e outras partículas.
Enfim, tão ou mais grave do que o problema econômico é o problema
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da saúde.
()
Após o fechamento de uma indústria ou de um comércio, não

adianta socorrê-los. Concordo com a sugestão do Sr. Aburachid de
buscar soluções locais] rápidas, imediatas. Algumas delas, como por
exemplo esse encontro com a Secretaria de Estado da Fazenda; a
valoração aduaneira, que é um expediente correto; e a
regulamentação da lei de sua autoria, Deputado, que nos dará as
ferramentas para atução imediata e eficaz, sem prejuízo das
atuações de longo prazo, são factíveis. Podemos enumerar algumas
sugestões de impacto e de solução que só dependem da autoridade
local, que, afinal, é tão vítima quanto nós."

Comenta Waldemar Lacerda: "Esses produtos são esparramados
pelo mundo inteiro, não se tratando, portanto, de um fenômeno só
brasileiro. A China teve um desenvolvimento muito grande nos últimos
10 anos e domina o mercado em quase todos os setores. A alta
tributação de produtos em outros países levou-a para esse caminho.
Produz muito barato os produtos que a sociedade utiliza no mundo
afora, como eletroeletrônicos, automóveis, óculos e tantos outros.

Então, se as autoridades não tomarem iniciativa, muitos empregos
vão acabar pelo mundo afora. Daqui a 10 anos será um país tão forte
que poucos países polerão competir com eles.".

Paulo Cançado Gonçalves diz: "Somos taxados em 120% sobre
armações, e esse imposto é pago antecipadamente, quando o produto
sai da fábrica. óculos 'são moda. Portanto, não conseguimos mantê-
los em nossa vitrine por mais de dois ou três meses, em função de
saírem de moda e, logo em seguida, aparecerem outros modelos.
Estamos arcando com um prejuízo muito grande. O setor já não está
agüentando. Vários lojistas já estão no mercado financeiro buscando
dinheiro para pagar o imposto, atrasando salários de funcionários e
alguns outros pagamentos.".

5 - Federação das lnústrias do Estado de Minas Gerais - Fiemg
Pedro Parizzi - Assessor Parlamentar
Alexandre de Brito Sntos - Assessor
Sérgio Birchal - Gerente de Economia
Pedro Parizzi informa: "Sugerimos, como continuação ou
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encerramento desta Comissão, um seminário, em âmbito nacional, em
março de 2007, com a presença do futuro Ministro de Indústria,
Comércio e Exterior, com o Secretário de Indústria e Comércio do
Estado de Minas Gerais, para elaborarmos um documento em nível
nacional. Mais uma vez, Minas sairá na frente com um documento
oficial, representando a nossa preocupação com esse mercado
emergente e perigoso, que é o chinês. A Federação das Indústrias fica
à disposição da Assembléia Legislativa e de todos os sindicatos. Acho
que é o momento de trabalharmos juntos e de todos os setores se
unirem, mesmo que haja algumas dificuldades.".

Alexandre de Brito Santos diz: "E preciso fazer uma separação em
relação aos marcos com que estamos trabalhando: o legal e o policial,
que é exatamente a questão do contrabando. Para esse último exige-
se policiamento de fronteiras e outras iniciativas.

As tarifas de vários produtos variam em torno de 0% a 35%, e a
nossa média no Mercosul é de 11%. O Brasil pode elevar essa tarifa
até 35%. Trata-se de um direito dele e que não afrontará nenhum
acordo internacional, pois depositou essa garantia na OMC e pode
usufruí-Ia quando houver problemas, como o de abastecimento ou
como o de competição ilegal. Isso é uma decisão política que pode ser
tomada de forma administrativa.

Aliás, trata-se de uma decisão política, que pode ser tomada de
forma administrativa, ponto que gostaria muito de destacar. Temos a
possibilidade de elevar essa tarifa para 35%.

O segundo item é o seguinte: hoje, a nossa Receita Federal conta
com um instrumental e uma capacidade de trabalho muito bons para
fazer a fiscalização aduaneira. Gostaria de sugerir que todos os
setores ameaçados - já fizemos essa recomendação - solicitassem,
com o apoio político desta Casa, que os produtos que sofrem
competição acirrada, oferta de preços bastante reduzidos, caíssem no
que chamamos de canal cinza, que é a Receita Federal exigir, fazer a
conferência do documento, a conferência física da mercadoria e a
valoração aduaneira, que impede esse tipo de procedimento de venda
de armação a R$0,60. A Receita tem condições de calcular o valor
normal, o que permitiria esse produto entrar no País com um valor
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próximo à realidade.
Sabemos que as condições de competição na China são diferentes,

mas, de qualquer maneira, o setor têxtil nos prova que os preços dos
produtos que saem do portos chineses são diferentes daqueles que
ingressam no Brasil. O Flávio, nosso Vice-Presidente, e o Michel já
mostraram, por meio de pesquisa da Abit, que os preços de
exportação da China são diferentes dos preços de importação do
Brasil. Quer dizer, está havendo algo errado nesse processo.
Devemos apurar isso.

Portanto, a valoração aduaneira é um instrumento importante, que
podemos levar adiantei".

Sérgio Birchal comenta: "A Fiemg não defende proteger indústrias
que não sejam competitivas - a indústria têxtil, por exemplo, é
extremamente competitiva -, mas uma isonomia de concorrência. E
claro que há uma série de outros fatores, como tributação, falta de
infra-estrutura - o que, talvez, não seja pertinente agora -, bem como
outras questões. Conforme disse o Alexandre, a concorrência deve
dar-se de igual para igual, de maneira que as indústrias sobrevivam e
não morram em função de incentivos que fogem à isonomia da
concorrência.

E fundamental que levemos em consideração essas questões para
que a indústria brasileira, especialmente a mineira, tenha condições
de concorrer em igualdade de condições, haja vista a sua grande
competitividade em vários setores, quando olhamos as empresas do
portão para dentro- Do portão para fora, a situação fica mais
complicada, e as empresas estão sendo obrigadas a fecharem suas
portas ou a se transformarem em meros distribuidores, como ocorreu
recentemente com a empresa Suggar, de Minas Gerais, que transferiu
sua produção para 1 a China, transformando-se em simples
distribuidora de eletrodomésticos no Brasil. Isso é muito ruim para
nós. Sabemos que se trata de um processo artificial. E claro que a
China tem grande competência, mas, em vários aspectos, há um
processo artificial de manipulação de mercado, com o que a Fiemg
não concorda e não ficará passiva diante disso.

Queria falar sobre dm terceiro ponto e encerrar essa questão. Há
outros processos de análise, inclusive dos setores ótico e de
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refratários, no Departamento de Defesa Comercial, órgão responsável
pela avaliação e determinação do dano. No meu entendimento, se
isso não for feito por meio de análise de "dumping", não teremos
progresso nessa área, porque a salvaguarda, em que os processos
estão calcados, é uma decisão unilateral do País. E o governo pesará
muito bem essa decisão. Diria que, se quisermos levar adiante
processos contra importações de produtos chineses, teremos de lazer
pesquisas e abrir processos de "dumping", o que é muito custoso. Não
é fácil levantar dados. Muitas vezes, o setor não está incluído na
pesquisa nacional.

Gostaria muito de sugerir, primeiramente, a alíquota, um fácil
procedimento administrativo, e, em segundo lugar, uma fiscalização
aduaneira que possa atingir os segmentos mais ameaçados pela
concorrência. Nós, da Fiemg, principalmente os da área de defesa
comercial, estamos abertos e, nesse processo, estamos trabalhando
com o pessoal do setor de refratários e outros, como o de fogos de
artifícios. Estamos abertos a apoiar esses setores industriais porque,
hoje, trata-se dos setores de armação e de refratários, mas amanhã
poderão ser outros, como o de vestuário, o setor têxtil. Daqui em
diante, a conta só engordará.

Há uma série de medidas a serem tomadas em curto prazo, a fim de
resolver o problema dessas indústrias. Mas, ao lado disso, deveriam
ser tomadas medidas de longo prazo, que garantissem a
competitividade, a isonomia de concorrência das indústrias brasileiras
em relação às de outros países. Entre esses fatores, que considero
importantes, encontra-se a proposta de reforma tributária. O Estado
de Minas Gerais deve buscar, por intermédio do Secretário de
Fazenda, a agilização dessa proposta. A informação que obtive da
indústria têxtil foi de que pagam de 50% a 60% de impostos sobre o
valor agregado da produção. Isso distorce completamente a lógica
econômica e a capacidade de competitividade das indústrias
brasileiras. Portanto, a reforma tributária é fundamental, e o governo
do Estado, nisso, dever-se-ia empenhar de forma incisiva, criando um
imposto sobre o consumo, e não sobre a produção."

- -



1205

6 - Sindicato das Indústrias Têxteis de Malhas de Minas Gerais -
Sindimalhas

Fernando Matos - Presidente
"Quero apenas apresentar alguns dados da indústria têxtil. Hoje

somos o segundo maio t empregador da indústria de transformação do
País, com a geração de 1.500.000 empregos diretos - já chegamos a
quase 2 milhões de empregos.

Como foi dito, considero muito importante a indústria nacional se
mobilizar e unir -se eni torno dos temas que abordam a invasão de
produtos chineses, porque vários deles são comuns a diversas
indústrias. Cito a questão da infra-estrutura do País, que encarece a
distribuição dos nossos produtos; os problemas logísticos; a alta carga
tributária; a burocracia; o câmbio; as leis trabalhistas complexas e
demasiadas; enfim, vários temas comuns às diversas indústrias. Se
nos unirmos para discuti-los, com certeza ganharemos mais força e
atingiremos os objetivo.

Como foi dito, realmente existem diversos indícios de "dumping" e
subfaturamento dos produtos chineses. Se analisarmos o que sai da
China e o que entra no !,Brasil, veremos que há grande divergência nos
números apresentadds. Há também índice de falsificação de
classificação fiscal dos produtos, de origem dos produtos e de
faturas. "	-	-

3- REUNIAO ORDIF'JARIA DO DIA 13/11/2006 - Hora: 10 horas
Sindicato Patronal das Indústrias Mecânicas de Joinville e Região -

Sindimec
Petrônio Machado Zica - Presidente
"Em nosso ver, o assunto já foi amplamente discutido no Sindicato.

A China não está errada. Quem está errado, há muito tempo, é o
sistema de negócios brasileiro. Um problema que agrava mais ainda a
situação se refere aos pedidos de isenção fiscal do Imposto de
Importação, do IPI, das taxas alfandegárias, etc., por parte das
indústrias. Essas isenções são normalmente concedidas pelo governo
em razão da importância dos investimentos. Por exemplo, a
Companhia Siderúrgica do Atlântico, em implantação no Estado do
Rio de Janeiro, 1 fez investimentos de aproximadamente
US$3.000.000.000,00 para uma produção estimada de 4 a 5.000.0001:
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de aço. Ela pleiteia essa isenção para uma série de equipamentos que
poderiam ser fabricados no Brasil. Com certeza, alcançarão o intento
porque há grande pressão política sobre as autoridades federais. As
indústrias brasileiras, equipadas e preparadas para fabricar esses
equipamentos, serão preteridas em favor das indústrias chinesas.

Outro problema que enfrentamos no Brasil é que os grandes
detentores de tecnologia para fabricação de equipamentos montam
empresas praticamente fantasmas no nosso país. Eles vêm, vendem
diretamente para as indústrias locais e depois importam a maioria dos
equipamentos. Trata-se de um problema a ser debatido para que
sejam apontadas soluções. Mas o principal problema, em meu ver, no
qual o sindicato começa a trabalhar, principalmente em nível federal, é
tolher a concessão de ex-tarifários e isenção de impostos. Esse é o
tópico para o qual peço a atenção dos senhores, pois, caso contrário,
as indústrias mineiras fecharão e os empregos irão para a China.

Gostaria, por outro lado, de falar a respeito da Petrobras, que está
dando um exemplo de contratação de equipamentos no Brasil.

Ela terá um plano de investimento de mais US$1 00.000.000.000,00
até 2010, 2011 e está comprando 65% desse equipamento no Brasil.
Essa é a posição correta de uma empresa estatal para beneficiar as
indústrias estabelecidas no Brasil.".

2 - Associação Brasileira de Fabricantes de Brinquedos - Abrinq
Franklin de Meio Neto - Assessor da Presidência
"O setor de brinquedos é um dos principais prejudicados pelas

importações chinesas. Farei um breve relato e, depois, ficarei à
disposição para esclarecimentos adicionais.

No Brasil, o quilo do brinquedo - é estranho falarmos assim, mas,
em nível internacional, o brinquedo é tratado por quilo, assim como a
maioria dos produtos - tem o referencial do próprio Ministério da
Indústria e Comércio, através do radar comercial, e custa US$10,00.
Há cerca de três anos, em 2003, o quilo estava entrando no Brasil por
menos de US$2,00 e, em algumas alfândegas, por menos de
US$0,10. Assim, a Abrinq resolveu colocar o pé na estrada para tentar
solucionar essa questão, e fomos muito bem recebidos pela Receita
Federal. Levou-lhe informações e passou a visitar as alfândegas. Com
isso, conseguimos - apesar de ainda estarmos um pouco distantes do
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nosso objetivo, que é o custo internacional, US$10,00 - chegar a
US$6,00, US$7,00 o quilo de brinquedos, embora algumas alfândegas
ainda pratiquem o preço de US$3,00, US$2,00, US$1,00 o quilo.

Os importadores são muito espertos e muito ágeis. Em 2005,
trabalhando no mercado de brinquedos, foram autuados 280
importadores. A Receita Federal conseguiu flagrar 136 deles com
fraudes nas importações e aplicou-lhes mais de 546 processos, os
quais resultaram na apreensão de quase 500 contêineres de
brinquedos.

Nessa minha introdução, também gostaria de deixar claro que a
China é competente. Á indústria nacional deve preparar-se ou adotar
os mecanismos de proteção de que dispomos, que são os mesmos
em âmbito da OMC. Mas o grande problema, não só no setor de
brinquedos, mas em outros que acompanho - também faço parte do
Fórum de Combate à Pirataria -, é a questão das irregularidades nas
importações. De acordo com o Custo Brasil, as empresas brasileiras
que produzem aqui recolhem todos os impostos, ao passo que se
pode importar um prduto chinês, por exemplo, pagando 5% do
imposto devido e entrándo regularmente, com documentação e tudo.
E isso que não podemos admitir.

( ... )
Deixem-me dar unia visão geral do que acontece hoje nas

alfândegas. Cerca de 80% do que entra no Brasil passa pelo chamado
canal verde.

No canal verde, acredita-se no que está escrito e no que está dentro
do contêiner. E não poderia ser de forma diferente pelo grande fluxo
de comércio, tanto de importação quanto de exportação. Existe o
canal amarelo, em que se verifica a documentação, vê-se o que está
escrito, o qual abrange cerca de 11%, 12% das importações. E existe
o canal vermelho, pelo qual se verifica a documentação e o contêiner.
Esse já é mais restrito: cerca de 4% a 5% do que entra no Brasil é
realmente verificado.

Ainda existe o canal cinza. Esse é um caso mais grave, porque a
Receita realmente não tem mão-de-obra para isso. Verifica-se, além
da documentação e' do conteúdo do contêiner, a empresa, a

A
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capacidade da empresa. Esse canal foi usado em alguns casos da
área de brinquedos com grande sucesso.

Existe um "site" do Ministério da Indústria e Comércio que se chama
Alice-Web. E um "site" muito interessante, mas não sei se tão
conhecido do setor empresarial.

Informa mensalmente a ocorrência das importações e diz em que
porto estão sendo desembaraçadas. Mas, a essa altura, o produto já
entrou no País. A Abrinq tem acompanhado o processo fazendo
visitas de esclarecimento às alfândegas e levando informações sobre
o custo de brinquedos. As alfândegas passam a monitorar o produto,
mas, mesmo assim, o importador acaba burlando.

Em 2004, em Foz do Iguaçu, a Receita Federal fechou a importação
de 20%, em peso, dos brinquedos que entravam no Brasil a U$0,50 o
quilo. E não era importação do Paraguai, mas da China, que passava
pelo Chile e vinha, por via rodoviária, para o Brasil. Fez-se uma
grande operação e uma grande apreensão. Num só dia, a Receita
apreendeu 30 carretas de contêineres com brinquedos. Os
importadores que utilizavam esse expediente passaram, então, a se
utilizar de alfândegas alternativas.

Em São Borja, o pessoal não conhece essa problemática dos
brinquedos e, para evitar trabalho, deixa tudo passar. Em Dionísio
Cerqueira, alfândega que fica na divisa entre Paraná e Santa
Catarina, entram também brinquedos e outros produtos de maneira
geral. Os importadores são inteligentes e bem informados e, quando
ficam sabendo que determinada alfândega está atenta para um
produto, mudam de alfândega para escapar de um canal verde,
amarelo ou vermelho.

A Receita Federal está inteiramente receptiva às informações que o
setor empresarial lhe leva. Ela considera a questão com seriedade.
Prova disso são os números que lhes passei da Abrinq.

Graças à ação da Receita, o setor de brinquedos reverteu o quadro
de demissões sucessivas nesta década. No final da década passada,
empregava 30 mil trabalhadores, número que veio decaindo ao longo
dos anos. No ano passado, houve uma melhora, estabilizou-se o
quadro de funcionários, e houve aumento de 2% na mão-de-obra.

rÃ'!
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Atualmente, 20 mil pes5	trabalham no setor de brinquedos.
(.. .)
Vale também conside •ar a rota de Paranaguá a Paraná e a ltajaí e

São Francisco do Sul, c e fica entre os dois portos. Embora o pessoal
da Receita esteja muiti atento a essas entradas, tem havido muitos
problemas com importa lores mal-intencionados.".

3 - Indústria de Forjac )s S.A. - Açoforja
Rodolpho Henriques urtado Júnior - Gerente Comercial
"O Dr. Petrônio falc j sobre a falência da indústria mineira. A

Açoforja é uma forjari pesada, que fabrica uma série de produtos
para vários segmentos do mercado nacional e para exportação, por
isso temos um nicho di mercado muito grande. Nossa participação é
ampla. Um dos nossos nercados potenciais é a ferrovia, já que somos
fabricantes dos eixos te roviários para vagões e locomotivas.

No Brasil, há duas € npresas qualificadas para fabricação desses
eixos ferroviários: a Ai oforja e uma outra empresa em São Paulo.
Todavia, há um ano, Açotorja saiu desse mercado e não fabrica
mais eixo ferroviário, ui ia vez que a China entrou no mercado, e seu
preço é simplesmenti a metade do da Açoforja. Temos esse
segmento paralelo deni o de nossa indústria. Hoje estamos com essa
fabricação parada porç je as condições de competição são mínimas.
Os chineses estão chie iando. e não estamos vislumbrando nenhuma
saída.

Até pensamos em montar uma empresa fora do Brasil para
comprarmos matéria-prima lá fora, que seria trazida para este país e,
em seguida, vendermos o eixo ferroviário. Imaginem só a loucura:
uma empresa do Brasil pensar em montar um escritório fora de seu
país a fim de comprar de uma empresa nacional. Era isso o que tinha
a comentar.".

4 - Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos -
Abimaq

	

Lincoin Aires Pach
	Representante

	

"Observamos por	desse estudo da Abimaq e da Marrone, e

	

como o nosso comr	iro da Abrinq disse, que os chineses são de

	

ato competentes. 1	criaram um ambiente econômico e político

	

propício ao desenvo	nto das suas indústrias dentro de um plano e

rÃ
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de uma política industrial, que elegeram como significativos. Essa
política industrial, que já vem sendo implementada há cerca de 17 ou
18 anos, tem oferecido um resultado que hoje assusta o mundo todo.
Eles atacam todos os consumos. Atualmente atacam na área dos
equipamentos, com tecnologia.

O nosso setor, bens de capital por encomenda, gerados por
encomenda, que atende siderurgias, mineração e "n" indústrias da
área de base, sofre terrivelmente com as importações chinesas, que
começaram timidamente, como já mencionado. Diziam 1%, 0,5% do
valor, não é nada. Todavia, rapidamente eles foram ocupando os
40%, 50%. Daqui a pouco, será 100% do mercado. Tudo tem uma
origem, que, nesse caso analisado, é fundamentalmente o ambiente
da China para se produzirem as coisas.

Os maus importadores que praticam fraudes, a falta de fiscalização
e o despreparo de nossa estrutura importadora redundam na
quebradeira geral e na escassez dos empregos. Eles têm
competência, mas nós também temos. Se conseguirmos as mesmas
ambiências que eles possuem para produzir, asseguro aos senhores
que também teremos uma invasão dos produtos brasileiros no mundo.
Porém, atualmente, temos dificuldade para vender até no mercado
local. Isso precisa ser verificado com muito carinho. A ambiência como
um todo é o que nos atrapalha. Precisamos da atuação da alfândega
e da Polícia Federal e de uma legislação propícia para produzir.
Temos de criar um ambiente próprio para que isso aconteça no
Brasil."

5 - Setor hoteleiro
André Perugin - Representante
Salete Perugin - Representante
Segundo André Perugin: "Não tenho números para apresentar, mas

saliento que o preço da mão-de-obra chinesa é incomparável. Quanto
ao fio chinês, que é a base na produção de malhas, também não se
pode comparar com o nosso, porque é de 50% a 70% mais barato.
Somos do Sul de Minas, mas sabemos das dificuldades que a região
de Franca vem enfrentando com os calçados. Nosso ramo de
hotelaria também sofre as conseqüências, pois, se a pessoa não está
praticando o comércio, ela não irá até nossa cidade para hospedar-se.
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Temos de ressaltar a importância desta reunião. Acompanhamos a
movimentação do Deputado Dalmo e dos demais Deputados em
relação a isso. Levarei para minha terra a constatação de que vocês
estão empenhados nisso. A situação é xeocupante, e, se nada for
feito em curtíssimo prazo, nossa região estará totalmente
comprometida com suas malharias e com o ramo de hotelaria.".

Segundo Salete Peruin: "A China tem todos os tipos de malhas. No
inverno, eles têm a milha sintética, que as pessoas compram muito.
No verão, a China apresenta outro tipo de malha. Nossa malha não
consegue competir cot as malhas chinesas. Temos de fazer alguma
coisa para fechar esse comércio porque não conseguimos competir
com ele. Não é que à cidade não tenha outro tipo de fio ou que
tenhamos de mudar o tipo de fio, fazemos de tudo, mas não
conseguimos porque otipo com que trabalham é inferior, porém, eles
têm como fazer essas malhas. Não conseguimos o tipo de tecido.
Mesmo com máquinas importadas, lutamos muito, mas não
alcançamos a qualidade de suas malhas, que, afinal de contas, não é
boa. O nosso tipo de fio é bom, porém, mais quente. Eles trabalham
com um tipo de fio que não funciona, pois o tecido estraga ao ser
lavado.".

6 - SINDICATO DASINDÚSTRIAS DO VESTUÁRIO - SINDINVEST
Rodolpho Salla - Representante
"Continuamos brigando. Estamos participando das discussões

desde a primeira reunião. Já realizamos outras, sempre com o
interesse de fazer essa tipo de trabalho.

Passamos para umal pesquisa junto às confecções que estão sendo
mais afetadas. Por coincidência, estivemos outro dia na Secretaria
Estado da Fazenda, elum dos nossos Diretores chegou mais cedo ao
encontro. Reunimo-no no "Assacabrasa" para tomar uma Coca-Cola
e começamos a conersar. Ele estava com um terno adquirido em
uma loja de Belo Horizonte. Disse que acabara de comprá-lo, não
fazia um mês. Quando mostrou o terno, a costura estava toda
estropiada.

Quer dizer, o próprio segmento de confecções começa a nos
perguntar como foi a reunião e o que deve ser feito. Entendemos que
muitas das soluções que os confeccionistas nos pedem estão na

A
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esfera federal. O esforço da esfera estadual é reconhecido, e eles
pedem que façamos uma campanha junto à opinião pública,
envolvendo os segmentos afetados. Seria assim, na visão deles: não
consuma produto importado, valorize o nacional, feito por mãos
brasileiras. Estamos notando esse tipo de emoção, como a adesão ao
trabalho que está sendo feito na Assembléia.".

7 - CONSELHO DE RELAÇOES ECONÔMICAS INTERNACIONAIS
DA FIEMG

Martha Teixeira Lassance - Presidente
"Nós não mencionamos na reunião anterior, mas é muito importante

termos em mente que, além dos setores que, percebemos, sofrerão o
mesmo problema que discutimos aqui - siderurgia, automotivo,
autopeças, os que ainda não estão no rol, cujos números ainda não
demonstram isso -, outros países estão seguindo a trilha da China. Se
hoje esta Comissão é sobre a China, amanhã será a respeito da índia,
depois da Rússia. A trilha é a mesma. Eles estão tomando como
exemplo os mesmos valores que hoje predominam na economia
chinesa e a mesma filosofia: mão-de-obra barata, treinamento, tomar
sopa pela borda no início, sem tecnologia, copiar, subsidiar,
interferência do governo.

O governo chinês tem duas vertentes: a de economia de mercado e
a de economia fechada. Existe empresa lá que é tratada como
economia de mercado, enquanto outras são apoiadas pelo governo,
que dá energia, dá isso, dá aquilo. São duas vertentes. As duas se
misturam, e ninguém consegue determinar nem o número. Isso gera
esse processo.

(...)
Acho que é muito importante termos em mente que os setores

produtivos não conseguiram fazer a cabeça da opinião pública.
Quando falamos que estamos sendo prejudicados pela conversão do
dólar e por uma série de medidas, temos que ver também que o Brasil
aumentou as exportações. A China é um exemplo típico disso.
Estamos aumentando as exportações para a China. Neste ano,
aumentamos a exportação em 34% e a importação em 46%, mas o
grande ponto é que dentro da própria sociedade não há uma visão
unânime dos efeitos da China, porque os exportadores de

rÀ
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"commodities" estão altamente interessados em manter a defesa da
China. Com isso, eles tiveram ganho de preço, grande quantidade e
um mercado cativo. O que ainda não foi percebido é que vamos nos
tornar exportadores xclusivos de "commodities" de produtos
agrícolas e alimentares, vindo em seguida a defesa do mercado
chinês contra os produtos alimentares, como faz o Japão, que é a
filosofia do mercado asiático.

O Brasil fez um reconhecimento de economia de mercado e já está
pagando muito caro. Essas medidas de proteção na receita são
importantíssimas para se resolver problema em curto prazo e tentar
dar uma paralisada ou minimizada, mas não servem para o médio
prazo. Acho que as medidas são muito mais abrangentes. Vejo com
preocupação essas medidas que têm uma natureza mais política. O
próprio embaixador qu6 está saindo dos Estados Unidos é contra o
problema da China. Estou expondo essa preocupação, e acho que a
nossa situação, dentrodo Estado de Minas Gerais, é uma força para
irmos ao governo federal. E um problema de política. Investir na
China, como muitos estão fazendo, é para salvar a própria pele. Na
medida em que um industrial se torna um comerciante dos produtos
chineses, porque já fechou sua fábrica e virou distribuidor, passa
também a ter outro interesse. Estou querendo dizer que não podemos
deixar a coisa chegar a esse ponto. Estamos perdendo mão-de-obra,
massa salarial, especialização. Eles copiam e fazem tudo que , nos
ensinaram que não podemos fazer, que a nossa ética não deixa. E um
problema de abrangncia maior, de proteção maior. Estamos
assistindo a uma aproximação por motivações políticas que não tem
respaldo nem repercdissão na área econômica. Quero chamar a
atenção para o fato de que, hoje, máquinas e componentes elétricos,
equipamentos de geração de energia e têxteis lideram a pauta de
exportação chinesa. Essa é a liderança das exportações chinesas
para o mundo. Mas, por outro lado, embora exportem muito nessa
área, eles também importam, por entenderem que são equipamentos
de melhoria de competitividade interna. E um gigante que está se
aprimorando para novas áreas e com muita força. Eles lideram as
duas coisas. Há alguns produtos que eles não têm como deixar de
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importar, como o petróleo.
Queria dizer também que nós aumentamos as exportações para a

China de soja em grão. Em óleo, perdemos mais de 30%. Crescemos
muito em minério de ferro, com 70%, granito cortado bruto, petróleo e
derivados, couro e peles, celulose e pasta de madeira. No resto, já
mostrando essa tendência, estamos decrescendo na carne e nos
laticínios e ficando empatados em óleo de soja.

Até nos minérios há decréscimo. Agora conseguimos aumentar
algumas exportações de máquinas, em alguns setores específicos,
nessa filosofia de que eles são os maiores importadores do mundo.
Há também alguma coisa em termos de partes de veículos e tratores.

Em termos de Brasil, chamo a atenção de vocês, porque, na outra
reunião, fizemos uma ressalva de que muitas coisas não entram em
importação por Minas Gerais. Elas entram por supermercado e por
São Paulo. As vezes, em Minas, não gostamos muito de falar dos
números de importação, porque eles têm um viés que devemos
avaliar. São tecidos, roupas; compram lá e trazem para cá. Quanto às
máquinas e equipamentos, normalmente é a compra feita pelo Estado,
entra em um registro. Este reflete bem a situação do Estado, e
também a exportação é registrada. Esse é um setor que melhor reflete
o comércio. Os senhores percebem o que significa isso para o Estado
de Minas Gerais. Isso não tem máscara; é isto o que quero dizer: não
há muita máscara.

Os números do Brasil são um pouco menos ruins para esse setor.
As exportações saíram, em 2001, de US$199.000.000,00 -
coloquemos 200 - e chegaram, em 2006 - as exportações também
cresceram um pouco, mas foi só de janeiro a setembro -, a
US$206.000.000,00. Então, o senhor coloca aí a diferença do resto do
ano, e vai para US$230.000.000,00, quer dizer, não é um grande
crescimento. As importações saíram de US$181.000.000,00 para
US$943.000.000,00.

(.. .)
Quanto ao setor de brinquedos, como representante da Federação

das Indústrias, os números são menos significativos, apesar de serem
importantes. Com o vencimento da medida de salvaguarda que
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vigorou por 10 anos, foi feito um acordo de restrição voluntária, como
o senhor relatou para a 1Comissão com muita clareza, etc.

Então, sobre as importações de brinquedo do Brasil o número saiu
de US$47. 000 . 000 ,00 , praticamente, para US$104.000.000,00. Com  o
acréscimo, vai para und US$ 120 . 000 .000 , 00. Então, mais que dobrou.

Há medidas que considero específicas, como o acordo de restrição
voluntária, para nos dar oxigênio por um ou dois anos, uma
salvaguarda. Com um acordo de reconhecimento e com os interesses
dos setores exportadores, o governo não fará um número grande de
salvaguardas, como já nos foi dito com quase todas as letras, embora
não com muita clareza. Na visita brasileira á China, teve gente
segurando para os setores não reclamarem demais. O que estou
dizendo é que não se pensa em entrar nessa seara. Todos os setores
podem pedir, mas poucos serão os privilegiados que terão atendida
essa demanda, pois há outros interesses que estão sendo
balanceados. Por isso, há necessidade de conscientização e de
pressão da opinião pública e da sociedade.

Outra ponderação é que temos - o setor político, o setor executivo -
de fazer esse esforço. pu seja, se Minas é pouco, temos de levar tudo
isso para além das nossas fronteiras.

Por fim, temos de faer um esforço específico em termos de Receita
Federal, notadamente no canal vermelho, e de treinar a Polícia
Federal para todos os setores, porque, sem conhecer determinado
setor, os agentes não conseguem agir com eficácia nesse setor. E
isso é um trabalho que requer muito treinamento e para o qual são
necessárias muitas 1dessoas. E o Brasil, embora tenha pessoas
qualificadas, não tem pessoal em quantidade suficiente para executar
esse trabalho. Ou sejd, são várias frentes de trabalho, que considero
específicas, mas que nos ajudam muito e nos dão oxigênio.".

4- REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 13/11/2006 HORA: 10 horas
1 - Prefeitura Municiçal de Nova Serrana
Walter Lúcio - Vice-Prefeito
"O que a Prefeitura de Nova Serrana tem feito, neste último

mandato, para ajudar i as indústrias de calçados é tentar fazer uma
parceria com o sindkato. Temos procurado participar de todas as

rÃ'!
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feiras de calçados e eventos nos quais a Prefeitura é chamada a
colaborar com o sindicato das indústrias, a fim de fomentar a indústria
de calçados de Nova Serrana.

A situação é difícil, temos ciência dos comentários, entrevistas e
reportagens a respeito da China, O Brasil, depois que reconheceu a
China como economia de mercado, tem uma grande dificuldade de
conter a entrada de produtos no País.".

2 - Sindicato Intermunicipal da Indústria do Calçado de Nova
Serrana

Júnior César Silva - Presidente
"Nova Serrana é responsável pelo emprego de mais de 40 mil

pessoas. A nossa esperança é que esses números cheguem ao
governo federal a fim de sensibilizá-lo sobre a importância da indústria
calçadista, para que ele dê a ela o tratamento que esperamos.

(...)
Temos um sério problema que se tem agravado: a desvalorização

cambial.

Não bastassem esses números de desvalorização cambial, a mão-
de-obra semi-escrava que existe na China e os impostos reduzidos,
há o problema da entrada de produtos contrabandeados, com
números superfaturados, conforme relatado pelo Deputado Paulo
Cesar, que nos informou a entrada de tênis no País como se fossem
canetas. No porto de ltaguaí, oito contêineres chegaram com nota de
guarda-chuvas, mas, quando os fiscais abriram a mercadoria para
verificá-la, descobriram cerca de 160 mil pares de calçados que
estavam sendo trazidos com nota de guarda-chuva.

A maioria dos calçados que são comercializados no Brasil e que
vêm com nota fiscal de US$1,00, o preço real é de US$5,00 a
US$6,00. Esperamos que o governo federal tome algumas iniciativas
em favor de maior fiscalização da entrada desses produtos oriundos
da Ásia e que seja estabelecido um preço mínimo para os produtos
similares importados e que, ainda que a nota seja de US$1,00, ele
seja taxado com preço de acordo com o mercado nacional. Hoje, a
taxa de importação é de 30%, mas é insignificante quando a nota
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fiscal é de US$1 ,OO.
Que sejam definidas cotas de importação, como a Argentina está

fazendo em relação aos calçados brasileiros. O Brasil deveria fazer o
mesmo no que diz respeito aos calçados chineses.

Que haja exigência de requisitos técnicos. Na maioria das vezes,
esses calçados importados não apresentam a qualidade dos que são
produzidos no Brasil.

3 - Sindicato das Indústrias de Calçados do Estado de Minas Gerais
Luiz Raul Aleixo Barcelos
"Na quinta-feira será realizado um seminário da indústria calçadista

promovido pela AD Calçados. Estarão presentes o Sr. Juan Quiroga,
Presidente da Apecs b o Ministro Furlan. Se já estiver disponível
gostaria de levar o docLimento confeccionado aqui para apresentar ao
Ministro Furlan.".

4 - Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Calçados em
Geral

Rogério Jorge Aquino1 - Presidente
"O que está acontecendo não é só a entrada dos produtos chineses,

mas a escravização dos chineses também. Temos de fazer essa
grave denúncia à OIT é à ONU, porque os trabalhadores chineses não
têm carga horária, dormem em seu próprio local de trabalho para ser
acordados para produzj r essa mercadoria e nos enviar; é isso que não
queremos. Queremos uma salvaguarda, que nossos produtos sejam
reconhecidos como eram antes, porque já disputamos mercado com a
Itália, Alemanha e outros centros europeus. Temos condições de
disputá-lo novamente. Nossos calçados são reconhecidos nacional e
internacionalmente. Temos mão-de-obra qualificada, talvez não
reconhecida, mas a temos. Nosso parque industrial hoje é um dos
melhores da América Latina. Criamos recentemente a Confederação
Nacional dos Trabalhaiores na Indústria Têxtil, Calçado e Vestuário.
Essa Confederação saiu justamente do anseio dos trabalhadores
desse setor. Antigamente éramos representados pela Confederação
Nacional dos Trabalha! dores na Indústria - CNTI -, só que indústria é
um todo. Como nosso setor vinha sendo prejudicado ao longo dos
anos, nós, trabalhadores, organizamo-nos nos setores têxtil, de
calçado e de vestuáio e fomos reconhecidos pelo Ministério do
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Trabalho. Temos ainda uma disputa muito grande com a CNTI sobre
esse reconhecimento, mas estamos trabalhando para que sejamos
capacitados a ponto de negociarmos junto ao governo federal, junto
aos governos estaduais e de representarmos nossos trabalhadores da
forma mais justa, porque acreditamos que assim teremos melhor
distribuição de renda. Com distribuição de renda, defenderemos todos
os parques industriais com igualdade neste país.".

5 - Câmara dos Diretores Lojistas de Nova Serrana
Dário Antônio Faria Filho - Presidente
Além de falarmos de todos os produtos da China, eu, como lojista,

representando a classe, entendo que temos de ver também quão
ilusório é o produto da China, é de péssima qualidade, é um produto
que traz ilusão para o consumidor, que compra um produto que não
tem nenhuma qualidade. As fábricas de sombrinhas e guarda-chuvas
que existiam no Brasil fecharam todas. Todo produto relacionado a
sombrinhas vem da China, mas, na primeira chuva que der, ele acaba.
E assim com o calçado e tantas outras coisas que estão vindo, como
brinquedos, são todos produtos que, podemos dizer, vêm para iludir o
povo brasileiro, o consumidor brasileiro, porque são de baixo custo,
mas de péssima qualidade.

Falando sobre isso, vimos uma matéria no jornal "Gazeta" sobre o
Vice-Presidente, que comprou tecidos da China para a farda dos
Oficiais do Exército. Outra coisa absurda é deixar de prestigiar o
nosso país, a nossa produção, importando isso para servir ao Exército
Brasileiro. Temos de brigar contra isso, lutar, vemos hoje que as lojas
de Belo Horizonte estão acabando, estão passando para o Shopping
Oi porque tudo lá é importado, tudo sem nota, tudo barato, mas tudo
falso.".

6 - Prefeitura Municipal de Perdigão
Gilmar Teodoro São José - Prefeito
'Precisamos tomar alguns cuidados nessa relação com a China,

porque eles também aprendem rápido. Realmente, é necessário
realizar políticas públicas que, ao mesmo tempo, ofereçam condições
para que eles negociem aqui, porque mercado é mercado. Mas, por
outro lado, é necessário que tenhamos condições de competitividade
à altura, porque realmente aprendemos mais cedo, estamos mais

La
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estruturados e, no meu entendimento, superaremos essa situação.".
7 - Sindicato das Indústrias de Explosivos do Estado de Minas

Gerais
Américo Libério da Silva - Gerente
"Inicialmente, solicito à Presidência que todas as reivindicações

feitas sejam estendidas a •todos os setores representados. Deixo
também uma lembrança aos nobres Deputados: que façam uma
sugestão ao governd federal para que aumente realmente a
fiscalização no Brasil.

Aliás, trago uma nota que foi publicada pelo "Estado de Minas" do
dia 5 de novembro, quê diz que o maior empresário de Santo Antônio
do Monte, dono do maior grupo de fogos de artifício, está buscando
importação ejá demitiu135 empregados.

O nosso setor (fogqs de artifício) é um pouco mais complexo.
Infelizmente, conforme já foi dito aqui, entram no Brasil um contêiner
legal e vários ilegais, que contêm, muitas vezes, produtos semi-
acabados a serem terminados no Brasil. Mesmo assim, coloca-se
neles o rótulo de 100% fabricação nacional", brasileira. E lamentável
que isso esteja acontecendo. A lei existe, existem barreiras. Não se
pode importar produto semi-acabado, principalmente na área de fogos
de artifício, mas é como uma autoridade me disse: não estamos
dando conta de combbter as drogas, o narcotráfico e o tráfico de
armas, então não será diferente com os fogos de artifício.

E difícil concorrer e sobreviver dessa forma.".

O setor de fogos de artifício está-se preparando para enfrentar a
China. Com o apoio dos nossos parceiros, principalmente da
Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, foi construído
em Santo Antônio do Monte o primeiro e único centro tecnológico em
pirotecnia da América Latina. Temos de adequar nossos produtos
para que cheguem aos consumidores. Nossa dúvida é: será que os
produtos chineses serãj também fiscalizados?

8 - Sindicato da Indústria de Fiação e Tecelagem
Dr. Aguinaldo Diniz 'Filho - Presidente do Sindicato e da Cedro
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Cachoeira
"Sabemos que a moeda da China, o Yuan, foi subvalorizada em

mais de 25% ou 30% por mais de 12 anos, porque querem exportar.
Não há como encontrar uma solução definitiva para esse problema,
mas temos de mostrá-lo ao governo por meio de nossos
representantes e amigos presentes nesta reunião. Tenho certeza de
que nosso Governador Aécio Neves, sem nenhuma conotação
partidária, está atento ao problema.

Nosso País tem os seguintes problemas: o crescimento econômico,
a geração de emprego e o problema da educação. Somo grandes
geradores de emprego, contribuímos com a paz social neste país, e é
inadmissível que a China concorra conosco em condições isonômicas.
Conheço a China, percorri o seu interior por mais de 15 dias. A
condição de trabalho, a qualidade de vida e as condições ecológicas
existentes na China são absurdas.

Foi dito que o nosso problema em relação à China está na
ilegalidade do comércio. O nosso setor está sofrendo para entrar com
a mercadoria a US$0,50 o quilo. Agora a mercadoria entra pelo Chile,
vai pela Bolívia. Um número de 200 a 500 carretas entra no Mato
Grosso a um preço de US$0,50. Isso não paga nem o quilowatt para
produzir 11kg de confeccionado. Esse é o nosso grande problema. E
claro que existem os problemas da competitividade, do dólar, da carga
tributária e do valor do real, mas não vejo uma mudança do real em
relação ao dólar num curto espaço de tempo. Não consigo ver isso
porque o Brasil está exportando muitas "commodities". Nossos
superávits de exportação estão nas "commodities", que crescem em
dólar. Estamos conseguindo superávits, mas não estamos gerando
empregos.

o setor têxtil precisa de três coisas. A primeira delas é o combate
às formas ilegais de comércio de que todos nós somos vítimas, sem
exceção. Precisamos desonerar nossa ponta de cadeia produtiva, a
confecção, e para isso precisamos de algo factível, chamado acordo
bilateral. O Mercosul já tolhe, mas o Chile, a Colômbia, o Uruguai e
outros países estão partindo para um acordo bilateral. Se houvesse
menos ideologia e mais pragmatismo econômico no Itamaraty,

rs



1221

poderíamos ter os açordas bilaterais. Um metro de pano que
produzimos e enviamos para Honduras, por exemplo, sendo
confeccionado em Honduras pelo certificado de origem, paga de 18%
a 33% de alíquota, além da diferença cambial, para entrar nos
Estados Unidos. Temos de brigar juntos por coisas desse tipo.

9 - Sindicato Sindivest.
Rodolfo Saila - Superintendente.
"Somos 12 sindicato1s de vestuário patronais em Minas Gerais -

todos enfrentando as mesmas dificuldades -, aliados a outros
segmentos, como os têteis, de áticas e de calçados.

Se mostrarmos que essas roupas vindas da China estão
desmanchando, a popúlação brasileira irá interessar-se."

10 - Conselho de Relàções Econômicas Internacionais da Fiemg.
Afonso Gonzaga - representante da Fiemg Regional Centro Oeste.
Martha Teixeira Lassnce - Presidente.
Comenta Afonso Godzaga:
"A questão da China de sobrevivência-

... tivemos a oporturtidade de receber informações que realmente
nos deixaram extremamente preocupados. Se não tomarmos
providências pró-ativas, que mudem realmente a situação, teremos
uma nova Gênova. Sdmos, com certeza, um Estado que, com muita
disponibilidade dos seus empresários, tem procurado o
desenvolvimento e o crescimento. Dizem que Minas é um Estado
sonegador, mas a China é muito mais, porque, além de sonegar os
impostos, sonega também as informações, pois temos recebido
contêineres com calçados classificados como canetas. Isso é muito
mais grave do que o qdie ocorre em Minas Gerais.

Não podemos nos esquecer de Lagoa da Prata, cidade dos
bichinhos de pelúcia, que está morrendo porque em todos os
supermercados e hiØermercados se encontram esses produtos
originários da China".

Acrescenta Martha Teixeira Lassance:
"Mostrarei, rapidamente, uma análise comparativa. O crescimento
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do PIB chinês, há muito tempo, está na faixa de 10%. O PIB industrial
está crescendo a mais de 15%, O PIB total do Brasil não cresce a 3%.
O PIB da indústria, quando está crescendo muito, cresce a 4%. A
parte extrativa está puxando o resto da indústria, mostrando os
reflexos de todo esse processo.

(.. .)
Mas queria dizer aos senhores o seguinte: o processo de perdermos

o oxigênio no saldo comercial com a China teve início nessa etapa de
desvalorização do dólar. Os senhores podem colocar de 2002 a
agosto de 2006, de 158 - número-índice - para 100. Não colocarei os
2% deste mês, deflacionado, mas se colocar mais 5% ou 6% que vêm
de 2005, 2006, quando começou a flexibilização do yuan, isso cai para
92. Então perdemos, só em termos de comparativo de moeda, 47,5 na
ordem de grandeza.

Esse é um problema extremamente grave, para o qual não podemos
fechar os olhos.

(;..)
E muito importante os senhores observarem que as exportações

brasileiras para a China têm crescido muito, mas as importações têm
crescido mais, e é interessante verificarmos em que produtos, pois
não existe um consenso na sociedade brasileira relativamente à
ameaça que a China representa. Alguns setores, como as
"commodities", estão sendo beneficiados por esse crescimento, em
virtude de preços, etc.

Portanto, vemos que eles têm uma política agressiva de não-
importação de produtos de valor agregado, ou seja, só importam o
exclusivamente primordial. Essa é uma política, uma estratégia de
crescimento do governo para a geração de empregos.

Isso é complicado, pois competem conosco nos mercados interno e
externo. As opções estão ficando restritas. Não se trata apenas do
Brasil. A União Européia perdeu 30 mil postos de trabalho no período.
Em máquinas e equipamentos, os números também nos horrorizam.
As exportações aumentaram em quase 700%. No mesmo período, o
aumento de produção foi de 27%.
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Para finalizar, lembro o setor de bijuterias, cujas importações
aumentaram 460%. Há problema de contrabando pesado. Eles
bombardeiam pedra, colorem, enfim, estão concorrendo com as
nossas gemas, fazem bijuterias extremamente baratas, que geram,
muito emprego e cons1umo. O brinquedo, por sua vez, já não está
prejudicado, pois há acordo de restrição voluntária das exportações,
limitando a cota dos thrinquedos chineses no mercado brasileiro a
40%. Isso porque acabpu o acordo de salvaguarda.

A entrada da China na OMC é outro grande problema que não
podemos esconder, coto também o fato de o Brasil tê-la reconhecido
como economia de mercado, apesar de isso ainda ter de passar pelo
Congresso.

Nesse aspecto, reforço as palavras citadas anteriormente.
Dificultarão muito as mbdidas de defesa comercial e criam flanco de
conflito aberto e expresso muito maior. Para adiantar, os EUA dizem
que não reconhecem, apesar de eles serem os maiores parceiros
comerciais e gerarem ou segurarem a barra dos déficits internacionais
americanos.

Isso tem gerado altã concorrência com os produtos brasileiros.
Estamos exportando postos de trabalho, atraindo poucos capitais e
com percepções diferentes no mercado interno sobre a situação da
China, porque os grandes exportadores são pró-China. Além disso,
estamos vivendo ameaça de redução e de eliminação de alguns
setores, com dificuldade de dimensionamento dos reais prejuízos ( ... )
em razão das entradas ilegais e não registradas e com dificuldades
crescentes de medida de defesa. Por causa da China perdemos
espaço até para a Argentina.

Gostaria de chamar a atenção para outro problema, que é as
medidas de defesa comercial. Hoje o Brasil tem 12 medidas de
salvaguardas contra os produtos chineses, abrangendo alimentícios,
químicos e bens de corsumo. Das 18 questões apresentadas para a
investigação, 12 são contra a China. Quem pleiteia são os fabricantes
de óculos e armações ventiladores de mesa, ferros elétricos, alto-
falantes e chapas de alLjmínio. Hoje o Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior - MDIC - decidiu abrir processo de
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"antidumping" em vez de salvaguarda, que é mais interessante.

Considerações diversas sobre a China: até 2003, importador de alta
tecnologia e de produtos de maior valor agregado; a partir de 2003:
exportações de produtos sofisticados, tecnologicamente em ascensão;
mudanças significativas observadas em setores com forte
investimento estrangeiro direto, hoje há 88% das exportações de alta
tecnologia chinesa; novo recorde do comércio exterior no 1 2 semestre:
saldo comercial (+ 54,3% = US$ 61,1 bilhões); trajetória de
valorização da moeda discreta e insuficiente para reduzir grandes
superávits; superávits no balanço de pagamentos cada vez maiores;
esterilização do ingresso de divisas sem criar pressões inflacionárias;
manutenção da dívida pública em limites confortáveis; a China já é a
42 maior economia do mundo; o mercado chinês no Brasil: têxtil e
vestuário, calçados, máquinas e equipamentos, eletro-eletrônicos,
autopeças, bijuterias, brinquedos e fogos de artifício.

Perspectivas chinesas: tornar-se a 2 maior exportadora e
importadora mundial em 2007, ultrapassando a Alemanha e ficando só
atrás dos EUA; ser o mais importante mercado para matérias-primas;
resultados recordes do superávit devem intensificar os apelos dos
EUA e da Europa para valorização do Yuan.

Observação: Na audiência pública em Nova Serrana, ao final, houve
uma fase de questionamentos formulados pelo público presente e
respondidos pelos palestrantes, que pode ser consultada nas notas
taquigráficas registradas na Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

Anexo II - Documentos Recebidos
17110/2006 - Apresentação técnica da cadeia têxtil e de confecções

do Brasil encaminhada pela Associação Brasileira da Indústria Têxtil e
de Confecção - Abit.

17/1012006 - Apresentação técnica do crescimento acelerado e
expansão nos mercados mundial e brasileiro encaminhado por Martha
Teixeira Lassance, Presidente do Conselho de Relações Econômicas
Internacionais da Fiemg.

13/11/2006 - Ofício n9 40/2006, do Sindicato lntermunicipal da
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Indústria e do calçado
1311112006 - Apres

encaminhada por Mar
de Relações Econômic

2411012006 - Aprese
da Indústria de Refrat

24110/2006 - Apres
encaminhadas pelo Sii
Gerais.

24110/2006 - Apre:
mercado brasileiro de
encaminhados pelo Sii
Minas Gerais - Siref.

20/6/2006 - De auto
solicita a suspensão
23/8/2006 a 9/1012006

Nova Serrana.
ação técnica sobre a economia chinesa,
Teixeira Lassance, Presidente do Conselho
Internacionais da Fiemg.
çâo técnica e correspondência do Sindicato
; no Estado de Minas Gerais.
ação técnica dos dados do setor óptico
ato do Comércio óptico do Estado de Minas

.o técnica e considerações sobre o
rios e os impactos da ameaça chinesa,
da Indústria de Refratários no Estado de

- Requerimentos Aprovados
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que
s trabalhos da Comissão no período de

22/8/2006 - De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que
solicita seja modificad a denominação da Comissão para "Comissão
Especial contra a Inva to dos Produtos Chineses".

22/8/2006 - De autc a do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que
solicita seja encaminl ida cópia da "Carta dos Trabalhadores de
Minas Gerais", recebic pela Comissão Especial, para a Presidência
da República, Ministér da Fazenda, Ministério do Desenvolvimento,
Industria e Comércio, linistério do Trabalho e Emprego, Ministério
das Relações Exterio s, Governo do Estado de Minas Gerais e
Secretaria de Estadc de Desenvolvimento Econômico de Minas
Gerais.

11/1012006 - De aut ia do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que
solicita sejam encamin dos convites, para participação na Comissão
Especial, para a Secre ria do Estado de Desenvolvimento Econômico
de Minas Gerais, Se etaria de Estado da Fazenda, Conselho de
Relações Econômica Internacionais da Fiemg, Sindicato das
Indústrias Têxteis de Malhas de Minas Gerais - Sindimalhas -'
Sindicato da Indústria e Fiação e Tecelagem - Sift-MG - e Sindicato
das Industrias de Vesti Lrio - Sindivest-MG.
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11110/2006 - De autoria do Deputado Paulo Cesar em que solicita
sejam encaminhados convites para participação na Comissão
Especial para os setores calçadistas, de fogos de artifício, óptico, de
brinquedos, de refratários e de máquinas pesadas, bem como a
realização de audiência pública da Comissão Especial no Município
de Nova Serrana, para debates e ações alternativas para o
enfrentamento das conseqüências das importações chinesas para a
indústria mineira.

17/10/2006 - De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que
solicita sejam convidados, para terem assento permanente nos
trabalhos da Comissão Especial as seguintes entidades: Sindicato da
Indústria de Fiação e Tecelagem - Sift -, Sindicato das Indústrias
Têxteis de Malhas de Minas Gerais - Sindimalhas -, Sindicato das
Indústrias de Vestuário - Sindvest - e Conselho de Relações
Econômicas Internacionais da Fiemg.

24/1012006 - De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que
solicita seja encaminhado ofício ao Governo do Estado, solicitando a
regulamentação da Lei n 1 15.177, de 16/6/2004, que proíbe a
comercialização de produtos ópticos em estabelecimentos não
credenciados, no âmbito estadual.

7111/2006 . De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que
solicita seja realizada visita da Comissão a Porto de São Borja (RS),
Diniz Cerqueira (SC), São Francisco do Sul (SC), ltajaí (SC) e
Paranaguá (PR).

7/11/2006 - De autoria do Deputado Paulo Cesar em que solicita a
prorrogação dos trabalhos da Comissão Especial por mais 30 dias.

- Publique-se, para os fins do parágrafo único do art. 114 do
Regimento Interno.

E pela Comissão Especial das Pessoas Desaparecidas, informando
a conclusão dos seus trabalhos (Ciente. Publique-se.) e
encaminhando o seguinte relatório final:

RELATORIO FINAL DA COMISSÃO ESPECIAL DAS PESSOAS
DESAPARECIDAS

1 - Introdução
Por meio de requerimento do Deputado Sargento Rodrigues,

aprovado em Plenário, foi constituída esta Comissão Especial, nos
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termos do art. 111 doi Regimento Interno, cuja designação de seus
membros foi publicada no "Diário do Legislativo" de 911112006. A
Comissão Especial foi composta tendo como membros efetivos os
Deputados Sargento Rodrigues, Presidente, Adalciever Lopes, Vice-
Presidente, Durval Angelo, relator. Célio Moreira e Gil Pereira, e como
membros suplentes os Deputados Paulo Cesar, Antônio Júlio, Ricardo
Duarte, João Leite e Dirnas Fabiano.

O desaparecimento de uma pessoa constitui uma lacuna existencial
na vida do desapareciJo, de seus familiares e amigos. Torna a vida
plena de dor, de sofrimento e de angústia, vidas presas a um fio de
esperança se sustentarp na expectativa da volta.

Movidos por essa aflição social é que as Deputados desta Casa
apoiaram e aprovarama Lei n Q 15.432, de 3/1/2005, que teve origem
em projeto de lei do Deputado Sargento Rodrigues, a qual institui o
Sistema de Comunicação e Cadastro de Pessoas Desaparecidas e dá
outras providências.

De igual modo apoiaram e integraram esta Comissão Especial, com
o objetivo de fiscalizar o cumprimento da lei supracitada, pois ao
Parlamento mineiro, bonforme prevê a Constituição do Estado,
compete, além da prerrogativa de elaborar leis que disciplinem as
relações entre as pessoas e as instituições públicas, a prerrogativa,
não menos importante,de fiscalizar as ações do Poder Executivo e os
atos de todo e qualquêr agente público no exercício da função e do
interesse maior da sociedade.

Nesse sentido, as reuniões desta Comissão Especial realizadas sob
a forma de audiências 'públicas tiveram o objetivo de ouvir o relato dos
familiares de pessoaè desaparecidas, crianças e adultos, e em
especial as informações prestadas aos familiares e aos integrantes da
Comissão pela Delegada titular da Divisão de Referência da Pessoa
Desaparecida sobre as circunstâncias do desaparecimento de
pessoas, a motivação 9ue as levam a sair de casa e as providências
que vêm sendo tomadas para localizá-las. Objetivaram também
agregar forças dos entes públicos no cumprimento da referida
legislação, imprimido afetividade à árdua missão do poder público de
devolver os desapaecidos a seus familiares, minimizando o
desespero das famílias1.
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Estiveram presentes também autoridades componentes das
diversas agências que integram o Sistema de Defesa Social e
membros do Ministério Público, oportunidade em que sensibilizadas
com a dor dos familiares e as graves circunstâncias criminosas que
envolvem alguns casos, apresentaram sua solidariedade aos
familiares e se dispuseram a unir forças para buscar soluções para os
casos de desaparecimento.

Também compareceram representantes da lnfraero, órgãos de
imprensa, e organizações não governamentais empenhadas num
trabalho solidário junto às famílias que, desesperadamente, buscam
seus entes queridos.

Gostaríamos de ressaltar que ficou claro a complexidade do
problema e as muitas dificuldades que envolvem a localização de uma
pessoa desaparecida, desde a não-autorização da divulgação do fato
ou da fotografia do desaparecido pelos familiares, para preservar a
imagem da pessoa, até casos de envolvimento policial, em que, diante
do medo dos familiares, natural nessas circunstâncias, a família não
autoriza a divulgação do caso, fundamental para que a sociedade
colabore com as diretrizes das investigações pelas autoridades.

As causas de desaparecimento que nos foram apresentadas são de
ordens diversas, sendo a principal delas o desaparecimento
voluntário; entretanto, faz-se necessário registrarmos casos que
escapam a essa variável motivacional, como o de algumas crianças.
Podemos citar como exemplo os casos de Douglas, de 11 anos,
desaparecido em 4/312006, nas imediações da Vila Olímpica, na
Pampulha, quando ia a uma escolinha de futebol, e de Pedro Prates
Beltrão, hoje com 12 anos, desaparecido em 718/2006, nas
imediações da Rua da Bahia com Rua Goiás, no Centro de Belo
Horizonte, a 200 metros de sua residência, quando ia a uma papelaria
comprar material escolar.

O destaque para o desaparecimento dessas crianças deve-se ao
fato de que as investigações não concluíram por nenhum indício de
desagregação familiar ou maus tratos que as levassem à saída
voluntária de seus lares, e praticamente não existem pistas nem
informações com as quais a autoridade policial possa desencadear o
processo de investigação.
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Há outros casos sir
mostrar que essas lar
grande maioria dos dc
revestem de ato vc
responsável pela inve:

Outro caso de des
família, reveste-se de
policial, e sua invest
Corregedoria da Políc

O desaparecimento
seja uma das piores
violação dos direitos
como regra: a ditadu,
(1964 a 1985). O tE
seguido do desaparc
propagou no Brasil e
períodos de ditadura
nas décadas de 1960
corresponde ao estág
dado país, uma vez q
defesa da liberdade
vida humana.

"Ao se produzir a fi(
de efeitos aparecem:
não tem túmulo, o qu
determinando a perc
cultura. Sem a morte,
tempo e no espaço, 5
alimentada pela espe
que significa o não
Nunca Mais" edição d

Destacamos, por
responsável pela in
pessoas, Dra. Cristii
Embora tenhamos
satisfatória, por meio

aos dessas crianças, mas pretendemos
is situações não refletem a realidade da
imentos, que em que 90% dos casos se

conforme informação da Delegacia

)arecimento, de uma pessoa adulta, pai de
rcunstâncias muito graves, com envolvimento
ição encontra-se sob a responsabilidade da
Civil.
e pessoas em virtude de ação policial talvez
ranças dos períodos em que se exacerbou a
manos no Brasil, tendo a violência de Estado
de Vargas (1937 a 1945) e a ditadura militar
meno da detenção arbitrária ou seqüestro,
mento da vítima, por motivação política, se
lemais países da América Latina durante os
ilitar, sob a Doutrina de Segurança Nacional,
de 1970. A condição de desaparecido político
máximo do grau de repressão política em um
impede a aplicação dos dispositivos legais de

3soal, da integridade física e da dignidade da

ra sinistra e ilegal do desaparecido, uma série
esaparecido não está preso, não está morto,
produz um clima de confusão e ambigüidade,
do que significa o rito funerário em nossa
m o túmulo, se constrói um ser "suspenso" no
destrói o sujeito e se abre uma ferida sempre
nça, pelo não-nome e por toda uma situação
iber." (Hélio Pelegrino, 'in" Jornal" "Tortura
novembro/93)

o empenho e a dedicação da Delegada
3tigação dos casos de desaparecimento de
• Coeli Cicarelli Masson, e de sua equipe.
constatado uma estrutura administrativa
visita àquela Divisão, os recursos humanos e
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logísticos ainda são insuficientes diante da demanda apresentada.
Fazemos, agora, uma homenagem a Zuzu Angel, estilista de

sucesso, nascida em Curvelo, e mãe de Stuart Angel, torturado e
morto pela ditadura militar na década de 1970, o qual permanece
desparecido. A música Angélica, de autoria de Chico Buarque de
Hollanda e Miltinho, é dedicada a essa mãe, em sua luta incansável e
legítima para achar seu filho. Como ela dizia, "Eu não tenho coragem,
coragem tinha meu filho. Eu tenho legitimidade". A legitimidade de
todos os pais, de procurarem seus filhos.

Angélica
(Miltinho e Chico Buarque - 1977)
Quem é essa mulher
Que canta sempre esse estribilho
Só queria embalar meu filho
Que mora na escuridão do mar
Quem é essa mulher
Que canta sempre esse lamento
Só queria lembrar o tormento
Que fez o meu filho suspirar
Quem é essa mulher
Que canta sempre o mesmo arranjo
Só queria agasalhar meu anjo
E deixar seu corpo descansar
Quem é essa mulher
Que canta como dobra um sino
Queria cantar por meu menino
Que ele já não pode mais cantar
2 - O sistema público de identificação e busca de pessoas

desaparecidas.
A Secretaria Nacional de Justiça - SNJ -, do Ministério da Justiça,

coordena a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de
Pessoas, instituída pelo Decreto Federal n 2 5.948, de 16/1012006, que
aprova essa política e institui o Grupo de Trabalho Interministerial com
o objetivo de elaborar proposta do Plano Nacional de Enfrentamento
ao Tráfico de Pessoas - PNETP. A elaboração dessa política contou
com a participação de 11 Ministérios, além do Ministério Público
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Federal e do Ministéio Público do Trabalho, bem como de 50
organizações da sociedade, que apresentaram contribuições.

Para os efeitos da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de
Pessoas, adota-se a 6xpressão "tráfico de pessoas", conforme o
Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime
Organizado Transnacibnal Relativo à Prevenção, Repressão e
Punição do Tráfico de 9essoas, em especial Mulheres e Crianças, que
o define como o recrutamento, o transporte, a transferência, o
alojamento ou o acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça ou ao
uso da força ou a outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao
engano, ao abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade ou à
entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios, para obter o
consentimento de uma pessoa que tenha autoridade sobre outra para
fins de exploração. A exploração incluirá, no mínimo, a exploração da
prostituição de outrem ou outras formas de exploração sexual, o
trabalho ou serviços forçados, escravatura ou práticas similares à
escravatura, a servidãd ou a remoção de órgãos (anexo do Decreto
Federal n O 5.948, de 6/10/2006). Ainda segundo essa política, o
consentimento dado pela vítima é irrelevante para a configuração do
tráfico de pessoas.

A meta da Política
Pessoas é combater e
além de sensibilizar a
define ações a serem ii
em diversas áreas, cc
Saúde, Assistência Soc
serem implementadas
tráfico de pessoas, ai
principalmente diplomz
exterior. São, ainda, o
campanhas contra o ti
em ações educativas
pessoas.

Segundo a SNJ, o objetivo é unir os esforços da esfera federal no
combate a esse tipo de crime, que atinge principalmente as mulheres
brasileiras, exploradas sexualmente em países como a Itália, Portugal

Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de
;e tráfico de forma coordenada e sistemática,
ociedade brasileira sobre o tema. A Política
plementadas por órgãos e entidades públicos
no Justiça e Segurança Pública, Educação,
ai e Direitos Humanos. As principais ações a
lo a proteção às vítimas e às testemunhas do
m de treinamento de funcionários federais,
s, na identificação e auxílio às vítimas no

jeto da ação dessa política, a promoção de
smo sexual e de políticas culturais com foco
de prevenção ao tráfico internacional de
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e a Espanha.
O tráfico de pessoas constitui hoje a terceira atividade comercial

ilícita mais lucrativa no mundo, depois do contrabando de drogas e de
armas, movimentando cerca de US$31.600.000.000,00 anualmente.
De acordo com a Organização Internacional do Trabalho - OIT -,
estima-se que 2.450.000 pessoas sejam vítimas de exploração em
todo o mundo, sendo 43% delas subjugadas, para a exploração
sexual, e 32%, para o trabalho escravo. Ainda segundo a mesma
fonte, entre 600 mil e 800 mil mulheres, homens e crianças são
traficados por fronteiras internacionais a cada ano.

O Ministério da Justiça também mantém, em parceria com a
Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da
República, por meio da Subsecretaria de Promoção dos Direitos da
Criança e do Adolescente - SPDCA -, um cadastro de crianças e
adolescentes desparecidos em todo o território nacional, com vistas a
implantar a Rede Nacional de Identificação e Localização de Crianças
e Adolescentes Desaparecidos.

O sistema público de busca e identificação de pessoas
desaparecidas no Estado de Minas Gerais é coordenado pela Polícia
Civil do Estado, no âmbito da Secretaria de Estado de Defesa Social.
O art. 34, § 1, da Lei n 2 13.341, de 2810/99, criou a Divisão de
Referência da Pessoa Desaparecida, na Secretaria de Estado de
Segurança Pública, com o objetivo de coordenar as ações para a
solução dos casos de desaparecimento de pessoas no Estado. Com  a
reforma administrativa, promovida no início de 2003, essa Divisão
passou a integrar a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, de acordo
com a Lei Delegada n Q 49, de 2/1/2003, art. 19, parágrafo único.

A Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida conta com
estratura administrativa satisfatória, mas demanda recursos humanos
e logísticos para garantir maior eficácia às investigações. Entende-se,
ainda, ser necessário investir na capacitação de pessoal para o
exercício específico do acolhimento dos familiares e para conferir
maior agilidade aos procedimentos investigatários. A Divisão conta,
ainda, com um cadastro virtual de pessoas desaparecidas, com
identificação de nome, idade, sexo, data, local, descrição e histórico
do evento do desaparecimento. Embora esse cadastro seja eficiente,
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é urgente que ele se integre nos sistemas de atendimento da Polícia
Militar e do Corpo de Bombeiros, permitindo o compartilhamento das
informações entre todos os atores envolvidos na localização e
identificação de pessoas desaparecidas.

O cadastro anteriorménte citado foi instituído pela Lei n 9 15.432, de
3/1/2005, regulamentad a pelo Decreto n2 44.310, de 51612006, com o
objetivo de conferir agilidade e eficácia à busca de pessoas que
tenham desaparecido 'no território do Estado. Essa lei discrimina
ações relativas à coleta de dados e à alimentação do cadastro, além
daquelas destinadas à élivulgação de fotos e outros dados referentes
às pessoas desaparecidas. Segundo o art. 2 2 da lei, o Sistema de
Comunicação e Cadastro de Pessoas Desaparecidas do Estado de
Minas Gerais deverá conter nome, filiação, data de nascimento dos
desaparecidos e dados como altura, peso, cor dos olhos, dos cabelos
e da pele, sinais característicos e outros, além de fotos, circunstâncias
do desaparecimento e endereço de pessoas para contato. A lei obriga,
ainda, todos os órgãos públicos do Estado a reservar espaços em
suas repartições, nos locais de maior visibilidade e circulação de
pessoas, para a afixação de cartazes ou simillares, contendo
identificação, fotografia e dados das pessoas desaparecidas (art. 39).
Além disso, os veículos de comunicação impressa, televisiva,
radiofônica e eletrônicã dos Poderes do Estado também deverão
destinar espaço para a divulgação dos dados das pessoas
desaparecidas (art. 49). A lei determina, ainda, que os
estabelecimentos de saúde no Estado, sejam públicos ou privados,
além de entidades de dssistência social, comuniquem de imediato à
Secretaria de Estado 1 de Defesa Social a entrada de pessoa
inconsciente ou em situação de confusão mental, além de discriminar
ações específicas para o caso de crianças e adolescentes sem
referências familiares ou desacompanhados. No que diz respeito
especificamente às crianças e aos adolescentes, a lei determina
ações particulares, que foram detalhadas neste relatório, no capítulo
reservado aos desaparecimentos infanto-juvenis.

A fim de conferir mdior agilidade e eficácia à identificação e à
localização de pessoas desaparecidas, e visando à operacionalização
do disposto na Lei n 9 15t432, de 3/1/2005, no início de 2006 foi criada
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a campanha "Volta, vem viver outra vez a meu lado", coordenada pela
Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. A campanha conta com uma
página eletrônica; sistema de recepção de denúncias e de
informações sobre pessoas desaparecidas, por telefone (0800-2828-
197) ou comunicação eletrônica; manutenção de cadastro de pessoas
desaparecidas, com fotos e dados pessoais; divulgação de cartazes
nas instituições e mídia públicas, com fotos de pessoas
desaparecidas; estímulo à adesão de parceiros para a impressão de
fotos de pessoas desaparecidas em embalagens e demais
instrumentos de mídia publicitária, entre outras ações. O maior mérito
dessa campanha foi o de aumentar o número de casos solucionados
no Estado, e, segundo a Delegada titular da Divisão de Referência da
Pessoa Desaparecida, espera-se que na próxima fase da campanha
os resultados sejam ainda mais efetivos. Ainda de acordo com a
Delegada, a campanha contribuiu para diferenciar o desaparecimento
voluntário daquele de causa criminosa, o que também colabora para
agilizar os procedimentos investigatórios.

A Lei n 2 13.764, de 30/1112000, que dispõe sobre a busca das
pessoas desaparecidas que menciona, estabelece, em seu art. l, que
no caso de pessoa desaparecida menor de 16 anos ou portadora de
deficiência física, mental ou sensorial, a autoridade policial
competente e os órgãos de segurança pública deverão dar início à
busca imediatamente após a comunicação de seu desaparecimento.

A reserva de espaço, no interior dos ôhibus intermunicipais, para a
afixação de cartazes sobre pessoas desaparecidas e para a
divulgação de mensagens de interesse público é objeto da Lei n
15.026, de 19/1/2004.

Outro programa que pode ser classificado como integrante desse
sistema público é o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes
Ameaçados de Morte no Estado, autorizado pela Lei n 9 15473, de
28/1/2005. Embora não se refira especificamente à busca e à
identificação de crianças e adolescentes desaparecidos, podemos
afirmar que esse programa contribui para a prevenção de
desaparecimentos infanto-juvenis em razão de autoria, testemunho ou
vitimação de ato infracional ou atividade criminosa. O mesmo se pode
afirmar em relação ao Programa de Proteção a Vítimas e

rÁ



1235

Testemunhas Ameaçadas de Morte, que estabelece proteção similar
aos adultos.

2.1 - Legislação.
Legislação federal.
Decreto Federal n 2 .948, de 16/10/2006. Aprova essa Política

Nacional de Enfrentam 9nto ao Tráfico de Pessoas e institui o Grupo
de Trabalho Interministerial com o objetivo de elaborar proposta do
Plano Nacional de Enfrntamento ao Tráfico de Pessoas - PNETP.

Lei Federal n2 8.069, de 13/7/1990. Dispõe sobre o Estatuto da
Criança e do Adolescente - ECA - e dá outras providências.

Legislação estadual.
Decreto n 9 44.310, de 5/6/2006. Regulamenta a Lei n 2 15.432, de

3/1/2005, que institui o Sistema de Comunicação e Cadastro de
Pessoas Desaparecidas.

Lei 
no 

15.432, de 3/jl/2005. Institui o Sistema de Comunicação e
Cadastro de Pessoas Desaparecidas.

Lei n2 15.026, de 19/1/2004. Dispõe sobre a reserva de espaço para
mensagens de interesse público em ônibus intermunicipais.

Lei Delegada ng 49, de 2/1/2003. Dispõe sobre a estrutura orgânica
da Administração Pública do Poder Executivo do Estado e dá outras
providências.

Lei n9 13.764, de 30/11/2000. Dispõe sobre a busca das pessoas
desaparecidas que menciona.

Lei n2 13.341, de ?8/1011999. Dispõe sobre a organização da
Governadoria do Estado e da Secretaria de Estado da Casa Civil e
Comunicação Social, dia a Secretaria de Estado de Turismo, extingue
a Secretaria de Estado de Assuntos Municipais, cria unidades
administrativas nas Seõretarias de Estado de Segurança Pública e de
Justiça e de Direitos Hmanos.

Projeto de lei em trariitação na Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

Projeto de Lei n2 2.9412006. Dispõe sobre a obrigatoriedade de a
Loteria Mineira destinar pelo menos 50% dos seus bilhetes lotéricos à
divulgação de intormaçes sobre pessoas desaparecidas.

3 - A proteção à criana e ao adolescente na legislação brasileira.
A Constituição da República, de 1988, e o Estatuto da Criança e do
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Adolescente - ECA - Lei Federal n 2 8.069, de 1317/90 - caracterizam,
de forma inovadora na legislação brasileira, as crianças e os
adolescentes como sujeitos de direitos.

O art. 227 da Constituição da República estabelece que é dever da
família, da sociedade e do Estado assegurarem à criança e ao
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária, além de se responsabilizarem por colocar esses sujeitos
a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, que regulamenta o art. 277
da Constituição da República, define as crianças e os adolescentes
como sujeitos de direitos, em condição peculiar de desenvolvimento,
que demandam proteção integral e prioritária por parte do Estado, da
sociedade e da família, e não como objetos passivos da intervenção,
controle e repressão da família, da sociedade e do Estado. A
promoção e a garantia desses direitos independem da situação legal
da relação dos pais das crianças e dos adolescentes, de sua origem
social ou condição econômica.

Considerar as crianças de até 12 anos e os adolescentes de 12 a 18
anos (excepcionalmente até 21) como pessoas em condição peculiar
de desenvolvimento representa uma das mais importantes conquistas
em favor desses cidadãos. Significa que, além de todos os direitos
que desfrutam os adultos e que sejam aplicáveis à sua idade, as
crianças e os adolescentes têm ainda direitos especiais, aqueles
destinados à prevenção da ocorrência de ameaça ou violação de seus
direitos e, ainda, à sua proteção de situações de risco pessoal ou
social.

A prevenção especial diz respeito à regulação do acesso à
informação, diversões e espetáculos, em razão de sua condição
peculiar de pessoa em desenvolvimento, e, ainda, aos produtos e aos
serviços acessíveis por crianças e adolescentes, além da autorização
para viajar. No que diz respeito especificamente ao acesso a produtos
e serviços, o ECA proíbe a venda e a oferta a crianças e
adolescentes, entre outros produtos, de armas, munições e
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explosivos; bebidas alcóolicas e demais produtos que possam causar
dependência física ou 1 psíquica; além de proibir a hospedagem de
criança e de adolescente em hotel, motel, pensão e estabelecimentos
congêneres, salvo se autorizado ou acompanhado dos pais (arts. 81 e
82). Quanto à autorizaão para viajar, a criança (pessoa de até 12
anos) só poderá viajai desacompanhada dos pais ou responsável
para fora da comarca onde resida com expressa autorização judicial;
em se tratando de viagem para o exterior, essa determinação atinge
também os adolescentes (art. 83).

A proteção às criançãs e aos adolescentes que se encontram em
situação de risco pessôal ou social é operacionalizada por meio da
política de atendimento.: Segundo o ECA, a política de atendimento às
crianças e aos adolescentes inclui três tipos de medidas: 1) no art.
101, as medidas protetivas - destinadas a crianças e adolescentes em
situação de risco pesboal e social; 2) no ai. 112, as medidas
socioeducativas - destinadas a adolescentes a quem se atribua o
cometimento de ato infracional; e 3) no art. 129, as medidas
pertinentes aos pais e àos responsáveis - destinadas aos pais e aos
responsáveis que não estejam cumprindo seus deveres em relação a
suas crianças e adolescentes.
As medidas protetivas, disciplinadas e discriminadas,

respectivamente, nos artts. 98 e 101 do ECA, destinam-se às crianças
e aos adolescentes que tiveram seus direitos ameaçados ou violados
pela sociedade, pelo qstado, por seus pais ou responsável ou em
razão da própria conduta, e, nesses casos, são aplicadas pelos
conselhos tutelares, isolada ou cumulativamente.

Finalmente, ao estabelecer prioridade absoluta na garantia dos
direitos das crianças e dos adolescentes, o ECA determina a primazia
em receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; a
precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância
pública; a preferência nb formulação e execução das políticas sociais
públicas; e, por fim, a de] stinação privilegiada de recursos públicos nas
áreas relacionadas coma proteção à infância e à juventude.

O ECA revoga a antiga legislação do período autoritário, inscrita no
Código de Menores, cjue se orientava pela Doutrina da Situação
Irregular, segundo a qual as crianças e os adolescentes em condição
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de exclusão social, tossem eles abandonados, maltratados ou
infratores, encontravam-se em irregularidade, portanto, eram
merecedores de práticas assistenci alistas ou correcionais repressivas.
As diretrizes do ECA, diferentemente, se pautam na Doutrina de
Proteção Integral, que entende que as crianças e os adolescentes são
sujeitos de direitos próprios e estão a necessitar de condições de vida,
cuidados e proteção especiais. De acordo com a Doutrina de Proteção
Integral, estará sim em situação irregular, de ilegalidade, a família ou o
Estado que transgredirem ou negligenciarem os direitos das crianças
e dos adolescentes.

Para tanto, o Estatuto prevê uma institucionalidade própria,
estruturada em rede, com a participação de organizações da
sociedade e do Estado, com funções distintas, mas complementares,
nas áreas de garantia ao acesso a direitos universais e inclusivos, e
de defesa jurídica, política e social a toda criança e adolescente que
tiverem direito ameaçado ou violado.

De acordo com o ECA, o conselho tutelar é órgão permanente e
autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Em cada
Município, deverá haver pelo menos um conselho tutelar,
encarregado, entre outras atribuições, de aplicar as medidas de
proteção às crianças e aos adolescentes e as medidas pertinentes
aos pais ou aos responsáveis, de assessorar o Poder Executivo local
na elaboração da proposta orçamentária referente ao atendimento dos
direitos da criança e do adolescente, de encaminhar ao Ministério
Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal
contra esses direitos, e, ainda, de encaminhar à autoridade judiciária
os casos de sua competência.

O ECA prevê também a criação de conselhos municipais, estaduais
e nacional dos direitos da criança e do adolescente,
responsabilizando-os pela deliberação e controle da política para esse
segmento em seus respectivos níveis de atuação. Dessa forma, a
função dos conselhos de direito é bastante complexa, por incluir
desde atividades de natureza preventiva e compensatória, ao propor
políticas, até atividades que visam ao controle da implementação e da
execução dessas mesmas políticas. A criação dos conselhos de

rÀ



1239

direitos para as três esferas de governo, com participação da
sociedade civil, de forma paritária, em sua composição, é uma das
diretrizes da política de atendimento, conforme o disposto pelo art. 88,
II, do ECA.

O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Minas Gerais - Cedca-MG -, instituído pela Lei n 2 10.501, de 1991,
tem como atribuições, previstas em seu ai. 7: formular a política
estadual dos direitos da criança e do adolescente, fixando prioridades
para a consecução das! ações, a captação e a aplicação de recursos;
zelar pela execução da! política estadual dos direitos da criança e do
adolescente; cumprir e fazer cumprir, em âmbito estadual, o Estatuto
da Criança e do Adolescente e as normas constitucionais pertinentes;
indicar as prioridades a serem incluídas no planejamento global do
Estado, em tudo que s  refira às condições de vida da criança e do
adolescente ou possal afetá-las; incentivar a articulação entre os
órgãos governamentais responsáveis pela execução das políticas de
atendimento da criança e do adolescente; propor, incentivar e
acompanhar programas de prevenção e atendimento biopsicossocial
às crianças e aos adolescentes vítimas de negligências, maus tratos,
exploração sexual, tortura, pressão psicológica ou intoxicação por
efeito de entorpecentes e drogas afins, e outros que possam
prejudicar a sua dignidade; registrar as entidades não governamentais
e os programas governamentais voltados para a criança e o
adolescente, fazendo cumprir as normas previstas no Estatuto da
Criança e do Adolesceite; sugerir ou opinar sobre as alterações que
se fizerem necessárias na estrutura orgânica dos órgãos de
administração direta reponsáveis pela execução da política estadual
dos direitos da criança e do adolescente; incentivar e apoiar a
realização de eventos,studos e pesquisas no campo de promoção,
proteção e defesa da ch'iança e do adolescente; propor a inclusão no
Orçamento do Estado de recursos destinados à execução das
políticas e dos programs de atendimento à criança e ao adolescente
e de capacitação permanente dos profissionais de quaisquer
instituições envolvidas ro atendimento a crianças e adolescente.

As principais atividades a serem desenvolvidas pelos Conselhos
Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCAs -,
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conforme legislação, são: criação e implantação do conselho tutelar;
diagnóstico da situação da infância e da adolescência no Município;
elaboração de diretrizes para as políticas de atendimento relativas às
medidas de proteção e às medidas socioeducativas; formulação de
programas para o atendimento das políticas sociais básicas;
promoção de eventos para a capacitação de conselheiros. Os
CMDCAs estão também encarregados do cadastro, controle e
fiscalização das entidades responsáveis pelo atendimento à criança e
ao adolescente no Município.

Os Estados e o Distrito Federal, conforme o disposto pelo art. 145
do ECA, poderão criar varas especializadas e exclusivas da infância e
da juventude, dotando-as de infra-estrutura. O Juiz da Infância e da
Juventude ou o Juiz que vier a exercer essa função, na forma da lei de
organização judiciária local, é a autoridade judiciária competente para
dirimir as questões afetas aos direitos da criança e do adolescente,
conforme atribuições previstas no art. 148 do referido Estatuto.

O Ministério Público atua em nome da sociedade como órgão
defensor e promotor dos direitos da criança e do adolescente. No
exercício de suas funções, os Promotores de Justiça terão livre
acesso a todo local onde se encontre criança ou adolescente. O
Ministério Público atua, então, em todos os processos judiciais em que
houver interesses de crianças e adolescentes envolvidos, além de
executar importante função, ao propor ações civis públicas em defesa
de seus interesses coletivos.
As entidades de atendimento, governamentais e não

governamentais são responsáveis pela execução de programas de
atendimento e de proteção às crianças e aos adolescentes e deverão
ser registradas e fiscalizadas pelos conselhos de direitos e pelos
conselhos tutelares. As organizações da sociedade integram essa
rede de proteção tanto pela via da prevenção e do atendimento direto
quanto da elaboração de pesquisas e estudos, com vistas a subsidiar
a elaboração de políticas públicas de garantia e defesa dos direitos da
criança e do adolescente. Adotam como estratégia de ação a
mobilização da sociedade, a articulação em redes de organizações
não governamentais e governamentais, a participação na formulação
e na implementação de políticas públicas e, particularmente, a
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participação nos conselhos previstos pelo ECA, como espaço, por
excelência, de exercício do controle da sociedade sobre as ações
estatais.

3.1 - O desaparecimento de crianças e de adolescentes
Segundo a Secretaria Especial de Direitos Humanos - SEDH - da

Presidência da Repúbliba, embora não haja dados consolidados que
traduzam a exata dimensão do fenômeno, estima-se que
aproximadamente 40 mil ocorrências de desaparecimento de crianças
e adolescentes sejam I registradas anualmente nas delegacias de
polícia de todo o País f1inda que a grande maioria desses casos seja
solucionada rapidamente, existe um percentual significativo, entre
10% e 15%, em que crianças e adolescentes permanecem
desaparecidos por longbs períodos de tempo e, às vezes, jamais são
reencontrados.

Com vistas a exercer sua responsabilidade na proteção e na
promoção dos direitos das crianças e dos adolescentes, a SEDH, por
meio da Subsecretariade Promoção dos Direitos da Criança e do
Adolescente - SPDCA'. -, está implantando a Rede Nacional de
Identificação e Localização de Crianças e Adolescentes
Desaparecidos visandé constituir um cadastro nacional de casos,
criar e articular serviços especializados de atendimento ao público e
coordenar um esforço coletivo e de âmbito nacional para busca e
localização dos desapaecidos.

A SEDH mantém uma estatística nacional sobre o desaparecimento
de crianças e adolescentes no Brasil, com dados desde 12/1/2000,
discriminados em casos solucionados e aqueles que permanecem
sem solução. lmportaj ainda, informar que essa base de dados
estabelece uma tipologia dos desaparecimentos infanto-juvenis,
interessante para a qualificação dos casos e otimização das
estratégias de investigação, que descrevemos a seguir: fuga do lar -
conflitos familiares; conflitos de guarda - subtração de incapaz; rapto
consensual - fuga com namorado(a); perda por descuido, negligência,
desorientação; situação de abandono - situação de rua; vítima de
acidente, intempérie, c1alamidade; tráfico para fins de exploração
sexual; seqüestro; transferência irregular de guarda - perda de
contato; fuga de instituição; suspeita de homicídio e extermínio; outros
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tipos; e causa não identificada.
Em consulta a essa base de dados, pudemos constatar a relevância

dos casos de desaparecimento de crianças e adolescentes no Brasil
que dizem respeito a situações de violência, negligência, exploração,
crueldade e opressão, situações em que, segundo o art. 227 da
Constituição da República, tanto o Estado quanto a sociedade e a
família são responsáveis por colocar as crianças e os adolescentes a
salvo. Assim, 38,85% dos casos de desaparecimento de crianças e
adolescentes no Brasil referem-se a fuga do lar por conflitos
familiares, observando-se dados significativos, também, nas tipologias
referentes a conflitos de guarda, seqüestro, perda por descuido ou
negligência, transferência irregular de guarda, suspeita de homicídio e
de extermínio e, por fim, tráfico para fins de exploração sexual, o que
revela a omissão do Estado: da família e da sociedade em sua
responsabilidade protetiva.

Em Minas Gerais, a Lei n 2 15.432, de 3/1/2005, que institui o
Sistema de Comunicação e Cadastro de Pessoas Desaparecidas e dá
outras providências, não cria um cadastro específico para crianças e
adolescentes, mas essa base de dados informa o cadastro nacional.
Importa ressaltar que essa mesma lei discrimina as ações específicas
para a divulgação de fotos e dados de crianças desaparecidas (art. 4,
parágrafo único, e art. 52), disciplinando, ainda, os procedimentos
específicos para que a autoridade policial, as entidades assistenciais,
públicas ou privadas, e os abrigos e centros para cumprimento da
medida socioeducativa de internação comuniquem de imediato à
Secretaria de Estado de Defesa Social a apreensão de adolescente
sem referências familiares (art. 72) ou a entrada nas instituições
citadas de crianças e adolescentes sem referências familiares (art. 52)
ou, ainda, inconscientes ou em situação de confusão mental (art. 6).
Em seu art. 99, a mesma lei determina que, para os casos de
desaparecimento de criança, identificados como motivados por abuso
físico, psicológico ou sexual, ou negligência, ocorridos no ambiente
familiar, o núcleo familiar deva ser encaminhado para assistência
especializada, prestada por psicólogos, assistentes sociais e
advogados, para acompanhamento psicológico e orientação jurídica
sobre os direitos da criança e do adolescente e sobre possíveis

ai
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medidas judiciais cabíveis em caso de manutenção da violência.
Ainda em atenção à especificidade da proteção requerida a crianças

e adolescentes, a Lei n, Q 13.764, de 30111/2000, que dispõe sobre a
busca das pessoas desaparecidas que menciona, estabelece, em seu
art. l, que, no caso d 

1 
6 pessoa desaparecida menor de 16 anos ou

portadora de deficiência física, mental ou sensorial, a autoridade
policial competente e os órgãos de segurança pública deverão dar
início à busca imediatamente após a comunicação de seu
desaparecimento.

A campanha "Volta, vem viver outra vez a meu lado", da Polícia Civil
do Estado de Minas Gërais, que operacionaliza a ação pública para o
resgate de pessoas debaparecidas, instituída no ano de 2006, conta
com uma página eletrôhica; sistema de recepção de denúncias e de
informações sobre pessoas desaparecidas, por telefone (0800-2828-
1 97) ou comunicação eetrõnica; manutenção de cadastro de pessoas
desaparecidas, com fotos e dados pessoais; divulgação de cartazes
nas instituições e mídia públicas, com fotos de pessoas
desaparecidas; estímulo à adesão de parceiros para a impressão de
fotos de pessoas desaparecidas em embalagens e demais
instrumentos de mídia publicitária, entre outras ações. Embora não se
direcione especificamehte aos casos de desaparecimentos infanto-
juvenis, essa campanha foi instituída em resposta ao determinado
pela Lei ng 15.432, de 3/1/2005, mas, fundamentalmente, em resposta
à pressão de pais de crianças e adolescentes desaparecidos.

Por fim, cabe recuperar a motivação para a propositura de projeto de
lei com vistas à proteção de crianças e adolescentes ameaçados de
morte, que gerou a Lei n 2 15.473, de 28/1/2005, que autoriza a criação
do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de
Morte no Estado. Essa lei determina a observância dos princípios do
ECA em sua implem 1entação e inclui, entre seus beneficiários,
crianças, adolescentes e pessoas egressas do cumprimento de
medida socioeducativa, com idade entre 18 e 21 anos, ameaçadas de
morte ou em risco de 1 serem vitimas de homicídio, em virtude de
envolvimento, vitimaçâci ou testemunho em algum ato delituoso.

Os avanços da violência homicida nas últimas décadas são
explicados pelo aumento dos homicídios contra os jovens. Essa
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situação se agrava quando crianças e adolescentes se envolvem em
algum ato infracional ou quando são vitimas ou testemunhas de
alguma ação delituosa. São muitos os casos em que, por omissão do
próprio Estado, crianças e adolescentes ameaçados de morte acabam
por engrossar as estatísticas dos desaparecimentos e das execuções
sumárias, praticadas por grupos de extermínio, pelas organizações de
narcotraficantes e por redes de exploração sexual. Também resultam
em ameaças de morte e homicídios os conflitos entre grupos rivais,
em liberdade ou no interior de unidades de cumprimento de medida
socioeducativa de internação. Há, ainda, a grave situação daqueles
que pretendem abandonar a prática de atividades ilícitas e se vêem
constrangidos a nelas permanecer em função de ameaças de morte.
Com a Lei n9 15473, de 2811/2005, pretende-se atuar
preventivamente, dando proteção àqueles que se encontram sob
ameaça de morte.

4 - Trabalhos realizados
A 1 reunião da Comissão foi realizada em 14/11/2006, quando

foram eleitos e empossados os Deputados Sargento Rodrigues e
Adalclever Lopes para os cargos de Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente, e designado o Deputado Durval Angelo como
relator.

A seguir, foram aprovados o cronograma dos trabalhos, as datas, o
horário e o local das reuniões ordinárias da Comissão

O Deputado Sargento Rodrigues disse que a Comissão já nascia
fortalecida, tendo em vista o interesse de cada parlamentar em
pertencer a ela e em contribuir com os seus trabalhos, de acordo com
a sua atuação parlamentar; que já haviam sido realizadas duas
audiências públicas com os familiares de pessoas desaparecidas; que
a lei cuja aplicação está sendo buscada e cobrada dos órgãos - Lei n9
15.432- não está sendo aplicada na íntegra; que é necessário cobrar
do Judiciário, dos demais órgãos do Estado e das instituições sua
efetiva aplicação; que essa lei pode contribuir muito para atender os
reclamos dos familiares de pessoas desaparecidas no Estado, para o
que é importante contar com o apoio de outras autoridades, como a
Polícia Civil, a Polícia Militar, o Ministério Público e a Polícia Federal,
para criar uma força-tarefa em prol das vítimas e de suas famílias, que
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estão em situação de sespero.
Reafirmou o Deputa 'o Adaiclever Lopes a disposição de todos para

fazer um planejamentoj contribuindo ao máximo com o trabalho desta
Comissão, cujo prazo de 60 dias é impossível de ser esgotado, dado o
encerramento dos trabalhos desta legislatura em 20 de dezembro
próximo, mas crendo que, nos próximos 40 dias, haverá condições de
realizar até mais de um 'a audiência.

Sugeriu o Deputado a oitiva, na reunião seguinte, de familiares de
vítimas para balizar o ehtendimento de toda a Comissão com respeito
à necessidade, angústia e cobrança que eles têm em relação ao
poder público

A Presidência solicitou à assessoria fosse feito o convite a familiares
de desaparecidos, cujos endereços lhe foram passados, dizendo que
várias famílias estão, ibsistentemente, realizando movimentos, atos
públicos e cobrando das autoridades. Programou-se, então, para o dia
16 de novembro uma' audiência pública para debater com os
familiares as providências necessárias, para cobrá-las das
autoridades. Solicitou-s& ainda, o convite de representação da Polícia
Civil, da Polícia MilitarJ do Ministério Público e da Polícia Federal.
Conclamou o Deputadol Sargento Rodrigues o envolvimento de todas
as autoridades, através de suas representações, no efetivo
cumprimento da Lei h11 15.432, especialmente das corporações
policiais.
O Deputado Célio Moreira disse da necessidade de, no

planejamento dos trabalhos da Comissão, realizar visita à Delegacia
das Pessoas Desaparebidas para saber quantas pessoas trabalham
nos casos de desaparecimento, se a logística está à altura de atender
essas famílias, se a Rede Minas está publicando as fotos de
desaparecidos, conforme determina a lei, se o diário oficial do Estado
as está publicando com a mesma regularidade, se a TV Assembléia
está cumprindo seu papel relativo à matéria, se todas as repartições
públicas do Estado têii os cartazes com fotos de desaparecidos,
conforme determina a lei. Reclamou da dificuldade de falar com o
Chefe da Polícia.

O Presidente, em atenção à fala do Deputado Célio Moreira,
informou que não se omitirá, deixando de convocar qualquer
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autoridade, nos termos do Regimento Interno da Assembléia e da
Constituição do Estado, para prestar esclarecimentos perante a
Comissão, disposta a realizar um bom trabalho, considerados o perfil
e o interesse dos Deputados que a compõem.

A 2 Reunião da Comissão, realizada no dia 16/11/2006, contou com
a presença dos Deputados Sargento Rodrigues, Célio Moreira, João
Leite e Laudelino Augusto e das Sras. Simone Helena Rodrigues,
Nilsa Balsa Gris e Cléia Maria da Conceição Santos.

Aberta a reunião, o Presidente lê requerimentos para que sejam
ouvidas, nesta oportunidade, as Sras. Simone Helena Rodrigues,
Nilza Balsa Gris e Cléia Maria da Conceição Santos, bem como as
demais pessoas convidadas; para solicitar do Procurador-Geral de
Justiça a indicação de dois membros da instituição para acompanhar
os trabalhos da Comissão; para solicitar ao Chefe da Polícia Civil e ao
Comandante-Geral da Polícia Militar a indicação de um Delegado e de
um militar para acompanhar os trabalhos da Comissão; acrescendo, a
requerimento do Deputado Laudelino Augusto, o encaminhamento de
ofício à Polícia Federal e à Polícia Rodoviária Federal, solicitando a
presença de representantes das mencionadas instituições em uma
reunião ordinária da Comissão, ou para fazer o acompanhamento dos
trabalhos da Comissão. Outro requerimento, por final, objetivando a
agilidade dos trabalhos da Comissão, considerado o fim dos trabalhos
legislativos, foi apresentado pelo Presidente, com vistas a ouvir, nesta
reunião, os convidados e, na próxima, as autoridades, a fim de serem
discutidos os melhores caminhos, com soma de esforços, na luta
pelas pessoas desaparecidas no Estado de Minas Gerais e por seus
familiares. Foram aprovados todos os requerimentos.

A Presidência registrou e agradeceu a presença das Sras. Simone
Helena Rodrigues, mãe de Douglas Freitas Ferreira, desaparecido
desde o dia 4/3/2006, à época, com 13 anos de idade; Nilza Balsa
Gris, mãe de Cláudio Márcio Balsa Gris, desaparecido em 30/7/2005,
estando hoje com 34 anos; Cléia Maria da Conceição Santos, mãe de
Pedro Augusto Santos Prates Beltrão, desaparecido em 8/8/2006,
hoje com 12 anos.

A Presidência, usando da palavra, falou aos familiares de
desaparecidos sobre os objetivos da Comissão, como mais uma forma
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encontrada pela Assembléia de estar ao lado deles, buscando somar
esforços na sua luta incessante; que, ao lado da aprovação de lei,
sancionada pelo Governador do Estado, desencadeando, por
conseqüência a Campanha 'Volta", cujos resultados já se fazem
sentir, é necessário cobrar, na sua totalidade, a aplicação da Lei n
15.432, que ainda é tímida, porque nem tudo o que foi aprovado na lei
está sendo cumprido belos órgãos e poderes do Estado; que é
necessário que o Ministério Público, o Judiciário, as escolas, as
delegacias e os quartéi, em todos os Municípios do Estado, ou seja,
qualquer órgão público do Estado contribua com essa luta, afixando
cartazes e zelando pel1 cumprimento dessa campanha; que importa
saber se a Rede Minas de Televisão está cumprindo o seu papel; que
se tem acompanhado, de perto, a TV Assembléia, até mesmo pela
Comissão de Segurança'Pública, tendo conhecimento de que as fotos
estão sendo divulgadaspela TV Assembléia, que também é um meio
de somar esforços nesa luta; que importa saber ainda se o "Minas
Gerais" está sendo publicado com atendimento ao que lhe cabe nesta
luta, com a devida regularidade; que, com os Deputados João Leite,
Célio Moreira e Laudelino Augusto, será organizada uma visita da
Comissão à Delegacia de Pessoas Desaparecidas para tomar
conhecimento do assunto, ou seja, para saber se a referida Delegacia
possui recursos humanos e logísticos à altura de que o caso requer;
que são inúmeras a famílias que estão passando por esse
sofrimento, de ter seus bntes desaparecidos; que é preciso cobrar de
perto ações efetivas previstas em lei, para encontrar as pessoas
desaparecidas no Estado; que esta é uma comissão especial que tem
prazo determinado pari funcionar e é específica para tratar desse
assunto;que é importante fazer esses esclarecimentos iniciais, até
porque esta Comissão' deverá ter condições de, posteriormente,
chamar o setor privado, como, por exemplo, as empresas de
transporte municipais e intermunicipais, para participar de outras
audiências, verificando-e a forma com que poderá aquele setor
contribuir com os objetivos que não são só da Comissão, mas,
especialmente, dos familiares dos desaparecidos e do Estado, sendo
certo que mais pessoas podem participar nessa luta; que a
Assembléia e esta Comissão Especial têm esse papel fundamental de
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solicitar o apoio das autoridades, tanto do setor público quanto do
setor privado para participar desse trabalho; que esse é o grande
objetivo desta Comissão, para que, com as famílias, todos se unam
nessa luta.

Em seguida, foi dada a palavra à Sra. Simone Helena Rodrigues,
que, cumprimentando os presentes, disse que gostaria de fazer
algumas perguntas sobre a lei que foi aprovada; que não é fácil ficar
em casa, cuidando de filhos, sem saber onde o outro está; se há que
esperar que isso seja posto em prática; que se está esperando,
enquanto as horas e os dias vão passando, e não se sabe nem se os
nossos filhos estão vivos; que se disse de cartazes que deveriam ser
colocados em lugares públicos e privados, mas que não têm sido
vistos na região onde mora; que os cartazes não deveriam ser
colocados somente no Centro da cidade, mas em todo o Estado, que
não deveria mais esperar tal providência; que se tem de correr atrás e
de ir aonde possam ser alcançadas todas as pessoas, para ajudarem,
porque o tempo está passando, e as mães esperam pelos filhos, pois
uma hora terão de aparecer, mas ficar sem saber onde e como
procurá-los é muito difícil para as mães; que, em um artigo da lei,
consta que a Polícia Civil tem de colocar esses cartazes com a foto
das crianças e das pessoas desaparecidas, para divulgar e prevenir a
população; onde está sendo realizada essa divulgação? onde estão
sendo feitos esses movimentos? isso não deveria caber a uma classe
somente, mas ao Estado todo; que conhece pessoas que não
dispõem de recursos para, ao menos, estarem aqui; essa lei é de
janeiro de 2005, e, em 2006, ainda se está aqui. Isso é um absurdo!
Não se pode mais esperar tanto tempo e tantas crianças
desaparecerem para que seja cumprido algo que é um direito.

A convidada pede desculpa ao Deputado Sargento Rodrigues,
dizendo admirá-lo muito e lhe agradece, mas afirma sua revolta e a
expectativa de voltar com consciência de que a lei seja cumprida; diz
que é necessário que a população seja informada sobre se a lei está
sendo cumprida e quais são os seus direitos, não somente pela
televisão pública, mas também pela outras, que devem pedir em favor
dos desaparecidos e de seus familiares, que elas devem também
divulgar isso; que se tem de exigir esse direito; que se tem de dizer à
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sociedade quais são os seus direitos; que há mães que estão quietas
em seu canto, pois já prestaram queixa na delegacia sobre o
desaparecimento do se  filho e não conhecem essa leis, ou seja, não
sabem que têm o direito de afixar cartazes e de correr atrás disso.

A Sra. Simone agradeceu aos parlamentares por terem instalado
esta Comissão dizendoque ainda é muito pouco, pois há muito a ser
feito. Dirigiu-se ao Deputado João Leite dizendo que, nas rodoviárias,
embarcam muitas pessoas e, pelos pedágios, passam várias crianças
no banco de trás dos darros, mas que só se pedem o documento do
carro, sem verificar se aquelas crianças são daquelas pessoas que
dirigem o veículo. Que, ipela rodoviária, passam vários carros; que em
Minas Gerais, há várias cidades que dão acesso a outros Estados e
que, quem garante que aquelas crianças são realmente daquelas
pessoas que estão dirigindo aqueles carros? Deveriam ser afixados,
também ali, cartaze e fotos das crianças desaparecidas.
Agradecendo, disse que' era tudo o que, no momento, tinha para dizer.

Agradecendo as palavras da Sra. Simone Helena Rodrigues, o
Presidente passou a palavra à Sra. Nilsa Barsa Gris, que, após
cumprimentar os pres4tes, disse, em síntese, que o Cláudio fora
visitar a filha no dia 30/7/2005, e, até hoje, não se tem nenhuma
notícia dele; que gostaria que houvesse uma divulgação também
sobre os adultos desaparecidos; que Cláudio fora visitar a sua filha no
Bairro Pampulha, no dia 30 de julho, com a autorização do Juiz, pois
estava separado da mulher. Ele já tinha feito isso, por duas vezes, e
voltou. Na terceira, nãovoltou. Ele desapareceu perto da casa da ex-
esposa. Até hoje, não sê tem dele nenhuma notícia. Na oportunidade,
pede uma maior divulgação também para os adultos desaparecidos,
porque não tem nenhurna notícia do Cláudio. Agradecendo a todos,
diz esperar que algo ve9iha a acontecer.

O Presidente agradeeu as palavras da Sra. Nilza Balsa Gris e
passou a palavra à Sra. Cléia Maria da Conceição Santos, mãe do
garoto Pedro Augusto Santos Prates Beltrão, também desaparecido,
que, cumprimentando os presentes, disse, em síntese, que Pedro
desapareceu no dia 8 dê agosto; que ele saiu por volta das 1 5h3omin,
andou 200 metros e toia uma livraria comprar uma caixa de lápis de
cor, para retornar e fazer o seu para-casa; que, realmente, ele
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comprou o lápis de cor. Então, ele não quis sair de casa. Muitos
perguntam: "Será que ele não queria sair de casa, porque é um
menino que fará 12 anos, um adolescente, que pode ter esse
comportamento?". Bom, esse não era o caso do Pedro, e acredita que
não seja o do Douglas e de outras crianças desaparecidas.

Desde esse momento, ficou comprovado que comprou o lápis de
cor, porque foi tirada a nota com o horário certo. As vendedoras da
loja já o conheciam, pois ele costumava freqüentar o lugar consigo,
para comprar o seu material escolar. Então, elas o conheciam. Desde
essa hora, não há, podemos dizer, uma pista concreta.

Recorreram a todas as fontes e fizeram tudo o que podiam em
termos de Polícia Civil e Polícia Militar. Que participa dessa luta.
Como a Simone disse, isso é muito angustiante. Passa um dia, e se
está procurando. Passam dois dias, e ainda se está procurando. As
primeiras 48 horas são cruciais, porque, se alguém estiver levando
essas crianças e utilizando os aeroportos e as estradas, tem-se de
informar à Polícia Rodoviária e avisar nos pontos de pedágio das
estradas federais. A cada dia que passa, a angústia aumenta. Se
houve alguma pista, o que se pode fazer depois de três meses? Essas
pistas já foram diluídas e já desapareceram. Que medidas deveriam
ser tomadas nas primeiras 48 horas.

E muito importante falar sobre a questão da divulgação e da procura
a partir das 48 horas. No caso da informante, não houve problema,
porque, quando foi à Polícia Civil, logo que puderam, foram à sua
casa e tomaram algumas providências, mas, em alguns casos, como
no da Simone, mãe do Douglas, falaram que ela teria de esperar as
48 horas.

Em 48 horas, muita coisa pode acontecer. Não existe isso mais.
Acho que essa questão deve ser amplamente divulgada. Mesmo
policiais militares não sabiam informar sobre a necessidade de se
esperarem 48 horas. Essa é uma questão muito importante, que tem
de ser amplamente divulgada, e poderia ser apresentada agora, como
uma sugestão sobre a divulgação de que as crianças devem ser
procuradas imediatamente. Têm-se outras sugestões. E sobre outra
coisa que aconteceu. Uma amiga disse para ir a um cartório para
saber se alguém tinha pego uma certidão, por causa dessa questão
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cartório, informou que qualquer pessoa pode
ia certidão de nascimento. Isso é muito
ssoa quiser sair com menor, passando pela
chega ao cartório e pega uma certidão do
uma taxa, pode ter essa certidão emitida.

que só os pais, responsáveis ou a própria
pessoa, munidos de documentação, tivessem acesso a certidões nos
cartórios.

Outra coisa muito impprtante é a divulgação nos serviços de ponta,
tanto municipais quanto estaduais. Como tinha amigos que
trabalhavam na Assistência Social Municipal e também amigos na
Secretaria de Saúde do Estado, fora pedido que, imediatamente;
tossem passados panfletos para as pessoas que trabalham nas
pontas, como as que trabalham em centros de saúde, na abordagem
de rua. De registrar que tudo isso é feito a pedido, como um favor.
Deveria haver uma lei para que isso tosse feito imediatamente; se não
imediatamente, que fosse desencadeado esse processo. Havendo
uma criança desaparecida, esse serviço de ponta, como os agentes
de saúde, que têm grande entrada nas vilas, nas favelas, em lugares
a que muitas vezes não se tem acesso, já deveria receber uma foto, e
esta deveria ser divulgada também nesses lugares.

Outra questão é sobre os pedágios, de que já se falou. Por fim, é
preciso dizer que em Minas Gerais, em Belo Horizonte, existem, de
maneira tímida, grupôs e entidades de apoio às pessoas
desaparecidas. Com o 1 desaparecimento do Pedro, a população foi
mobilizada, e, com alguns amigos e familiares, conseguiu-se fazer o
movimento "Onde Estãd Nossas Crianças?". Pedia-se apoio não só
para esse grupo, mas também para outros grupos e entidades que se
formarem a partir de então, porque já houve casos de pessoas que
tiveram desaparecimento na família, depois do Pedro, e ligaram para
saber o que se fez primbiro, como se fez para espalhar tanto cartaz,
pedindo dicas. Sente-seque há necessidade de haver um grupo civil
de apoio, um grupo de cidadãos para apoiar tanto na tomada das
primeiras providências, pois realmente não se sabe como se faz,
como para dar apoio psidoiógico, porque os dias se vão estendendo, a
angústia vai aumentandp, e vai ficando mais complicado. Sente-se

de sair pela rodoviária.
pedir a emissão de
problemático. Se uma
rodoviária, simplesmer
Pedro Augusto. Se pa
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que os dias passam, a ansiedade cresce, e parece que os órgãos
responsáveis por essa procura, por essa busca vão trabalhando cada
vez menos. E uma coisa muito importante.

Há também a questão da infra-estrutura da Delegada de
Desaparecidos. Se há tantos desaparecidos e se uma criança
desaparecida é uma questão tão importante, deveria haver mais
pessoal, deveria ser melhorada a infra-estrutura da delegacia, para
haver uma equipe em cada caso. Sabe-se que há uma equipe apenas
para todos os casos. E se um dia houver uma informação sobre o
Pedro e também uma informação sobre o Dougla, como vão fazer?
Como dividir essa equipe? Essa questão de pessoal na Delegacia de
Desaparecidos também deve ser revista.

O Presidente, agradecendo as palavras da Sra. Célia Maria da
Conceição Santos, passou a palavra ao Deputado Célio Moreira, que
cumprimentou os Deputados presentes e as mães Simone, Nilza e
Cléia, solicitando-lhes informar os bairros onde as crianças
desapareceram e, no caso de Cláudio, também o horário aproximado
de seu desaparecimento, sendo informado de que, são bairros
distintos, Simone, em Venda Nova, às 14h30min, do dia 4 de março;
no caso de Nilza, foi no dia 30 de julho, às 10 horas da manhã, era
para ser às 9 horas, mas a sua ex-mulher marcou às 10 horas. Ele
desapareceu perto da casa dela, no Bairro Trevo, na Pampulha; no
caso de Cléia, informou ela morar na Av. João Pinheiro, diz ter Pedro
desaparecido na Rua Goiás com Bahia, no Centro, a 200m, de casa,
por volta de 1 51h45min a 1 5h5omin.

O Deputado Célio Moreira justifica como importantes suas
perguntas, indagando, ainda, se os desaparecidos tiveram algum
problema de saúde, no período anterior, se estiveram no hospital para
fazer algum tipo de exame, sendo-lhe respondido que não. Prosseguiu
dizendo que, há muito tempo, a sociedade se vem organizando e
cobrando que se cumpra a lei. Agora, como o Orçamento do Estado
está para ser votado nesta Casa, seria possível conversar com o
Chefe da Polícia e com o Secretário de Defesa Social para garantir
ajuda à Dra. Cristina, dando-lhe estrutura para que a Delegacia possa
realizar o trabalho exigido; que são várias as crianças desaparecidas,
como aqui foi dito; que a imprensa divulga os desaparecimentos; que
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outras famílias solicitar ajuda para divulgar na tela da televisão, nos
jornais, enfim, nos veEbulos de comunicação a foto ou o nome de
parentes desaparecidos. Esta Comissão tem objetivo, não de resolver
o problema, dadas suas peculiaridades, mas de solicitar das
autoridades competentes urgência e empenho para resolver a
questão. Acredita que será recebido apoio do Senado, da Câmara e
dos órgãos federais. Ele' s podem ajudar a tentar esclarecer a situação.
Sem pretender alarmdr ninguém, diz ter tido a oportunidade de
conversar com alguns Deputados e acredita que pessoas, criminosos
profissionais, estão por trás desses acontecimentos. Sem dúvida, são
importantes todas as pistas possíveis, devendo ser pedido à polícia
que, com sua competência, realmente ajude a encontrar pistas e a
esclarecer a situação. Tem-se muita esperança, como as mães e os
familiares também têm, de encontrar seus filhos e parentes ainda com
vida. Disse que, no dia de ontem, também saiu uma reportagem do
Vaticano, mostrando que o Papa está preocupado com os
desaparecidos, com a questão do tráfico de órgãos internacional.
Disse não ter pista alguma, mas que, em Belo Horizonte, no Estado
de Minas Gerais, não deste ano, nem do ano passado, já há uma
história de crimes e de pessoas desaparecidas, a cujos familiares e à
opinião pública o govdrno até hoje não deu resposta satisfatória
quanto ao que foi e ao que está sendo feito em relação a tais
desaparecimentos. Sabe-se que há boa-vontade por parte da Policia
Civil e da Polícia Militdr. Com certeza, haverá apoio do Ministério
Público e da Polícia Federal.

As questões dos cartório, dos hospitais e das barreiras têm de ser
vistas. A questão da barreira é aleatória, principalmente nas fronteiras,
nas divisas de Estado - param 10 ou 20 carros. A fiscalização tem de
ser mais rigorosa, tanto nas rodoviárias quanto nos aeroportos,
principalmente de aeronaves particulares. Portanto, deve a
fiscalização ser intensifiada. Hoje se pega um avião e se sai do
Estado. Identifica-se a empresa da qual se comprou o bilhete. E muito
difícil haver uma abordagem de um agente, questionando se a criança
é realmente seu filho, pedindo a documentação. Na própria rodoviária,
por mais que se diga que o menor não pode viajar desacompanhado
de familiares, é raro aspessoas serem abordadas. Há, pois, de se
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cobrar das autoridades competentes. Quanto à questão da
inteligência, sabe-se que as Polícias Federal, Civil e Militar poderão
ajudar muito nessa situação. Acredita o Deputado que as ações aqui
mencionadas são de profissionais, pessoas bem-informadas, e que é
necessária muita dessa inteligência do governo, devendo ser buscada
ajuda junto aos órgãos do âmbito federal, esperando, ainda, que esta
Comissão, contribuição que a Assembléia presta, não seja, apenas,
mais uma comissão.

Disse acreditar que no interior também haja grande índice de
desaparecidos; que espera possam sentar-se os parlamentares e
tentar encontrar pistas e soluções para esse grave problema; que,
hoje, o problema não é só de Minas Gerais e da Brasil, mas é uma
questão internacional, mundial, e isso preocupa a todos,
comprometendo-se a prestar participação ativa na Comissão, em tudo
que lhe for possível ajudar, dirigindo o pedido de ajuda a todos,
incluindo escolas que podem fazer controle de circulação das
crianças, alertando-as a denunciar o que entenderem oportuno. E
finaliza dizendo que a Comissão tem importante papel e que a
Assembléia não se omitirá diante desta grave situação, qual seja a
lastimável situação por que vêm passando pais, mães e familiares, em
geral, de pessoas desaparecidas

E prossegue o Deputado, dizendo que se tem visto, principalmente
por parte do governo, a tentativa de passar para a opinião pública a
idéia de que não há tráfico de órgãos, de que isso não existe, mas que
tem desconfiança muita grande nessa questão. E necessário apurar
os acontecimentos e, com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de
Segurança, com o Ministério da Justiça, unir todos nessa busca,
nessa luta, que é de todos.

Vota-se e aprova-se, em seguida. requerimento do Deputado João
Leite, para que a Comissão realize visita à Delegacia Especializada de
Pessoas Desaparecidas.

O Deputado João Leite, saudando a Presidência, as Deputados e as
mães presentes, cuja luta tem acompanhado, diz da responsabilidade
da Comissão de ajudá-las, e, como pais, solidarizar-nos com a sua
dor. A Comissão tem um papel muito importante e envidará todos os
esforços para dar sua contribuição. Sabe-se estar enfrentando um
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inimigo muito poderoso. A experiência adquirida em reuniões
nacionais, ligadas ao desaparecimento de pessoas, tem mostrado
muita coisa. Relativhmente aos demais países, nota-se o
endurecimento de suas legislações. Hoje, por exemplo, no Canadá e
nos Estados Unidos, é 1crime abordar ou tocar numa criança na rua.
Vê-se que não se trata de uma questão muito simples, porque está
ligada a uma situação 1mundial e que tem sido chamada de tráfico
humano. Houve uma manifestação do Papa, recentemente, relativa à
questão.Transformouse num problema mundial o tráfico de
humanos. Narra denúncia recebida de um estabelecimento, em Belo
Horizonte, relatando que meninas estavam sendo abordadas por um
homem, que as levaria para a Itália. Infelizmente, trata-se de uma
situação muito grave e que extrapola as fronteiras de Minas Gerais.
Tem toda a característica de um crime internacional, e teria de ser
investigada pelas autoidades federais. Por isso, julga necessário
ampliar os trabalhos da Comissão, mantendo-se contato com a Polícia
Federal. Recentemente) três crianças brasileiras saíram por Foz do
Iguaçu. Isso é tráfico internacional. Infelizmente, é muito fácil sair do
Brasil com uma criança. Alerta a Comissão a mãe do Pedro
relativamente à questão1 dos cartórios. E uma situação desconhecida
para nós. Mas há que ver como os outros países estão vivendo esse
problema: suas leis são duríssimas em relação à abordagem de
crianças. Não se pode ter contato com uma criança numa escola, nos
outros países. Julga valer a pena ter acesso às legislações
internacionais hoje existentes, para evitar acontecimentos desastrosos
em nosso país. Infelizmente, vive-se num tempo em que não se pode
confiar nas pessoas que têm contato com nossos filhos. Esse é o
primeiro aspecto grave dessa situação. Não se pode achar que é algo
restrito a um dos bairros de Belo Horizonte ou de Ibirité. Lembra-se,
especialmente, das paIairas do Presidente da Comissão de Direitos
Humanos da Assembléia do Pará, relatando o desaparecimento de
crianças, que retornavam sem um rim. Encontrava-se a criança, e
haviam-lhe subtraído um rim. Por isso, propõe que se mantenha
contato com o Presidente da Comissão de Direitos Humanos da
Câmara dos Deputados, da Comissão de Segurança, para se ter mais
elementos, a fim de cobrar resultados. Crê que acompanhar o que tem
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sido feito no mundo e surtido resultado seria muito bom para o Brasil.
Nosso país tem de se manifestar nessas questões, endurecer suas
leis, protegendo as pessoas e as crianças. Essa é a primeira
preocupação, e não está ligada apenas às fronteiras de Minas Gerais,
já que se trata de tráfico internacional de humanos.

A segunda preocupação, já referida, é a questão do tráfico de
órgãos, muito grave em nosso país. E um crime federal, internacional,
que não se combate apenas com uma Delegacia de Polícia Civil de
Minas Gerais. Insiste em cobrar uma articulação nacional para esse
enfrentamento. Articulação que leve essa preocupação para os portos,
aeroportos, rodoviárias e postos da Polícia Rodoviária Federal. Todos
têm de estar juntos nessa luta e, além disso, deve-se modernizar a
legislação do nosso país.
A terceira preocupação, que fez com que os outros países

endurecessem sua legislação, é o crime de pedofilia, que ocorre via
internet. Tem-se a informação de que, na semana passada, em Belo
Horizonte, foi estourado um bordel em que havia meninas de 14, 15
anos. E todos se encontram calados, porque há pessoas conhecidas
envolvidas nesse crime. Mas há que cobrar a divulgação dos nomes
dos comprometidos com essa grave situação.

Diz, ao final, que, apesar de ser membro suplente da Comissão,
quer dar sua contribuição, afirmando que providências nacionais têm
de ser tomadas.

Além dos órgãos já mencionados, falta o Ministério Público Federal,
que tem informações. Falta até mesmo uma ida ao Itamaraty, que
também se envolve nesse tipo de questão. Acompanhou isso
especialmente no caso dessas três crianças que foram retiradas do
Brasil por Foz do Iguaçu e foram para a Argentina, O Itamaraty
acompanhou a situação delas, é o representante dos brasileiros no
exterior. Enfim, é ele que tem condições de entrar com ações e, de
alguma forma, representar essas famílias brasileiras no exterior.

Crê que é preciso ir a Brasília, ao Ministério Público Federal, à
Câmara dos Deputados, ao Ministério da Justiça, como disse o
Deputado Célio Moreira, e ao Itamaraty, para buscar uma grande
articulação nacional. Especialmente o Estado de Minas Gerais é mais
penalizado por conta da sua posição geográfica. A qualquer momento,
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entra-se numa estrada federal e deixa-se o Estado. Acredita ser
necessário buscar unia discussão até para mudar a legislação
brasileira, relacionada a questões de pessoas e crianças
desaparecidas.

Em seguida, o Presidente passa a palavra ao Deputado Laudelino
Augusto que, de início, saudando os Srs. Deputados e as senhoras
mães presentes, manifesta sua solidariedade às famílias, às Sras.
Simone, Nilza e Cléia Maria, nas pessoas de quem solidarizava-se
com as demais mães e pais que estão sofrendo pelo mesmo motivo.
Disse estar tentando imaginar a angústia das pessoas envolvidas com
desaparecimentos. Que., com a constituição desta Comissão Especial,
a Assembléia, de alguma maneira, demonstra a preocupação dos
Deputados, representantes do povo, com essa situação,
manifestando, de início, lsua solidariedade.

Afirma já acompanhar outras entrevistas das mães presentes e de
outras, em diversos momentos em que se manifestaram. Neste
momento, quer fazer algumas reflexões. E bem complexa a situação.
O que levaria crianças e pessoas - esta Comissão trata de pessoas
desaparecidas, de qualquer idade - a desaparecer? No caso, o que
levaria crianças a desaparecer? E por conta própria? Elas mesmas
quiseram sumir ou o que aconteceu?

Inicialmente, disse que outras reuniões vão acontecer. Como
membro suplente da Comissão, estava suprindo a ausência de um
membro efetivo, na opdrtunidade impedido de comparecer, por estar
participando de outra reunião fora da Assembléia, mas que claro é seu
comprometimento com todas as Comissões.

A seguir faz apenas uma breve reflexão para ajudar. O fato concreto
é que crianças estão desaparecidas em Minas Gerais, no Brasil, no
mundo. Todo o planeta'está sofrendo essa situação. Mais perto de
nós, o que se pode fazer? Esse é o fato concreto. Agora, há o pano de
fundo, a estrutura da sociedade, como a sociedade é estruturada. A
nossa Constituição garante, pelo menos na letra da lei, prioridade
absoluta a crianças e adolescentes como dever da família, da
sociedade e do Estado - o Estado compreendendo as três esferas,
municipal, estadual e federal.

Como membro da Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da
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Criança e do Adolescente - e sempre se lembra da seguinte frase: "É
preciso cuidar do broto para que a vida dê flor e fruto", como diz o
compositor e poeta Milton Nascimento. E preciso cuidar das crianças,
protegê-las, e, para isso, a escola, as igrejas, as associações de
moradores, o poder público instituído, os conselhos tutelares e de
direitos têm feito um trabalho muito interessante. Talvez não dêem
conta de toda a complexidade, mas, no Sul de Minas, do qual é
testemunha, quase todas as cidades já estão bem organizadas com
conselhos tutelares, de direitos e com fundo municipal. Enfim, a
família, toda a sociedade e o Estado têm que se organizar.

Mas a reflexão a fazer seria sobre « maneira como se estrutura a
sociedade de hoje, como ela está montada. Os Deputados Cého
Moreira e João Leite se manifestaram indagando se existe tráfico de
pessoas ou de órgãos e o que estaria por trás dessa questão. Já leu
reportagens a respeito de pessoas ricas que querem viver muito
tempo e que usam a ciência: uns fazem troca de células, outros fazem
troca de órgãos. Essas pessoas poderiam estar participando dessa
cadeia de tráfico, porque estariam comprando, pagando por esses
órgãos. Portanto, da maneira como se estrutura a sociedade, o
chamado poder econômico continua dando as cartas. Então, há
necessidade de mudar esse sistema.

Há pouco, estava sendo discutido saneamento básico, outro assunto
seriíssimo. Quantas crianças estão morrendo de diarréia, disenteria e
outras doenças que poderiam perfeitamente ser evitadas! E
desaparecem de maneira contundente, porque morrem, desaparecem
mesmo para a vida, por falta de água tratada, por falta de saneamento
básico. Aí há também essa questão da estrutura da sociedade.

Existem questões conjunturais, mas também estruturais. Daí a
importância de nos prevenirmos para, depois, não precisarmos
remediar a situação. Mais do que isso, é preciso mudar, porque
prevenir e continuar o mesmo sistema, não dá certo. A mesma árvore
má continuará produzindo frutos maus? Mais que prevenir é preciso
mudar, rever as estruturas. Hoje a estrutura da sociedade é montada
para a manutenção do poder, do "status", do domínio cultural e
econômico. Então, há a manutenção e reprodução do sistema
dominante.
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Pode-se estar pensando: por que o Laudelino está se referindo a
esse assunto? Hoje sb realiza a primeira reunião para ouvir as
famílias, as pessoas envolvidas nessa questão e a angústia de cada
mãe. Sabe-se que cada mãe quer resolver a questão do seu filho, que
precisa ser encontrado.

Têm-se visto retratos lem vários lugares, mas a divulgação tem de
ser mais ampla ainda, 9u seja, a lei tem de ser cumprida, como bem
demonstrou o Deputado Sargento Rodrigues. Os dois artigos que ele
leu são básicos. Os órgãos públicos e de comunicação estão
falhando. Precisam garantir a divulgação das notícias de
desaparecimento de pessoas e de suas respectivas lotos.

Há também a questãó estrutural. Para cortar o mal, temos de ir às
suas raízes. O que está1 provocando o desaparecimento de pessoas?
O que leva ao tráfico hõmano ou de órgãos? Quem está comprando
esses órgãos? Quem está levando vantagem nisso? "Vantagem" entre
aspas, porque não é, vantagem nenhuma. Quem comete tal
barbaridade está comprando a própria condenação.

E certo de que esta Comissão Especial, que está cuidando
especificamente de desaparecimento de pessoas, contribuirá para a
elucidação dos fatos. A Assembléia tem feito outras comissões
especiais, cumprindo, asim, sua função catalisadora.

Vejam como esta reunião já está funcionando: de uma breve
exposição das mães, saíram muitas pistas. O simples fato de se
reunirem pessoas e de s  debater um assunto é muito positivo. Esses
encontros sempre geram frutos. O simples fato, por exemplo, de se
providenciar que os cartórios não cedam mais certidão de nascimento
a qualquer pessoa evitar i aque outras crianças sejam também levadas.
Podemos ter certeza disso. Inicia-se hoje, nesta reunião, uma cadeia
positiva, graças às maes que aqui estão. Há muita esperança de que
esta Comissão dê bons frutos.

Repetindo, nós, que adompanharemos o desenvolvimento disso em
60 dias ou menos, esbarraremos na questão estrutural. E inevitável.
Esse é, aliás, um assunto para aprofundarmos em outra oportunidade,
porque é óbvia a urgqncia de uma reforma política do Estado
brasileiro. E preciso parar de investir na manutenção do poder e de
interesses de grupos el pessoas e passar a investir, de tato, na
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qualidade de vida, na proteção de crianças e adultos, para, assim,
extirpar-se, de uma vez por todas, o tráfico humano e de órgãos e pôr
fim ao sofrimento das famílias que perdem, dessa forma, entes
queridos.

Será com esse pensamento minha participação da Comissão, de
que, aliás, não sou membro efetivo; mas estou inteiramente disponível
para o que for preciso e para somar forças pelo bem de nossas
crianças. Vamos cuidar do broto para que a árvore dê flores e frutos.

Com a palavra, o Presidente indaga das Sras. Simone, Nilza e Cléia
se querem acrescentar mais informações. Dizendo que esta Comissão
é abençoada, porque seus suplentes são Deputados sérios e
interessados em trabalhar no caso. O Deputado Laudelino Augusto,
por exemplo, analisou o problema buscando sua origem em questões
maiores que, como bem disse, acabam se concentrando em focos
menores. Os Deputados efetivos e suplentes estão empenhados em
dar sua contribuição às famílias e ao País.

Disse que a angústia de familiares pela lentidão do processo é
também da Comissão. Que o Projeto de Lei n 9 280/2003 fora
apresentado antes do desaparecimento do Douglas, por exemplo,
que, quando .a lei foi aprovada, o caso do Pedro ainda não tinha vindo
a público. Aquela época, já estávamos preocupados com essa
questão. Que apresentou o projeto, os Deputados o apreciaram, e nós
o votamos. Mas há pontos que precisam mesmo ser cobrados. Há
momentos em que o poder público é lento, locomove-se numa
velocidade tão baixa que dá angústia na gente; que é preciso fazer
com que as coisas aconteçam. O fato desta audiência pública tratar
do assunto faz com que outras autoridades se movimentem também.

O art. 32 da Lei n 2 15.432 diz o seguinte: "Os órgãos públicos do
Estado ficam obrigados a reservar espaço em suas repartições, em
locais de maior circulação de pessoas, para a afixação de cartazes e
similares contendo identificação, fotografia e dados das pessoas
desaparecidas". Esse é um ponto a ser cobrado. Que pretende chegar
a delegacias de Estado de qualquer especialidade e em qualquer
escola pública e ver as mães passando pelo "hali" principal da escola
em que as fotografias estejam afixadas. Que quer que a comunidade
escolar se sensibilize. Quer chegar aos quartéis da Polícia Militar, nas
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repartições do Ministério Público e ver isso também.
Que contribuição o Judiciário está dando nesses casos? Que

contribuição está prestando o Ministério Público? Este Estado é
também Ministério Público, é Judiciário. Os cartazes precisam ser
afixados, e isso a Comissão tem condição de cobrar e de fiscalizar.
Esse é um de seus papéis.

O art. 4 0 diz: "Os veículos de comunicação impressa, televisiva,
radiofônica e eletrônica dos poderes do Estado... - todos os poderes,
vejam bem - ".. .destinarão espaço para a divulgação de dados de
pessoas desaparecidas'j. Por isso tem-se de chamar nesta Comissão
os responsáveis pelo Diário Oficial e pela Rede Minas e saber se tal
espaço está sendo realr?iente reservado, ou seja, se a lei está sendo
cumprida. Afinal, as famílias aí estão vivendo sua angústia.

Tudo isso a Comissão tem condições de fazer. O bom desta
Comissão Especial é que ela tem um trabalho específico: só se reúne
com essa finalidade.

Temos de ir lá, o requerimento já foi aprovado. Formalmente, já
podemos sair daqui e nos dirigir à Delegacia Especializada de
Pessoas Desaparecidas, porque já há essa aprovação. Podemos
fazer perguntas à Deledada Cristina Coeli, que é competente e vem
fazendo um belo trabalhã. Ademais, por ser mãe, tem-se sensibilizado
com a causa. As vezes dIa não pode dizer que estão faltando viaturas
ou recursos humanos, pois fica hierarquicamente tolhida de falar
sobre o assunto. Todavia, a Comissão tem como detectar essas
faltas. Por exemplo, há esse art. 42• O Douglas desapareceu quando
voltava de um jogo em São José da Lapa, pelo Clube Atlético Mineiro,
em sua categoria.

Há um painel enorme dentro do Mineirão, que é do poder público,
assim como todo o estádio. E preciso chamar o Presidente da Ademg
e os demais responsáves. Por que não aproveitar aquele público de
50 mil, 60 mil, 70 mil torcedores, independentemente do time que
estiver jogando ou do evento que esteja ocorrendo, para ajudar a
fazer a divulgação de d,esaparecimentos e desaparecidos ? Isso é
importante.

Há condições de fazer com que a lei seja cumprida. E necessário
também convidar os representantes de empresas de ônibus
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municipais e intermunicipais. Pode-se cobrar que outras empresas
contribuam, tal qual a Telemig Celular vem fazendo, principalmente
porque já acabou o momento político. Há condições de cobrar apoio
da mídia privada. A Rádio Itatiaia tem feito cobertura constante, mas
não se percebe o mesmo empenho de outras emissoras de rádio e de
televisão. Esse problema, que é do conjunto da sociedade, aflige
todos nós. Essa responsabilidade não é só do setor público.

E fundamental a realização desse trabalho, e a Comissão tem
condições de fazê-lo. A lei já está aí, e o governo desencadeou a
campanha. Deve o governo realizar, com mais freqüência a campanha
"Volta", que persista nessa campanha, que tem grande poder de
divulgação, bem com todas as disposições da lei, pois prevêem a
fixação de cartazes em bancos, supermercados, casas lotéricas e
postos de gasolina.

Divulgou-se que um taxista havia afixado um cartaz de pessoa
desaparecida em seu veículo, mas a BHTrans mandou que o retirasse
e ameaçou multá-lo. Será que esse cidadão, agente público, não tem
sensibilidade humana? Quando trouxermos a esta Casa empresas
particulares de transporte municipal e intermunicipal, chamaremos
também a direção do DER e da BHTrans, para que percebam o
tamanho do problema. Muitas vezes o texto frio da lei não condiz com
a realidade da demanda social. Por isso é necessário que esta
Comissão faça esse trabalho.

Instada, observou a Sra. Cléia Maria da Conceição Santos que a
divulgação dos cartazes é importante, porque a Polícia Civil trabalha
muito mediante denúncias. Assim, quanto mais amplamente
divulgadas as fotos das crianças, mais teremos denúncias. Mesmo
que não selam todas verdadeiras, acredita que essa é a forma de se
dar mais ênfase à campanha.

Falando sobre a imprensa, é sabido que a imprensa privada tem
concessão pública. Deveria haver uma obrigatoriedade maior de
divulgação dos cartazes. Além disso, é necessária a divulgação
também nas TVs dos aeroportos e mesmo dentro das aeronaves, que
também possuem televisões e circuitos. Quando a pessoa vê o rosto
de uma criança desaparecida, olha para os lados ou pode manifestar-
se de alguma outra forma. Essa é mais uma sugestão. O apelo é para
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que todos olhem para os lados e observem as crianças no entorno. No
caso de as pessoas pêrceberem algo estranho ou se incomodarem
com alguma coisa, que se comuniquem.

A Sra. Cléia falou sobre a concessão, e essa é uma cobrança que
teremos de fazer à Câmara dos Deputados, porque não temos
competência para issojdo ponto de vista da legislação. Todavia, o
Ministério da Justiça, o próprio Itamaraty, conforme o Deputado João
Leite falou, podecobar dessas mídias em âmbito nacional. O
Deputado Célio Moreira também sugeriu uma audiência pública com
todos os meios de comunicação.

O importante é que as senhoras acompanhem a pauta desta
Comissão. Sabe-se quê, esta reunião foi meio de improviso, porque
poderia ser perdido tempo, uma vez que há prazo regimental a
cumprir-se. Precisava haver esta primeira audiência pública, para que
os Deputados pudesser4 ouvir as senhoras e seus familiares e, assim,
tomar as primeiras medidas cabíveis.

O Deputado Célio Morira sugeriu a aprovação de um requerimento
para realização de audiência pública. Será feito tudo o que estiver ao
alcance desta Comissão. A maioria dos Deputados é pai e sabe que
todos devem ter sensibilidade humana quanto a essa questão. Além
disso, obviamente, esse b nosso dever e nossa função.

Deputados Célio Moreira, Laudelino Augusto e João Leite, de outra
vez, o Comando da Polícia Militar designou um Major para
acompanhar o caso, a partir de outra audiência pública. Queremos
que a Polícia Militar e os poderes públicos também possam fazer
divulgação. Será cobr4lo isso do Comandante-Geral da Polícia
Militar. E preciso provocar a sensibilidade humana de todos os
policiais e bombeiros militares, que não podem contribuir apenas
como agentes públicos, lporque essa situação não requer apenas o
cumprimento de dever como homens públicos, mas requer uma
participação a mais.

E possível, sim, que uma viatura carregue um cartaz. E possível
fazer uma divulgação naè instruções dos turnos de serviço, para que
os policiais sejam sebsibilizados. Temos que sensibilizar os
professores, os policiais 1, civis e militares, ou seja, todo o aparato
público de agentes para cjue se envolvam nesse problema.
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Solicitada a palavra pelo Deputado Célio Moreira e sendo-lhe
concedida, disse ele que o jornal dos ônibus, metrôs e rodoviárias
também poderá divulgar os desaparecidos.

Serão convidados o rádio e a televisão, mas também o Presidente e
os membros da Comissão de Comunicação da Câmara dos
Deputados e o representante do Ministério da Justiça, porque
falaremos sobre a legislação federal. Precisamos da participação, da
colaboração da Comissão de Comunicação da Câmara Federal,
juntamente com os veículos de comunicação do Estado, para
esclarecimento da questão da legislação. Pedimos, Sr. Presidente,
que, a partir desta semana, a TV Assembléia divulgue os horários e os
dias de reunião, para que as pessoas do interior participem e
contribuam com esta Comissão. Tenho certeza de que há muitas
pessoas do interior em busca de algum familiar desaparecido. Hoje a
TV Assembléia é transmitida para mais de 200 cidades de Minas
Gerais, e o canal é aberto.

A participação de todos é muito importante. Sr. Presidente, no
requerimento solicitando a presença dos representantes dos meios de
comunicação, deve-se incluir o Presidente, os membros da Comissão
de Comunicação da Câmara Federal e, se possível, os membros do
Senado. No dia da discussão, esbarraremos na legislação federal. E
muito importante a participação dos Deputados Federais, dos
Senadores e do Ministro, que é mineiro e que muito nos ajudará.

Uma comissão não é uma brincadeira. Queremos realmente
encontrar meios de coibir, identificar e buscar caminhos para que
todos os pais tenham mais tranqüilidade. Queremos que os veículos
de comunicação contribuam com essa busca.

O Presidente diz que na próxima audiência deverão estar presentes
representantes da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária
Federal, da Polícia Federal e do Ministério Público. E importante o
acompanhamento dos familiares, a fim de conhecer o que as
autoridades estão falando sobre o assunto, inclusive para fazer
cobranças. E importante que esta Comissão faça um trabalho
planejado, principalmente porque serão convidadas autoridades
federais. E importante fazermos um convite antecipado, para termos
um espaço de tempo maior.
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O Deputado Célio Moreira apresenta requerimento em que solicita
que todos os representantes de meios de comunicação do Estado de
Minas Gerais - rádios, jornais e televisão -, juntamente com
representantes da Comissão de Comunicação da Câmara Federal e
também do Ministério dá Justiça e do Ministério das Comunicações,
sejam convidados a participar desta Comissão para contribuírem com
essa discussão. A data da audiência será marcada de acordo com a
agenda da Comissão. Orequerimento posto em votação é aprovado.

Por sugestão do Deputado João Leite acresceu-se que os portais da
internet também sejam convidados, o que se incluiu no requerimento
do Deputado Célio Moreira e mereceu aprovação.

O Sr. Presidente disse que espera o apoio e a colaboração desses
meios de comunicação, pois esse assunto preocupa todos nós. Os
pais de família estão preocupados. A preocupação refere-se
principalmente às crianças entre 12 e 14 anos, quando os pais dizem
para não saírem sem avisar e para terem cuidado. Temos que alertar
e levar isso para as escoas, universidade e igrejas. Com toda certeza,
a participação dos meios de comunicação nesta Comissão ajudará
muito.

Sabemos que o espao de tempo do convite foi curto, mas esta
reunião é muito importante porque já aprovamos vários
requerimentos. A reunião está sendo transmitida ao vivo, e, na
próxima audiência, na quinta-feira, outras autoridades deverão estar
presente. O Deputado João Leite requereu a realização de uma
audiência para ouvir os representantes de nossas igrejas. Como a
Igreja Católica e diversas Igrejas Evangélicas fazem trabalhos com
pessoas que vivem nas ruas, seria interessante engajar essas
pessoas em nossa luta. Terão elas grande contribuição a dar, porque
estão permanentemente nas ruas e talvez possam ver alguma dessas
crianças. Sugere-se qu, em tempo oportuno, realizemos essa
reunião. Se todos os Dep ptados desta Comissão estiverem de acordo,
poderão assinar o requerirnento.

O requerimento, oralmente apresentado, com a anuência de todos
os Deputados, é colocádo em votação e aprovado, para que,
posteriormente, seja realizada essa audiência pública.

0 Presidente disse da importância do requerimento, afirmando que a
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comunidade cristã, principalmente, tem dose maior de sensibilidade,
além de estar mais disponível para fazer essa divulgação, porque se
engajou em um firme propósito. Será de grande ajuda essa audiência
pública com a participação de autoridades da área.

A 32 Reunião da Comissão realizou-se em 23111/2006, contando
com a presença dos Deputados Sargento Rodrigues, Durval Angelo,
Célio Moreira, Antônio Júlio, Rogério Correia e Carlos Comes, bem
como dos convidados Promotora Angela Fabero, Cap. PM Adriana
Lisboa Comes, Cap. BM Eduardo Lauria Manhães, Delegada Cristina
Coeli Cicareli Masson, Srs. Cláudio Figueiredo Salviano, Nilson
Lorentz Leal, Benoni Prates Beltrão, Antônia Marques da Rocha,
Rivaldo de Freitas, Denise Célia de Freitas Ferreira, Nilza Balsa Gris,
Neide Maria Lima Carnargos, Lilian Lima Camargos.

O Deputado Sargento Rodrigues abre a reunião e, após aprovada a
ata, diz da finalidade da reunião, ouvir convidados permanentes ou
seus representantes, além do representante da Infraero, de forma a
subsidiar os trabalhos da Comissão. Cumprimenta e agradece,
nominalmente, os presentes, bem como os Srs. Deputados presentes.
Diz da necessidade da união de todos para enfrentar a luta desigual
travada pelos familiares das pessoas desaparecidas. Diz da Lei n9
15.432, de seus objetivos, da necessidade de fazê-la cumprir, em
busca da solução da questão relativa às pessoas desaparecidas no
Estado de Minas Gerais. Diz da importância de ouvir os diferentes
seguimentos, autoridades, representantes de órgãos presentes, para
saber o que, de fato, cada qual vem fazendo para atender às famílias
e as disposições da Lei, o que se pode fazer em conjunto.

A Promotora de Justiça Angela Fabero cumprimenta os presentes,
agradece a iniciativa de criação desta Comissão justamente para
juntos se entenderem, combaterem, se ajudarem e prevenirem
situações como essas de crianças, adolescentes e adultos
desaparecidos.

Disse da preocupação do Ministério Público com essa situação, e
que a instituição criou, no âmbito interno, uma comissão, sob a
presidência da Ora. Ana Ivanete, contando com a colaboração de
Procuradores de Justiça e de Promotores de Justiça, justamente para
entender à questão, ajudar e desenvolver, no que for possível dentro
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das atribuições da categoria, metas para tentar solucionar esse
problema que nos vemafetando e que, a cada dia que passa, está
chegando mais próximode todos nós.

Trabalhando há quatro anos na Promotoria da Infância e da
Juventude, tem a dizer] que a situação das pessoas desaparecidas é
muito cruel. Quando se trata de crianças e adolescentes, a crueldade
é ainda maior. A dor é muito grande, e todos compartilham dela
porque não são infreqüentes, pelo contrário, são bastante freqüentes
as informações sobre chanças desaparecidas.

Para falar de um mod mais prático e eficaz dentro da atribuições do
Ministério Público, informa aos presentes que, desde o ano passado,
foi baixada uma portaria, no âmbito da Comarca de Belo Horizonte,
requisitando maiores informações e mais documentos para a saída de
menores para viagens internacionais. Isso tem sido palco de várias
críticas de familiares qàe estão viajando com seus filhos e, às vezes,
sobrinhos, por causa de tamanha burocracia. Mas não foi esse o
objetivo da portaria.

A portaria para a Comarca de Belo Horizonte existe justamente para
que se preste mais atenção à saída de crianças e adolescentes
desacompanhados para o exterior. Essa foi uma medida eficaz que os
Promotores tomaram, juntamente com o Poder Judiciário. Hoje, para
se deferir o alvará jucicial, é necessário um pedido,' por meio de
advogado, com parecer do Promotor de Justiça.

O intuito de preservar as crianças e os adolescentes é o que se
busca, pois estava saindo de Belo Horizonte um número muito grande
deles que não residiam aqui. Descobriram-se endereços falsos,
pessoas falsas fazend9-se passar por familiares, pois a coisa era feita
a toque de caixa. Entáp em reunião com um Juiz Titular, Dr. Marcos
Padulo, foi baixada essa portaria.

Há também alternatkas bastante importantes no trato da rodoviária,
onde o vaivém de pessoas é muito grande. E, no caso de transporte
de crianças e adolescentes, no âmbito de comarcas contíguas, não é
necessário o alvará judicial, basta a documentação e a comprovação
do parentesco.

Todos, Polícia Mi
representantes na

Polícia Civil, Promotores de Justiça e nossos
mbléia Legislativa, devemos trabalhar juntos
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para encontrar medidas, com o fim de prevenir situações tão cruéis
como a do Pedro, do Douglas e de tantos outros que estão aí.

Um dado da maior importância é a comunicação, a divulgação, a
disseminação de retratos, assim como está sendo feito agora, mas
que precisa ser bastante implementado.

Mais uma vez, agradeceu e louvou a iniciativa dessa Comissão,
dizendo a todos que podem contar com a contribuição do Ministério
Público de Minas Gerais, que tem, pelo menos, um representante em
cada comarca do Estado.

Quando não houver um titular ou substituto, haverá alguém que
possa responder por ele. O Ministério Público está à disposição para
implementar qualquer trabalho mais arrojado. A comissão, da qual faz
parte, formou-se há mais ou menos dois ou três meses, mas, no
momento em que ela estava para tomar fôlego, a Ora. Ana Ivanete,
que a preside, teve de assumir a Procuradoria-Geral de Justiça. Com
a posse do novo Procurador, ela conseguirá retomar os trabalhos.
Reafirma a disposição para implementar qualquer atitude mais
ofensiva.

A Cap. Adriana Lisboa Gomes cumprimenta os presentes e diz que
a Policia Militar só tem a agradecer a idéia da Lei, a discussão desse
assunto. Exatamente com o trabalho de todos, haverá de se chegar a
uma solução comum, à melhoria da situação no que se refere ao
desaparecimento de crianças.

Em que pese a lei ter sido aprovada somente agora, no dia 5 de
junho, a Polícia Militar já vinha, há muito tempo, preocupando-se com
esse tema. Desde a criação da intranet PM, a Polícia disponibilizou,
no seu sistema de informática, um "site" em que se podem cadastrar
as pessoas desaparecidas. Nesse "site", a Polícia Militar se baseia
quando faz o lançamento de serviço para instruir os militares, a fim de
que estes tenham conhecimento das pessoas desaparecidas; mas
não se utiliza apenas a intranet, mesmo porque se sabe que poucas
pessoas têm acesso a tal ferramenta. Grande número de
desaparecimentos acontece na Região Metropolitana. Apesar de isso
acontecer também no interior do Estado, a estatística apresenta
grande número dessas ocorrências na Capital. Dessa forma,
enviamos para o policial que se encontra em trabalho externo, está na
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rua, informações sobre as pessoas desaparecidas. Isso já acontece
na corporação há muito tempo. A instituição acredita que realmente
estava faltando um trabalho conjunto, e não só do nosso sistema de
segurança, como também da sociedade. Muitas vezes não se
encontra um policial militar em todos os locais do Estado. Se
houvesse uma campanha de divulgação na mídia, de pessoas
desaparecidas, a sociedade utilizando o sistema do 190, o Disque
Denúncia, aí sim, o trabalho policial poderia ficar mais alimentado. As
vezes as pessoas procuram as unidades da Polícia Militar, mas,
infelizmente, estas no detêm muitos meios para realizar o
cadastramento, pois faltam fotos e informações, e isso é necessário.
Para o trabalho ser eficiente, é preciso que as pessoas e o sistema
estejam comprometidos com o tema. Se assim não for, pode haver
falhas e algum ponto não funcionar da forma com que deveria.

Repetindo, apesar de a lei ser deste ano, a Polícia Militar já trabalha
com isso há muito tempo, inclusive no interior do Estado. Aliás, há
regulamentações interhas na Polícia Militar referentes ao tema -
desaparecimento -, votadas para isso. Realmente falta um trabalho
conjunto para alimentar essas informações de forma mais eficiente.
Não adianta um oficial estar trabalhando em uma viatura se a
população, que se encontra todos os dias na rua em que mora, não
estiver consciente a respeito do tema. Necessária a ajuda de todos. E
preciso que a população fique vinculada com esse tema, para que o
nosso trabalho possa der alimentado como um todo - a Polícia Civil, a
Policia Militar -, um trbalho de investigação. Se o trabalho não for
conjunto, poderá haver falha em algum ponto e não se conseguirá
alimentar as informações para o policial, para que ele trabalhe.

Essa iniciativa é muito boa. Expondo esses temas em Plenário,
talvez, aí sim, seja posível direcionar um trabalho mais consciente,
para que essa alimentação funcione.

O Cap. Eduardo Lauria Manhães cumprimenta os Deputados e os
presentes. Afirma ser , a primeira reunião de que participa e de que
participa o Corpo de Bombeiros; que a assessoria de comunicação do
Corpo de Bombeiros tem distribuído cartazes, que são afixados em
todos os quartéis da Capital e do interior; que são distribuídos para
mais de 30 Municípios do Estado, entre eles Belo Horizonte,
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Contagem, Juiz de Fora, Montes Claros, Governador Valadares,
Divinôpolis e Varginha. Destacou que o Bombeiro não faz
patrulhamento, diferentemente da Polícia Militar, não tem viaturas que
saem às ruas em busca de pessoas desaparecidas. O Bombeiro sai
do quartel para atender a um chamado de incêndio, prestar socorro a
acidentes de veículos, mas estão dispostos a contribuir de forma mais
eficaz e contundente com o tema.

O Presidente agradece ao Cap. Eduardo Lauria Manhães e
comunica a presença do Sr. Rivaldo, pai de Douglas, bem como sobre
a breve presença da Sra. Cristina Coeli. Em seguida, concede a
palavra ao Superintendente da lntraero no Aeroporto Carlos Drumond
de Andrade, quarto convidado a manifestar-se, como se segue.

O Sr. Cláudio Figueiredo Salviano cumprimenta os Deputados,
autoridades e demais presentes. Parabeniza, em nome da lnfraero, a
iniciativa de criação desta Comissão e a iniciativa inicial de olhar de
maneira mais concentrada para esse problema. Diz que, como pai,
sente o drama de ter um filho perdido: que a lnfraero é uma empresa
pública federal, que hoje administra, em Minas Gerais, os aeroportos
Tancredo Neves, Confins, Pampulha, Carlos Prates, Montes Claros,
Uberaba, Uberlândia e Juiz de Fora. Por ter um grande público, com
grandes formadores de opinião, é fundamental que o aeroporto tenha
esse papel social. Desde já, coloca-se à disposição para a divulgação
da matéria relativa aos desaparecidos. Apesar de todo o arcabouço
legal que normatiza a questão do embarque de menores em vôos não
somente domésticos, mas também internacionais, isso não é
suficiente. O aeroporto dispõe de comissões especiais e ordinárias, da
Comissão de Segurança Aeroportuária e de coordenação de
aeroporto. O processo de embarque passa por vários atores. O
principal deles é a empresa área, que é a transportadora. No caso do
vôo internacional, a Polícia Federal e de fronteira precisam divulgar
mais esse assunto. Faz "mea-culpa" porque ainda não conhece essa
lei na íntegra; que é preciso divulgar mais, para conseguir atingir um
objetivo maior e fundamental. E um prazer e uma obrigação do
aeroporto promover essa divulgação; que, esporadicamente, são
recebidos cartazes que são afixados, merecendo que se dê mais
ênfase a isso; que, só nos Aeroportos de Confins e da Pampulha,
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circulam aproximadamdnte 10 milhões de pessoas. Essa também é
uma oportunidade dei atingir esses formadores de opinião, no
momento em que ele passa por um processo sistematizado de
embarque. Logo, é importante fazer essa divulgação para os agentes
das empresas áreas que são atores fundamentais nesse processo e
fazem o "check-in", nde é conferida inicialmente toda essa
documentação legal, e Si se segue exatamente o que está previsto no
Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como normas
internacionais.

Diz que o problema continua e que a lnfraero pode participar mais.
Coloca, por fim, à disposição os aeroportos da lnfraero para fazer
essa divulgação. Para sensibilizar todos esses atores e conseguir
enfrentar esse probleria, gostaria de contar com a presença dos
órgãos que desejam aproveitar essas reuniões, quer sejam ordinárias
ou extraordinárias, pois 6 tema assim o merece.

Com base na lei buscará saber o que mais pode ser feito, pois esse
é um papel social e funcamental do aeroporto, que é porta de entrada
e de saída de pessoas devendo ser fechada, para que não ocorra
esse tipo de coisa.

O Sr. Nilson Lorents Leal agradece, em nome da direção da
lnfraero, o convite dos Deputados, para estar presente à reunião,
cumprimenta pela constituição da Comissão, e as representações do
Ministério Público, da Polícia Militar de Minas Gerais, do Corpo de
Bombeiros e os demais presentes, principalmente os familiares das
crianças desaparecidas, que são os maiores sofredores desse drama
que ataca o nosso país.

Como portão de entrada e saída de pessoas, sabe-se que
naturalmente o aeropop pode ser um caminho para que crianças
desaparecidas embarquem com destino a outras cidades de maneira
ilícita e irregular. No entanto, a lnfraero está muito preocupada com
essa questão. Como disse Salviano, do Aeroporto da Pampulha, será
tentado estancar com os demais participes deste processo esse
buraco falho. A lnfraero tem um papel social fundamental muito
importante e participa ativamente da divulgação dessa lei. Pelo fato de
o aeroporto ser esse portão de entrada e saída de pessoas, confia-se
que a lei pode ter urna tremenda eficácia, não somente para o
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encontro dessas crianças desaparecidas, mas também para uma
atuação preventivamente eficiente.

Em nome da Presidência da Infraero, o Aeroporto de Confins se põe
à disposição, e oferece sua área física, para afixar cartazes dos
desaparecidos, convocando a comunidade aeroportuária, a fim de que
haja maior sensibilização para o problema.

Oferece, não somente o Aeroporto de Confins e da Pampulha, mas
também os aeroportos de todo o Brasil, para que se possa divulgar
esse trabalho internamente, haja vista o grande público que por eles
circula. A lnfraero estará empenhada ativamente em todo esse
processo.

Mais uma vez, agradece o convite e deixa as mãos estendidas para
contribuir, efetivamente, para a diminuição do sofrimento dessas
famílias.

O Presidente agradeceu ao Sr. Nilson Lorentz, registrou o convite
feito também à Policia Rodoviária Federal, além de alguns órgãos e
representantes da Câmara dos Deputados e do Ministério das
Comunicações. Disse ser necessário acionar todas as autoridades e,
mais ainda, que haja responsabilidade daqueles que realmente têm o
dever de participar desse tema tão importante. Infelizmente algumas
autoridades não estão tratando o tema com a devida importância.

Em seguida, o Presidente indaga se os familiares desejavam fazer
uso da palavra, passando a palavra à Sra. Denise Célia de Freitas, tia
do Douglas.

A Sra. Denise Célia de Freitas cumprimenta a todos. Agradece a
esta Comissão, que tem batido de porta em porta, pelo trabalho que
está desenvolvendo. Diz que as portas estão-se abrindo, que isso é
importante.

Fez algumas perguntas, dizendo que gostaria de obter respostas;
que ouviu o pronunciamento da representante da Polícia Militar.
Atualmente, o cadastro está sob a responsabilidade da Polícia Civil e
é eletrônico, ou seja, tudo é feito por meio de "site", com autorizações.
Ele já está instituído, em pleno funcionamento e está-se
transformando em cadastro geral no Estado de Minas Gerais. E isso
mesmo? Existindo esse cadastro, não poderia ser remetido por via
"web" diretamente para a Polícia Militar ou para o Corpo de Bombeiros
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e automaticamente pará a lnfraero, sendo essa informação transmitida
"on une" no mesmo instante?

Falou-se da dificuldade em relação ao cadastro e à obtenção de
informações corretas. As vezes, não há informações nem fotos. Pelo
seu entendimento, já :se instituiu um cadastro regulamentado na
Polícia Civil. Dessa forma, por meio da Divisão de Referência dos
Desaparecidos, está sendo alimentado automaticamente ou
repassado por meio dó sistema "on line" à Polícia Militar e ao Corpo
de Bombeiros e, talvez, automaticamente, à lnfraero e a outros
órgãos, como o Juizado da Infância, a Promotoria da Infância e a
Rodoviária. E importante termos não só as entradas e saídas do
Estado como também de toda a União.

Aborda a divulgação que é feita externamente. Atualmente, há
muitos cartazes sendo distribuídos, mas isso ainda é pouco. Gostaria
que fosse definido... Ainda não está sendo implementado esse
encaminhamento de cartazes. Por meio do cartaz eletrônico, talvez
fosse uma forma de fzer o repasse das informações diretamente à
população. O que se percebe é que as famílias fazem esse trabalho
de divulgação.

A Copasa realiza um trabalho de parceria. Depois dessa luta, já
temos o 0800. A estrutura está sendo montada para isso, mas o 0800
ainda não está divulgado na conta da Copasa. O número fixo é 3429-
6009, e não há suporte para atender a todos. Registra solicitação,
para que, nos próximõs meses, seja incluído o 08002828197 nas
contas da Copasa, inJormação que chega diretamente à casa de
todos, com as fotos de pessoas desaparecidas.

Talvez devesse ser i'mplementada essa saída nos aeroportos para
preservar as crianças r os adolescentes. Solicita melhor informação
sobre esse procedimento. E importante discutir essa questão. Sabe-se
que existe essa legislação, mas gostaria que isso fosse explanado.

O Presidente passa Ia palavra à Sra. Antônia Marques da Rocha,
mãe do Daniel. Agradece, inicialmente, o apoio que se está
recebendo, que é necessário. E prossegue dizendo que as vezes se
julga estar sozinho, mas se descobre que tem alguém junto - Deus e
os presentes. Indaga se o CDL tem como ajudar também, fazendo
uma divulgação nas lojas? Afirma andar muito pelo comércio e que ali
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existem portas se fechando. Muitos falam que o dono da loja não
permite a colocação de cartaz. Faz um apelo desesperado e fala:
"moço, pelo amor de Deus, meu filho tem 8 anos e está
desaparecido". Fica no maior desespero, mas a pessoa fala que não
tem como fazer nada. Tem como o CDL participar dessa campanha
para facilitar a comunicação?

Com relação à Policia Militar, menciona ter ligado para lá, dizendo
ter recebido um telefonema de uma pessoa informando que viu um
menino parecido com o Daniel na rua. A Polícia Militar falou que teria
de ligar para a Delegacia de Pessoas Desaparecidas. Ficou sem
ação. Se viram um menino parecido com o Daniel na rua, liga para a
Polícia Militar que é mais próxima e que já está na rua. Se eles não
atendem, até ligar para a Delegacia, o menino já sumiu porque, se
está com alguém, já foi. Queria saber como proceder.

A Cap. Adriana Lisboa Gomes diz que a Polícia Militar lida com um
problema muito sério dentro de uma Capital. Tem mais de 100 pontos
de atendimento para o 190. Qualquer um que acionar o 190 em
qualquer dia e em qualquer horário irá perceber que os 100 pontos
estarão ocupados e que algumas pessoas estão esperando as linhas
desocuparem. De acordo com a legislação que trata do que é Polícia
Militar, do que é serviço da Polícia Militar, se ocorre um acidente de
trânsito, por exemplo, e não houve vítima, a pessoa vai ficar
esperando muito tempo. Aí as pessoas reclamam que ficaram
esperando não sei quantas horas para o atendimento da ocorrência.
Isso ocorre porque realmente não tem como atender. Infelizmente, a
dor de um filho desaparecido é comum a muitas pessoas. Assim como
a senhora Antônia tem essa dor, outras pessoas têm outros tipos de
problemas que estão sendo atendidos pela Polícia Militar. Quando os
100 pontos estão ocupados, infelizmente, se ligar para o 190, pedindo
que alguém verifique se um menino que está em tal lugar, parecido
com seu filho, é seu filho, realmente fica difícil. Não é má vontade do
atendente do 190, na realidade o sentimento não é de descaso, é
simplesmente porque o nosso sistema não tem como atender. Não
somos onipresentes, não temos como abraçar todos os problemas de
uma forma tão íntima que possamos atender a uma averiguação.
Enquanto a viatura está indo averiguar, mais de 100 ocorrências de
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fatos reais estão acontecendo naquele mesmo momento. As pessoas
estão se machucando! homicídios estão acontecendo. Quando a
pessoa liga, muitas vezes não há possibilidade de atendê-la para ir
averiguar se o menino arecido é ou não o filho da senhora. Não é
uma dor solitária, mas infelizmente o sistema de trabalho funciona
assim. São necessários mais recursos, mais material humano. Se
pudéssemos criar uma comissão, um atendimento especial, talvez o
trabalho fosse facilitado. Mas, da forma como funciona hoje, não
existe disponibilidade de pessoal para averiguar essa situação. Diz
isso não só em relação a pessoas desaparecidas, mas também em
relação a outros sistemhs de ocorrências, para os quais também não
há atendimento porque, 1 realmente, a polícia não tem material humano
para atender. Essa é uma situação difícil.

Retomando a palavra, a Sra. Antônia Marques da Rocha disse ter-se
referido à questão do cadastro, à dificuldade de editá-lo para a
divulgação interna e também por via da intranet, dentro do "site" da
PM, que o ideal seria -1 como sugestão - que esse cadastro fosse o
único. A partir daí, alimentaria automaticamente os outros sistemas.

O Presidente interrompe para dizer que a Lei n Q 15.432, de sua
autoria, institui um sistema de comunicação e cadastro de pessoas
desaparecidas e dá out?as providências. Refere-se a artigos da lei, diz
sobre o decreto do Governador que regulamentou a lei, do cadastro
instituído, que está sobi os cuidados da Polícia que faz investigação.
Deixa para a Sra. Cristipa explicar sobre o cadastro.

Retoma a palavra a Cap. PM Adriana Lisboa Gomes, que ressalta
que a função institucionl da Polícia Militar não é a investigação.

Diz participar da reLinião porque o interesse da instituição é
realmente inovar e aceitar idéias, realizar um trabalho em conjunto,
mas, de fato, é necessário o esforço comum. Citou-se a CDL. A
instituição acha indispqnsável um trabalho conjunto para que isso
possa fluir de maneira fácil.

O Presidente registra a presença da Sra. Lilian Lima Camargos,
irmã do Leandro Lima Çamargos, um dos desaparecidos, e da Sra.
Cristina Coeli Cicareli Masson, titular da Delegacia Especializada das
Pessoas Desaparecidas l. Passa a palavra à Sra. Nilsa Balsa Gris - que
cumprimenta os presents e diz que o Cláudio, com ordem do Juiz, foi
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visitar a filha no dia 301712005, na região da Pampulha, Bairro Trevo,
Rua Aloísio Aragão Vilar. Da terceira vez que foi lá, ele não voltou.
Ficou sabendo que ele nem chegou a vê-ia.

Pede maior divulgação desse caso, porque até hoje não tem notícia
alguma, e a situação está muito difícil. Pede ainda divulgação da
campanha do Alta e das outras, como a da Copasa.

O Sr. Rivaldo de Freitas diz que gostaria apenas de cobrar um
pouco mais de empenho dos bombeiros, até nas buscas locais,
porque ele mesmo percorreu vários lotes e lugares em que o seu filho
poderia estar, que demorou a conseguir apoio, que este veio depois
de quase nove meses, que gostaria de contar com mais ajuda e que
não houvesse tanta burocracia. E preciso checar cisternas naquele
local, que não tem condições de entrar lá, assim como os policiais
também não têm. Isso poderia ser feito o mais rápido possível, sem
tanta burocracia.

O Presidente dá a palavra ao Sr. Benoni Prates Beltrão, pai de
Pedro, que cumprimenta os presentes e diz que gostaria apenas de
uma informação, que seu filho desapareceu no dia 8 de agosto, sendo
que no dia 10 recebeu a informação de que um familiar seu tinha visto
a criança com dois adultos na Praça Raul Soares. Há mais de 100
dias o seu filho desapareceu, e agora é que a pessoa foi chamada
para fazer o retrato falado. Qual a causa de tanta morosidade? Depois
de 100 dias, a imagem fica pouco nítida na mente, que gostaria
apenas dessa informação.

O Presidente diz que essa ansiedade fica nos familiares dos
desaparecidos. Foi acompanhado, pela Comissão de Direitos
Humanos, junto à Afago e à Delegacia Especializada de Pessoas
Desaparecidas, o caso das 42 mulheres desaparecidas em Belo
Horizonte. Foram quatro anos de caminhada.

O que há de ser deixado bem claro é que o objetivo maior de uma
comissão como esta é não deixar que os casos caiam no
esquecimento, ficando restritos à dor pessoal das famílias. Portanto, o
que se pretende é não permitir que se privatize a dor dos familiares.
Essa dor tem de ser da sociedade. Isso é fundamental. Além disso,
procura-se pressionar os poderes públicos a tomarem providências
em relação aos casos ocorridos e adotarem medidas preventivas para
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evitar novos casos. 1 São esses os maiores objetivos dos
parlamentares e desta Comissão.

A presença da represbntante da Delegacia Especializada, que tem a
função de apurar os csos, é fundamental para que o assunto seja
discutido. Tem-se a cbrteza, e a Sra. Cristina concordará, que a
participação dos familiares no caso das 42 mulheres desaparecidas foi
muito importante do porpto de vista da apuração, do direito de a família
enterrar os restos mortais de um parente. Quanto à responsabilidade
criminal, o resultado taribém foi muito satisfatório. Para que se tenha
idéia, foram 43 casos na Região Metropolitana, distribuídos por várias
delegacias. Ações básicas, do ponto de vista da apuração, não foram
feitas, talvez pelo acúmulo de trabalho das delegacias, pelo critério de
prioridade e também por não haver um mecanismo concreto que faz
parte da democracia: d pressão. Então, a partir do momento em que
todos foram reunidos duma única delegacia, caminhou uma solução.
Os familiares e amigos das mulheres desaparecidas criaram até uma
associação, a Afago, qpe tem desempenhado um papel fundamental
para manter o fato bem vivo. A dor do desaparecimento é maior que
qualquer outra.

Outro dia, em um debate com a Sra. Cristina numa faculdade de
Belo Horizonte, falava sobre o caso da Selma - sou do Conselho da
Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, Cnec, e ela era
funcionária do Cnec -, no qual as crianças, durante muitos e muitos
anos, diante de qualquer barulho de carro na rua ou qualquer toque da
campainha, corriam para ver se a mãe estava chegando. Essa é uma
dor que não temos corno medir.

Dessa forma, a presença da Sra. Cristina, até pela experiência que
tivemos no caso das mUlheres desaparecidas... Sugerirei hoje, em um
requerimento, que haja um dia específico para ser apresentado o caso
das mulheres - sabe-se que esses casos todos estão no "datashow" -,
com a presença dos familiares, para servir como modelo de trabalho
nesses casos.

Duas questões concretas foram levantadas, dos Srs. Benoni e
Rivaldo, portanto passo a palavra para a Sra. Cristina. Depois,
poderíamos pensar dm um dia de apresentação do caso das
mulheres, que poderia servir como grande referência para os nossos
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trabalhos.
A Delegada Cristina Coeli Cicareli Masson diz que inicialmente faria

algumas ponderações acerca do cadastro. Considera a Lei n 2 15.432
um avanço para a questão do desaparecimento. O decreto de
regulamentação foi assinado no dia da implementação da campanha
"Volta", e, a partir de então - faço a mesma colocação feita na Câmara
Municipal -, tivemos a oportunidade de divulgar todos os casos de
desaparecimento. E bem verdade que inicialmente o critério de
prioridade das divulgações foi o previsto em lei, ou seja, priorizar
menores, idosos e portadores de necessidades especiais, tendo em
vista a existência de leis federal, estadual e municipal nesse sentido.

Com a lei, tivemos a oportunidade de divulgar todos os nossos
desaparecidos menores. Tivemos essa oportunidade, e deu a
impressão de ter havido um aumento de desaparecimentos no Estado
de Minas Gerais, principalmente de crianças e adolescentes. Gostaria
de deixar bem claro que isso não é verdade. Aquelas crianças que
estão tendo oportunidade de terem suas fotografias divulgadas estão
desaparecidas muitas vezes desde 1999, 1997, ou seja, em datas
anteriores, quando não havia essa oportunidade. Esse é o primeiro
esclarecimento que deixo aqui registrado.

Hoje, temos o cadastro de pessoas desaparecidas em todo o Estado
de Minas Gerais. Com a campanha, a partir de junho, a Delegacia foi
reestruturada, e recebemos recurso humano e material. O setor de
psicologia e assistência social, implantado a partir de junho deste ano
na Delegacia, tem feito um trabalho de traçar o perfil do desaparecido
mineiro. Não é um trabalho de curto prazo, mas no mínimo diria que,
em seis meses, poderemos divulgar os primeiros resultados. A
previsão é que façamos, até junho de 2007, uma radiografia de todo o
Estado de Minas, para constatarmos quais são as regiões com maior
índice de desaparecimento e sua motivação.

Também a implementação da campanha e a Lei n 9 15.432 nos
deram a oportunidade de trabalhar com a prevenção. Há seis anos
como titular da Delegacia, verificamos que, em 90% dos casos - tenho
essa estatística registrada na Academia de Polícia -, trata-se de ato
voluntário. O melhor remédio, o ideal é a prevenção. Por isso não
presenciamos queda desse índice nos últimos seis anos: não
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aplicávamos a prevenção. Sempre estávamos aplicando a repressão
naqueles casos que eram vinculados a situações criminosas, cujo
número, por sinal, é ben reduzido.

Foi determinado por mim e pelo setor de psicologia e assistência
social, há um mês, que fizessem projeto da polícia comunitária para
aplicarmos a prevenção. O projeto está pronto, registrado na
Academia de Polícia e prevê quatro módulos. Se necessário, posso
exibi-lo em uma outra oportunidade, com equipamento próprio.

Os módulos são: mbdulo para pais, módulo para crianças e
adolescentes, módulo riara profissionais de saúde e educadores de
saúde e módulo para educadores. E uma tentativa de se trabalhar
com toda essa comunidade, e a intenção é estarmos presentes na
comunidade implementando essa prevenção e, ao mesmo tempo,
preparando multiplicadores da idéia. Trabalharemos com contadores
de história, corri teatros,t tudo no sentido de combater a motivação. A
maioria é vinculada a problemas de substância entorpecente, a
alcoolismo. São problerrias de ordem social, dívidas. E certo que
existem desaparecimentps vinculados a situações criminosas, mas em
número muito reduzido.

Volto a falar sobre esse assunto todas as vezes que tenho
oportunidade. Recentemente estive reunida com a Procuradora-Geral
de Justiça, e foi encaminhada a ela uma cópia do cadastro, porque é
muito importante outro órgão público fiscalizador ter essa cópia, uma
vez que é nesse cadastro que constam as motivações. As vezes,
parece assustador o nbmero de desaparecimentos, o alto índice,
girando em torno de 1.000 a 1.300 em toda Minas Gerais. Entretanto,
90% estão vinculados à situação social.

Ontem, um garoto de 13 anos que está desaparecido há um mês
contatou a Delegacia e pLediu que o apoiássemos, porque viu a própria
fotografia, entretanto não quer retornar ao lar. Perguntou se poderia
apresentar-se à Delegacia. Chegando lá, relatou que saiu de casa
porque a mãe é falecida o pai se encontra preso, a avó é bem idosa,
um irmão de 16 anos 1 faz uso de droga, espanca-o, e ele está
ameaçado de morte por traficantes. A situação é realmente muito
complexa. Fizemos um dontato com o conselho tutelar da região, que
nos respondeu que o qup poderão fazer é entregá-lo à família. Então,
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ele fugirá de novo.
Vejam os senhores que o problema é social, e essa foi a resposta

que obtive. Pedimos ao conselho tutelar de Belo Horizonte que
recebesse aquela criança e a encaminhasse ao programa de proteção
à testemunha. Em que pese a não ser do Município de Belo Horizonte,
todas as vezes que procura refúgio, vem para as ruas de Belo
Horizonte.

Citei esse caso para exemplificar o problema social. Recentemente,
também um garotinho, cuja foto estava divulgada no "site", havia
meses desaparecido, foi encontrado com uma senhora que estava
explorando o seu trabalho. Aliás, não é bem trabalho, mas
mendicância. Esse garoto entrava em ônibus com panfletos pedindo
ajuda, dizendo que necessitava de dinheiro para resolver questões de
saúde. E bem verdade que iremos apurar a responsabilidade criminal
dessa mulher.

Cito esses exemplos, porque diversos são solucionados. Existem
casos mais complexos, mas diversos são solucionados. Do nosso
trabalho, infelizmente, o que aparece são os casos não solucionados.
Aqueles que são resolvidos não são divulgados, mesmo porque
evitamos a divulgação, para não causar constrangimento às famílias.

Como a Lei n 2 15.432 prevê, o sistema de comunicação é muito
importante. Após a assinatura do decreto, tivemos um encontro com o
Secretário de Saúde para montarmos uma rede de comunicação entre
os hospitais e a Delegacia, a qual já está funcionando. Foram
distribuídas cartilhas de conscientização, e hoje já é possível localizar
com mais facilidade os desaparecidos, quando dão entrada a esses
locais sem identificação. De junho para cá, já colhemos bons
resultados.

Também nos reunimos com o Poder Municipal e com representantes
de abrigos de moradores de rua. Aqui quero agradecer ao Deputado a
elaboração dessa lei, pela qual foi possível essa comunicação.
Passamos o nosso cadastro para o Poder Municipal, já que os
guardas municipais estão nas ruas abordando a população e, por
meio do cadastro, verificam e fazem entrevista para ver se aquela
pessoa não é um dos desaparecidos cadastrados. Também nos
abrigos essa comunicação já está sendo feita em rede, por meio
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desse contato com a Prefeitura.
Tudo é muito novo. Ainda estamos em processo de construção,

mesmo em relação à prevenção, mas creio que, para 2007, teremos
resultados altamente satisfatórios na questão de desaparecimento.

Ontem recebi um "e-mail" da Redesap, vinculada ao Ministério da
Justiça. Gostaria de registrar aqui também que já temos um parceiro
na América Latina, que poderá averiguar menores desaparecidos. Há
uma menor do interior de Minas com história de permanência no
Paraguai. Ainda temos uma parceria com uma policial portuguesa
adida, que verifica Portugal e a Espanha para nós.

Foi proposto pela Redesap abrir um espaço para divulgar as lotos
de crianças que estão vivendo em abrigos sem identificação. E o
contrário da questão do desaparecimento. Já estamos fazendo
contatos com os abrigos para intercederem junto ao Juiz da infância e
da juventude, a fim dp autorizar a divulgação de fotos dessas
crianças, com o intuito de localizarmos seus pais. Pode haver algum
parente, algum responsákel procurando por elas. E o processo inverso
ao desaparecimento.

A Delegacia também trabalha com identificação de cadáver. Em
razão disso, gostaria dedeixar registrado que, na última reunião que
fizemos aqui, estavam presentes a família do Douglas, a O. Nilza, a
mãe do Saulo e a D. Terèzinha, que reclamava a ausência do João de
Meio. Na verdade, quando a D. Terezinha questionou o fato, fiquei
calada, porque não 

me 
recordava dele. No entanto, chegando à

Delegacia, procurei o cbso. Encontrei-me com a O. Terezinha na
saída e perguntei-lhe quem era o ausente dela, porque não me
lembrava do fato. Não me lembro dos 1.300 desaparecidos, mas creio
que de 80% deles. Ela disse que, na verdade, a investigação estava
em Esmeraldas, e não bomigo. Disse-lhe que, então, iria avocar a
investigação. Gostaria de dizer que o João de Meio foi localizado sem
vida, identificado, e ela ?eceberá a ossada na próxima semana para
sepultamento.

Quero deixar registrado também que o caso do Saulo já foi
solucionado, porque a sua ossada foi encontrada por dois garotos que
faziam trilha no Parque dhs Mangabeiras.

Quanto à D. Nilza, e14 foi encaminhada para se submeter a um
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exame de DNA, e aguardamos resultado de confronto.
O caso do Rivaldo encontra-se em andamento na Divisão de

Referência da Pessoa Desaparecida. Temos dois retratos falados. Na
verdade, o Rivaldo fala acerca da cisterna, mas tem acompanhado a
investigação. Hoje, aliás, estava marcada uma diligência em Morro do
Pilar, na qual ele iria deslocar-se com o José Aurélio na tentativa de
localizar uma mulher que pode nos dar informações a respeito do
garoto. O Rivaldo tem insistido em que façamos a divulgação desse
retrato, mas considero ainda prematura tal divulgação. Temos essa
diligência, e, por essa razão, retardei um pouco as buscas que ele
cobrou dos bombeiros.

Faço aqui minha a responsabilidade, porque a questão é
direcionada para aquela localidade. Ela é muito forte. A testemunha
que me foi apresentada pela tia do garoto é de uma firmeza muito
grande, e a família sabe da idoneidade dela. E por isso que estou
caminhando nessa direção, mas podemos caminhar simultaneamente
em outra. Farei contato com os bombeiros para agilizar, mas tomando
a cautela de solicitar inicialmente a ordem judicial para adentrarmos
todas as propriedades que possuam cisternas naquelas imediações
da Vila Olímpica.

Com relação à investigação do Douglas, já identificamos dois
pedófilos, porém fotografias deles foram apresentadas à testemunha
do caso do Pedro. Existe essa testemunha, o Jorge, a quem essas
imagens foram apresentadas, entretanto não houve reconhecimento.

O caso do Pedro não se encontra, há tempos, na Divisão de
Referência da Pessoa Desaparecida. Por essa razão, não tecerei
comentários, sob pena de atrapalhar a investigação do departamento
competente no momento.

Estou observando a D. Antônia sentada. Quanto ao caso do Daniel,
recebemos informação de que ele está em companhia de um
carroceiro. A informação foi passada por um policial. Diversas
diligências estão sendo feitas na comunidade, mas, até o momento,
não conseguimos localizá-lo. Agora estamos entrando na terceira fase
da campanha Volta, e o Daniel foi encaminhado para anúncio de tevê.

Há ainda o caso do Anderson, de Contagem, cuja mãe não está
participando das audiências desta Comissão, e diversos outros
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envolvendo menores, cujos pais também não têm conhecimento, mas,
se tivessem, poderiam comparecer.
Agora o cadastro migrará para o "site", que é o

www.desaparecidos.mg.gov.br . No entanto, podemos observar que o
número de desaparecirnentos no cadastro é bem maior, porque só
vão para o "site" as fotos das pessoas que possuem autorização para
serem divulgadas. Por isso não posso colocar à disposição o
cadastro, mas o "site".

Encaminhei uma cópia do cadastro para a Procuradoria-Geral de
Justiça, com cuja Prpcuradora Ana Ivanete me reuni. Ela me
convocou para uma reMnião tendo em vista as notícias veiculadas na
imprensa. Conversamos, e respondi-lhe que aquela não era a
realidade dos desaparcidos; que há seis anos eu estou à frente
dessa Delegacia; e que só havia uma forma de comprovar o que
estava falando: enviando-lhe uma cópia do cadastro, para que ela
própria visse as motivações.

Há diversos desapaecimentos vinculados à guarda da criança,
problemas de conflito de guarda entre pai e mãe. No entanto, deixo
registrado que existemsim, desaparecimentos vinculados a crimes
altamente complexos envolvendo menores e adultos.

Não sei se respondi a todas as perguntas. Quero dizer ainda que o
caso do Leandro foi epcaminhado à Corregedoria-Geral de Polícia.
Tendo em vista as cicunstâncias que o envolvem, declinei-me da
competência e o encaminhei para a Corregedoria, que não me
retornou. Creio que a Corregedoria está trabalhando de forma mais
sigilosa.

O Deputado Rogério Correia, quanto a esse caso do Leandro,
pergunta por que ele foi para a Corregedoria. E, quanto ao caso do
Pedro, por que saiu dai sua divisão, onde está, e quais as notícias de
tais casos.

A Delegada Cristin Coeli Cicareli Masson diz que, se fizer
comentários publicamente, poderia gerar prejuízo às investigações.
Pode responder ao Députado após as audiências. Faz questão, não
há problema algum. Mas crê que, publicamente, poderia gerar
prejuízo para as investigações. São situações mais complexas.

0 Deputado Rogério Correia diz que seria bom que ele e o
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Deputado Sargento Rodrigues tivessem alguma orientação sobre os
dois casos.

A Delegada Cristina Coeli Cicareli Masson diz que se for o caso,
pode até responder por escrito. Não há problema algum. Agora,
realmente, no caso do Leandro, declinou da competência e
encaminhou imediatamente à Corregedoria. Quanto ao caso do
Pedro, tão logo surgiram fatos novos, também declinou da
competência. Eles não foram avocados, mas declinou da competência
por causa dos fatos que foram surgindo.

Diz que com relação às mulheres desaparecidas, sente falta destas
reuniões, porque, ao contrário de cobrança, serviram como um apoio
recebido pela Delegacia de Pessoas Desaparecidas. Isso ocorreu em
2003. Ainda solicitou ao Deputado que provocasse outra reunião,
"porque tenho tanto a expor, caminhamos tanto; estamos tão próximos
do final que tenho essa vontade. No entanto, esse final ainda pode
perdurar por um ou dois anos, sem dúvida". Mas comprometeu-se a
investigar. Disse que não estava se comprometendo a apurar, mas a
investigar com responsabilidade. Desse comprometimento veio o
resultado. Caminharam tanto, e acredita que estão tão próximos do
final, que gostaria que se realizasse uma reunião da seguinte forma:
numa primeira parte não haveria divulgação, para que pudesse falar à
vontade com os familiares; e, posteriormente, discutiriam o que pode
ser divulgado, porque, salvo engano, era esse o procedimento usado
à época.

O Deputado Durval Angelo sugere uma reunião com a presença da
Afago, associação criada pelos familiares e amigos das mulheres
desaparecidas, incluindo-se entre os convidados a Dra. Cristina e
representação do Ministério Público, considerado grande parceiro e do
qual se reclama ação mais incisiva no acompanhamento dos
processos respectivos, observada a agenda da Comissão. Acresce a
necessidade de convidar, também, o serviço de informação e de
inteligência da Polícia Civil, por meio da Coseg. Essa reunião também
seria aberta aos familiares dos outros casos. Com ela, tentaremos ver
como o processo de organização de familiares de mulheres
desaparecidas está sendo fundamental nesses casos. Esse é o
requerimento.
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A Presidência submete o requerimento a votação e é ele aprovado.
Submete a Presidência' também a votação dois requerimentos de
autoria da Comissão, solicitando ao Diretor-Geral da Imprensa Oficial
e à Rede Minas de Telvisão, respectivamente, informações sobre a
regularidade da publicção das lotos e dos nomes das pessoas
desaparecidas, em cumprimento à Lei n2 15.432, de 31112005. Os
requerimentos são aprovados.

A Presidência passa a palavra ao Deputado Rogério Correia que diz
ser co-autor do requeriçnento que deu origem à Comissão e que fora
feito representante da Erresidência da Assembléia e da Mesa, da qual
participa, no acompanhamento da Comissão. Justifica sua ausência
em reunião anterior; esclarece que acompanha alguns casos de
desaparecidos há mais tempo e já escutou o relato de diversos
familiares de desaparecidos, que, com a Vereadora Neila Batista e
outros, esteve em reunião com o Dr. Otto, em que a Dra. Cristina, a
Denise, a Neusa, o Rivaldo e, se não se engana, a Antônia estavam
presentes. Há mais empo preocupa-se com esses casos de
desaparecimento.

Acredita que esta Comissão se torna fundamental para que a
sociedade não se esqúeça desse problema, que não é apenas dos
familiares, mas de todos. E algo que pode acontecer a qualquer um.

Já vinha acompanhando esses casos há mais tempo, e,
recentemente, o Pedro Augusto também desapareceu. Ele é filho do
Benoni, que é primo de 1sua esposa. Portanto, esse problema não está
longe de acontecer com nossos familiares, com um ente querido.
Todos, no Estado de Minas Gerais ou no Brasil, podemos ser vítimas
desse processo. Por isÂo, faz-se necessário que toda a sociedade se
preocupe com a questã.

Fica feliz com a concepção apontada pela Dra. Cristina: a
necessidade de prevenção. Considera isso fundamental. Não basta
apenas a repressão ao fato; a prevenção é fundamental. Espera que
tenhamos condições de fazer com que a sociedade se mobilize para
prevenir esses desap'arecimentos, especialmente de crianças e
adolescentes.

Parabeniza o Deputado Sargento Rodrigues, pela Presidência desta
Comissão e por juntos terem apresentado esse requerimento.
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Diz perceber, por vezes, faltar às famílias um pouco mais de
atenção, de informação, quanto ao acompanhamento das ações.
Reconhece que a polícia não pode revelar tudo. Há questões
sigilosas, mas sente que falta amparo às famílias no que diz respeito
às notícias, ao acompanhamento dos passos dados pela polícia, para
que se sintam tranqüilas. Sente isso em cada família que o procura.
Elas sofrem com a ausência de informações e também com a dúvida
se as ações da polícia têm sido pertinentes e imediatas. Por exemplo,
o Benoni já perguntou: "1-lá 100 dias, deveria ter sido feito um retrato
falado, por que não o foi?". Acredita que esse tipo de
acompanhamento, não se referindo às questões sigilosas da polícia, o
que se compreende, é importante.

Por exemplo, no caso da família do Benoni, inicialmente havia a
suspeita de uma pessoa que poderia estar envolvida, que havia
ameaçado o Pedro, e qual foi a resposta? A família não recebeu
resposta. Por isso, muitas vezes, eles recorrem aos Deputados para
tentar uma resposta mais adequada.

Não se critica ninguém, mas acredita que a falta de informação seja
uma das angústias dos familiares. Quer deixar a sugestão de que haja
um acompanhamento mais minucioso das ações da polícia, para que
as famílias se sintam mais seguras quanto ao trabalho realizado.

Deixa ainda outras sugestões. Para a lnfraero, sugere maior controle
da saída de crianças nos aeroportos. Não sabe como isso é feito
atualmente. Mesmo que isso possa significar maior transtorno para as
famílias, é importante que se identifiquem os pais da criança em vôos
comerciais e principalmente nos particulares. Como essa fiscalização
é feita em vôos particulares? A lnfraero faz algum tipo de controle?
Como ele é feito? Pode existir esse controle para impedir o tráfico de
órgãos? Num caso assim, geralmente as crianças são retiradas do
local rapidamente; então, é necessário um controle e uma fiscalização
mais rígidos nos aeroportos, além, evidentemente, da prevenção.
Acredita que a lnfraero pode ajudar muito com relação a essas
questões.

Quer conversar com a Dra. Cristina sobre esses casos que já não
estão na Delegacia de desaparecidos. Se essa Delegacia acompanha
quem ficou responsável pelo caso. Acredita que deva haver o
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acompanhamento de quem já tem experiência, mesmo que o caso
tenha sido remetido a oiijtros órgãos da Polícia Civil.

Por fim, a Assembléiaí Legislativa, por meio da sua Mesa, coloca-se
à disposição para tentar ampliar as divulgações. Deixa ás famílias a
solidariedade pela dor Eque estão sentindo. Deseja ver se consegue
avançar do ponto de vista da prevenção e também nos casos
pendentes. Espera que se consigam algumas respostas. Agradece.

A Presidência solicita à Dra. Angela Fabero o auxílio do Ministério
Público, por meio da Procuradoria-Geral de Justiça, para cobrar e
acompanhar a implementação dessa lei que dá publicidade aos
cartazes com fotos das pessoas desaparecidas. Esse é um papel da
Assembléia, mas também do Ministério Público. Está previsto na lei
cobrarmos isso da Rede Minas, conforme requerimento já aprovado.

Reconhece-se a dificdildade de um familiar chegar a um quartel, a
uma delegacia ou a uma escola e pedir para fixar um cartaz, o que é
previsão da lei, mas o familiar dificilmente será ouvido. E concedida,
pela ordem, a palavra ao Deputado Durval Angelo.

O Deputado Durval IÂngelo diz considerar sua sugestão muito
interessante. Podemos: encaminhar um requerimento formal à Dra.
Ana Ivanete, porque, além da divulgação na mídia, principalmente na
da Assembléia, na mídia estatal do governo, a lei também exige que
abrigos e hospitais cumpram esse procedimento num prazo de horas.
Eles têm 12 horas para comunicar às autoridades, caso chegue lá
algum desaparecido nas condições estabelecidas.

Na lei também há determinações a respeito da criança e do
adolescente. Aliás, caso se comprove crime no caso da criança
desaparecida, há a questão da denúncia do Ministério Público de
crime da criança desaparecida.

Já que a Dra. Ana l4anete é a coordenadora dessa comissão de
desaparecidos, deve
Ministério Público inf'
aos órgãos de impr
abrigos a responsabi

Acredita que essa
preocupação e agiliz
temos quórum para

ios votar um requerimento solicitando que o
e, formalmente - incluindo a anexação da lei -,
a, aos hospitais, às casas de saúde e aos
Je do agente que não tomar essa precaução.
malidade do Ministério Público gerará maior
a questão do atendimento à lei. Com certeza,
ar esse requerimento. Solicita seja colocada
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em votação sua sugestão, e entregará, em mãos, esse ofício, já nesta
ou na outra semana, á Dra. Ana Ivanete.

A Presidência acolhe a sugestão do Deputado Durval Angelo.
Realmente, esta é uma das formas pelas quais podemos ajudar a
Polícia Militar e a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Pessoas
Desaparecidas: a partir do momento em que todos os órgãos e
Poderes participarem. Aliás, o Ministério Público pode ajudar
internamente, com a divulgação nas repartições do órgão.

A Promotora Angela Fabero diz que essa atitude formal é perfeita,
embora já se faça uma fiscalização junto aos abrigos. Hoje tem um
setor na Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude que
fiscaliza todos os abrigos. Lá realizamos o estudo de cada caso, com
o objetivo de encaminhamento para as famílias; estudamos a situação
daquelas crianças e daqueles adolescentes que lá estão.

Com relação aos hospitais, há um outro setor na Promotoria da
Infância e da Juventude que fiscaliza a questão dos hospitais e
maternidades de Belo Horizonte - fato no âmbito de Belo Horizonte,
pois, no interior, a situação é mais complexa, por causa da
precariedade de instrumentalizar as ações.

A Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude, que se situa na
Av. Olegário Maciel, 555, conta com um setor pedagógico que
fiscaliza e caminha com as escotas públicas - estaduais e municipais -
e também privadas da Capital.

Aproveitando o ensejo, agradece à Dra. Cristina, que, de forma
muito clara, elucidou a questão. Essa questão dos desaparecidos é
muito complexa. Há um fenômeno por trás dessa questão que temos
de conhecer: a motivação.

Na Promotoria, há casos de crianças e adolescentes que saem de
casa por várias questões: sociais, familiares, envolvimento com
gangues e com drogas. Portanto, a ação preventiva tem de ser forte
no âmbito social.

Para fechar, ressalta a importância da divulgação. Tanto a polícia
quanto o Ministério Público trabalham apurando e investigando os
fatos, e essa apuração é pautada no cruzamento de informações.
Então, a partir do momento em que os casos forem divulgados e os
desaparecidos revelados, talvez isso nutra a Delegacia com mais
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informações, para melhor condução dos trabalhos.
Estamos prontos para , receber o requerimento, mas, paralelamente a

isso, deve haver um trabalho voltado para a identificação dessas
crianças abrigadas. O público diário que é recebido no Juizado da
Infância é muito grande, e o cuidado que se tem no trato também é
muito grande. Estou diz endo com relação à criança, ao adolescente e
ao deficiente, pois esse é o lado mais cruel da questão. Quando se
trata deum desaparecido maior, capaz, a situação é um pouco
diferente, não pela dor, mas pelo fenômeno que o motivou. Quando se
trata de crianças, adolescentes e deficientes, pela não-condição e
pela não-capacidade total de discernimento, realmente a questão
torna-se bastante complexa. E apenas essa exposição. Coloca-se à
disposição no Juizado da Infância e Juventude, na Av. Olegário
Maciel, n2 555.

O Presidente agradece à Dra. Angela Fabero e coloca em votação o
requerimento da Comidsão, que é aprovado, e solicita à Dra. Ivanete,
Procuradora-Geral de 1 Justiça, as providências previstas e a fiel
execução da Lei n2 15.432. A Presidência ainda informa aos Srs.
Deputados que, num segundo momento, será convidado o
Comandante-Geral da Polícia Militar, o Chefe da Polícia Civil e a Dra.
Ivanete, ProcuradoraLGeral de Justiça, para uma reunião
extraordinária. Visa-sei a conversar com o comando das instituições
sobre algumas medidas, para que, de fato, possam ser
implementadas com mior agilidade. Algumas decisões precisam ser
tomadas, e esse processo ainda está lento. E preciso avançar nisso.

O Deputado Célio Moreira diz que gostaria de apresentar outro
requerimento, para, numa reunião extraordinária que será agendada,
contar apenas com á presença dessas três autoridades. Alguns
assuntos devem ser tratados com mais urgência, e há necessidade de
presença das autoridhdes que tenham poder de tomar decisões
internas nessas instituiões. Diz da ausência da Polícia Federal, mas
esclarece que deverá ela ser convidada em outra oportunidade.
Votado o requerimento foi ele aprovado.

O Deputado Célio Moreira informa de sua necessidade de ausentar-
se, para participar de dutra reunião.

A Sra. Cristina Coeli Cicareli Masson diz que gostaria de esclarecer
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que, no âmbito de informação do Ministério da Justiça, não há no
Brasil ocorrência registrada de tráfico de órgãos. Isso diz respeito a
todos os Estados da Federação. O que temos é tráfico de pessoas
para fins de trabalho escravo e exploração sexual, já intenso em
outros Estados. Em Minas Gerais isso ocorre de forma mais lenta,
mas já com alguns casos registrados - aliás, tenho dois registrados,
envolvendo mulheres adultas, para fins de exploração sexual.

O Brasil é país de origem, e Portugal e Espanha têm sido
considerados países de destino dessas pessoas, razão pela qual a
Delegacia de desaparecidos fez contato com a policial adida, de
Portugal, que está exercendo funções no Brasil e é o nosso elo,
promovendo averiguações na Espanha e em Portugal, nos locais em
que poderemos encontrar essas mulheres.

Isso foi motivo de muito temor público e estava sendo veiculado.
Trata-se aqui de esclarecer que não há ocorrência registrada nesse
sentido.

A 41 Reunião da Comissão realizou-se em 30/11/2006, sob a
Presidência do Deputado Sargento Rodrigues e com as presenças
dos Deputados Adalclever Lopes, Durval Angelo, Célio Moreira e dos
convidados Sr. Odécio Reis, Promotor Celso Penna, Cap. PM Gedir
Christian Rocha, Delegada Cristina Coeli Cicarellli Masson, Sr. Benoni
Prates Beltrão, Sra. Simone Helena Rodrigues, Sra. Neide Maria Lana
Camargos, Sra. Lilian Lima Camargos, Sra. Vânia Lúcia Fróes e Sr.
Eduardo Carvalhaes Nobre.

O Presidente registra, nominalmente, e agradece as presenças de
convidados. Faz, a seguir, suas considerações iniciais. Comunica a
divulgação da matéria que se obteve, no Mineirão, quando do jogo do
Atlético Mineiro contra o América do Rio Grande do Norte, visto por
mais de 70 mil pessoas. Lamenta a ausência da imprensa, convidada
para a reunião, destacando a presença do Sr. Eduardo Carvalhaes
Nobre, editor do jornal "O Debate - Portal de Notícias". Diz da
necessidade de envolvimento e de parceria de todos, para enfrentar o
ingente problema das pessoas desaparecidas e de seus familiares.

Passa, a seguir, a palavra ao Sr. Eduardo Carvalhaes Nobre, que,
em síntese, após cumprimentar os Deputados e convidados, diz ser
representante do jornal "O Debate - Portal de Notícias", que, neste
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ano, completa 54 anos; que tem um trabalho grande na Internet, um
produto de quase 10 anos; que a convocação não é uma obrigação,
mas que é um prazer participar e contribuir no que for possível; que a
imprensa deve ser envolvida. Em um país onde somente 5% da
população lê, o envolvimento da imprensa é importante. Por quê?
Porque os familiares das pessoas desaparecidas vivem de fios de
esperança, e a imprensa é fundamental na construção desses fios.

Temos de envolver ] as Associações Mineira e Brasileira de
Imprensa, o sindicato d ps jornalistas, enfim, os órgãos, os jornais, as
rádios e a televisão. Ademais, temos de fazer nova convocação,
explicar-lhes e pedir-lhés ajuda a fim de que as famílias continuem a
tecer fios de esperança.

Não só a imprensa é: importante nesse processo; temos de contar
com toda a sociedade. Trata-se de uma construção complexa, mas,
se a imprensa está prpsente, obviamente podemos trabalhar muito
mais na busca de novos parceiros. Agradecendo, coloca-se à
disposição para responder às perguntas que se fizerem necessárias.

O Presidente passa1 a palavra ao Sr. Odécio Reis, assessor
parlamentar que, nesta oportunidade, representa o Senador Hélio
Costa, Ministro das Corbunicações que, a nível nacional, pode prestar
grande auxílio à causa dos desaparecidos e de seus familiares.

O Sr. Odécio Reis, cumprimentando os Srs. Deputados e os
presentes, diz da satisfação de estar participando da reunião, na
qualidade de assessor e representante do Senador Hélio Costa,
Ministro das Comunicações que, neste momento, está chegando a
Uberlândia, onde partibipará da reunião técnica com a reitoria da
Universidade Federal, para tratar da implantação do Centro de
Tecnologia da Informação e Comunicação Tecnológica na referida
cidade do Triângulo Mineiro. Ao longo do dia, o Ministro também
participará de reunião na Aciub, com a sociedade de Uberlândia e
com o Prefeito.
Ainda na manhã de hoje, por telefone, serão levados ao

conhecimento do Ministro Hélio Costa alguns fatos ocorridos nesta
reunião. Conforme saIintou o Presidente desta Comissão, em nome
do Ministro traz a informação de que ele, não apenas no Ministério,
por meio de sua atividade política, mas também por prestígio pessoal,
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estará permanentemente ao lado desta Comissão. O assunto aqui
discutido não é apenas de interesse da Comissão. Além disso, o
objetivo dela não coincide apenas com o pensamento do Senador
Hélio Costa e dos familiares dos desaparecidos. Trata-se de uma
obrigação não só do setor político, mas também do empresarial, da
comunidade, do setor de serviço, especialmente da imprensa, enfim,
de toda a sociedade brasileira.

Ressaltou que o Ministério das Comunicações faz parte dessa
parceria, que tem de se transformar em uma luta global para
diminuirmos a dor dos familiares que estão à procura dos queridos
entes desaparecidos e dar-lhes, outra vez, a satisfação de vê-los,
abraçá-los e beijá-los.

Considerou a ausência de parte da imprensa belo-horizontina nesta
audiência uma surpresa negativa, porque, entre todos os órgãos, a
imprensa é o que mais tem condições de ajudar, de dar maior apoio a
esta Comissão e, conseqüentemente, aos familiares dos
desaparecidos, visto que, por meio dos jornais, do rádio e da
televisão, estará a questão presente em todos os rincões do Estado e
do País.

Em nome do Ministro, agradece o convite. Aproveita a oportunidade
para elogiar o representante do jornal "O Debate - Portal de Notícias",
que foi muito feliz na sua explanação. Acrescenta que, ao lado do
Ministro Hélio Costa, viaja pelo interior do Estado, sempre tentando
ajudar os que os procuram. Em Belo Horizonte, nota que o trabalho
desta importante Comissão está tendo êxito, pois, nos ônibus, nos
táxis, enfim, em todas as partes da Capital, observa-se um movimento
incrementado com a participação da sociedade, a fim de fazer com
que os desaparecidos se tornem ex-desaparecidos.

Salienta que o próprio Governador Aécio Neves iniciou um excelente
trabalho, implementando o programa "Volta", que deve contar com a
participação, com o trabalho insistente de todos aqueles que têm a
satisfação de não ter ninguém desaparecido na família, e que,
enquanto houver alguém desaparecido - ainda que desconhecido -,
sua família será uma só: a família mineira, a família brasileira. E essa
família que ficará à procura da pessoa desaparecida, mesmo sem
saber a razão do desaparecimento.
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Encerra as palavras	decendo, em nome do Ministro, o convite

	

(eito ao Ministério das	inicações, fazendo saber que ele dará seu

	

engajamento e o do	tério nesta luta. Portanto, em nome do

	

Senador Hélio Co	novamente coloca o Ministério das
Comunicações à dispc

A assessoria do Senador, em Belo Horizonte, localiza-se à Rua
Professor Antônio Aleixb, bem pertinho da Assembléia Legislativa. O
número do telefone é 32752125. Em Brasília, a Comissão poderá
contar não só com o Ministério, mas também com o Senador
Wellington Salgado, suplente do Senador Hélio Costa no Congresso
Nacional. Como participantes dessa parceria, todos estão imbuídos do
propósito de dar o mínimo de ajuda para diminuir, pelo menos um
pouco, a dor desses familiares.

Parabeniza a Comisso, bem como todos os que participam desta
campanha. Novamente coloca-se à disposição da Comissão, dos
familiares e dos demis presentes, reafirmando a participação do
Ministério das Comunicações neste evento, que é salutar, católico,
humano e, principalmente, brasileiro, visto que representa uma parte
do coração de cada um ] de nós. Agradece.

O Promotor Celso Pnna cumprimenta os presentes e agradece o
convite. Diz do grande;problema da sociedade brasileira, que é essa
dificuldade de fazer com que as coisas se organizem e funcionem
durante longo período, o que deve ser preocupação de todos ao tomar
iniciativa nessa Comissão, até porque as pessoas continuarão a
desaparecer.
A política precisa estruturar-se, organizar-se e funcionar

adequadamente. Nesse sentido, observando a lei votada nesta
Assembléia, foi encaminhado ofício ao Presidente do Tribunal de
Justiça solicitando o cumprimento desta nos órgãos de comunicação
tanto do Ministério Púdico quanto do Tribunal de Justiça. Os fóruns e
as Promotorias, incluindo os do interior, são locais onde podem ser
afixados cartazes com retratos de pessoas desaparecidas.
Particularmente, nunca viu isso ocorrer. Na própria Promotoria onde
trabalha há um movimnto enorme de pessoas por semana, e lá não
existe isso. Portanto, lessa lei precisa ser regulamentada para ser
colocada em prática. Além disso, o assunto também pode ser
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discutido. O próprio movimento dos familiares pode procurar o
Procurador-Geral e o Presidente do Tribunal e solicitar essa
regulamentação, verificar como o processo ocorrerá e dar palpites.
Isto não seria problema.

Esse envolvimento deve ser de todos, ou seja, da sociedade e dos
órgãos públicos. No caso da sociedade, logicamente, apesar da boa-
vontade para ajudar na localização das pessoas desaparecidas,
principalmente crianças e adolescentes, é preciso entender que as
pessoas farão o que a lei determina. Então, o Ministério Público, a
Promotoria de Justiça da Juventude têm mecanismos judiciais ou
extrajudiciais para fazer com que o que determina a lei seja cumprido
pela sociedade. Há boa-vontade das pessoas em relação à
localização dos desaparecidos, e a nossa ação pode, deve e será
feita, tendo em vista o cumprimento da lei, na parte que se refere à
sociedade, porque, logicamente, as pessoas só são obrigadas a fazer
o que a lei determina. O que ela não determina você não é obrigado a
fazer.

Quanto às obrigações do poder público, gostaria apenas de destacar
um aspecto. É lógico que há urna ação generalizada no poder público,
de modo geral, para tentar localizar pessoas desaparecidas. O
exemplo é colocar em locais visíveis cartazes com fotos, etc. Existe
também a ação específica do Estado, que é a atividade, a
investigação policial. Talvez se deva lançar uma discussão nesta
Comissão, pois, recentemente em visita à delegacia de pessoas
desaparecidas, constatou-se a boa-vontade dos policiais que
trabalham lá. Julga muito difícil priorizar o desaparecimento de
crianças e adolescentes, sem que haja uma delegacia específica para
esse fim, mesmo porque os motivos que os levam a desaparecer são
diferentes dos motivos dos adultos. Além disso, há, previsão legal no
Estatuto da Criança e do Adolescente de que uma das linhas da
política de atendimento é a criação do serviço de localização de pais,
crianças e adolescentes desaparecidos. Essa discussão deve ser feita
para saber se a ação do Estado precisa ser modificada e se, por
exemplo, junto à Polícia Civil, pode-se criar uma delegacia específica
para crianças e adolescentes desaparecidos.

Em linhas gerais, foi o que se disse. E importante para a sociedade
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esse movimento dos fariliares de pessoas desaparecidas. Essa ação
é fundamental não só ra localização de entes queridos, mas também
para que a política de atendimento a esse tipo de caso seja
aperfeiçoada. Tal ação' é muito importante para o futuro da nossa
sociedade.

O Presidente diz acreditar também na cobrança de uma ação do
Chefe da Polícia Civil para criar uma delegacia específica ou um setor
específico para apurar,questões envolvendo desaparecimento de
crianças e adolescentes

O Deputado Durval Angelo diz que o desaparecimento de pessoas é
muito grave não só pai#a os familiares e amigos, mas também para
toda a sociedade, prinbipalmente para o poder público, que tem a
função de protegê-la.

Sempre faço uma comparação. Ao discutir este assunto, reporto-me
à época da ditadura militar, especialmente as ditaduras do Cone Sul,
em que as pessoas desapareceram. Vimos toda essa luta pelo
processo de redemocrdtização, ocorrido principalmente no Chile e na
Argentina e: infelizmente de forma mais branda, no Brasil. E primordial
que as pessoas tenharri, no mínimo, informações a respeito dos seus
entes queridos ou que possam enterrar os seus restos mortais. O
filme "Zuzu Angel" regitra muito bem essa dor, esse drama, e mostra
como as liberdades democráticas e individuais não tinham valor no
período da ditadura mili 1tar. Na situação em que vivemos, pelo menos
com o processo de construção do Estado Democrático de Direito, isso
é muito mais inconcebível.

Tenho muito receio, por isso faço esta intervenção antes da Dra.
Cristina. Temos de exigir ações concretas do poder público, mas sem
causar alarme nem terror na sociedade. O próprio Deputado
Adalclever, Vice-Presidente desta Comissão, disse-me, há pouco, que
a sua esposa não está deixando as crianças irem sozinhas às
escolas. Vemos, portanto, que a sociedade se está alarmando. Seria
bom a Dra. Cristina bbordar a questão da média histórica dos
desaparecimentos pard deixar claro que não está havendo aumento
do número de casos. Se a diferença fosse de um caso, poderíamos
indignar-nos, mas não está havendo aumento. Nos últimos anos,
estamos no mesmo patamar. Sendo assim, seria importante mostrar
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esses dados. Talvez a senhora possa enviá-los a esta Comissão, o
que nos ajudaria muito.

Outra informação fundamental seria a comparação com os outros
Estados. Tomei conhecimento de uma visão mais empírica, não
científica, de que Minas não está acima da média nacional. Essa
estatística ajuda a não alarmar a sociedade mineira. O velho filósofo
Kant já dizia que a matemática acaba fazendo-nos encontrar com a
verdade. Essa informação também seria muito importante.

O número de crianças desaparecidas justifica a montagem de uma
estrutura estatal específica. Poderia haver um número maior de
pessoas na delegacia, porque ela atua com uma infra-estrutura
deficitária. Nada adiantará uma delegacia especializada se ela não
tiver condições para trabalhar. Que haja uma equipe para atuar sem
precisar da estrutura de uma delegacia. Seria possível compatibilizar
essas duas coisas?

Há outra questão que está alarmando muito as mães, que são os
carros pretos, que, a cada momento, são de um jeito - às vezes um
Corolla, às vezes uma "van", recolhendo crianças. Recebo
telefonemas constantes em meu gabinete, talvez por ser o relator
desta Comissão.

Vemos alguns veículos da imprensa e parlamentares sérios falando
em tráfico internacional de órgãos, o que é uma loucura. Aliás, a
Comissão de Direitos Humanos, que presido, já apurou três ou quatro
denúncias envolvendo esse assunto, e, em todas elas, não houve
tráfico. Uma funerária de Minas Gerais fazia aquele trabalho todo de
tanatopraxia para receber o seguro, sem autorização da família.
Solicitamos algumas autópsias pelo Ministério Público, e - ficou
comprovado que não havia órgãos humanos, mas serragens. E bom
deixar claro que, na época, não ficou comprovada a existência de
nenhum transplante. Há por sinal condenação de 2 instância, não
pela prática de tráfico de órgãos, mas sim pela vulgarização da pós-
vida, Se muitas vezes a vida não tem valor, a morte acaba sendo
vulgarizada. Então essas condenações se devem a outras práticas
criminosas, e não à venda de órgãos para transplante.

Como o Celso mencionou, temos de tomar medidas efetivas e
práticas. Teremos um tempo curto, pois o prazo da Comissão se



1297

encerra no dia 20. Que hão fiquemos viajando muito. Podemos dar um
consolo às famílias, ritostrar-lhes que há uma lei que garante a
divulgação, que agimos na prática. Por exemplo, o que a delegacia
precisa realmente para be estruturar e ter um setor específico para as
crianças e os adolescentes, para atender melhor e com maior rapidez
os familiares?

Resumindo, gostaria que a senhora discorresse um pouco a respeito
das estatísticas, fazend comparações com outros Estados, e falasse
ainda sobre medidas práticas e necessárias que a própria delegacia
poderia tomar para atender ao pedido do Celso, já que é fato que
precisa haver atendimento específico para as crianças. Que não haja
medo nem terror. Nd realidade, essa cultura do medo acaba
prejudicando a causa das famílias envolvidas, porque o processo
investigativo fica mais envolto em mistério e é mais difícil avançar. Se
as pessoas que têm informações sobre crianças desaparecidas
acharem que existe uma quadrilha tão estruturada e especializada,
ficarão com medo de Har essa informação e de se comprometer,
quando, de fato, infelizmente, muitos dos desaparecimentos são
causados por atos 1 gratuitos de violência, principalmente de
adolescentes, por influência de mentes pervertidas que atuam
isoladamente.

As pessoas que têm informações precisam trazê-las ao nosso
conhecimento. Talvez, para que isso ocorra, fosse necessário um
0800.

Depois apresentaremos um requerimento do Deputado Adalclever
para discutirmos essa F questão com o Ministro Hélio Costa. As
pessoas estão alarmads, com medo. Então, de que forma talaremos
de questões sérias, concretas? Essa cultura do medo é pior que tudo
na sociedade; prejudica até mesmo a investigação policial.

A Delegada Cristina Coeli Cicarelli Masson diz que são boatos as
afirmações relativas à existência de veículos pretos e abordagens em
portas de escolas A partir da divulgação da campanha Volta, em
atendimento à Lei n 2 15.432, tem-se a impressão de que o número de
desaparecimentos de menores cresceu, o que não é verdade. De fato,
foram divulgados todos os nossos menores desaparecidos. Então, o
que anteriormente era escolhido passou a ser generalizado, ou seja, a



1298

divulgação passou a alcançar todos os menores, inclusive os de 1998
e 1999, dando a impressão de crescimento dessa estatística.
Entretanto a estatística permanece estável se comparada à dos seis
últimos anos. Em seis anos de titularidade da delegacia, não houve
acréscimo. Causou espanto muito grande o fato mencionado em
audiência pública, na Câmara Municipal. Reafirmo que a estatística é
estável porque não houve aumento estatístico. A cada ano, há entre
950 a 1.000 registros. Esse número permanece o mesmo. Não há
redução, porque 90% da motivação é de ato voluntário, e a medida
aplicável é a prevenção, não aplicável anteriormente, em razão da
falta de recursos. A partir de junho deste ano, com a campanha Volta,
reestruturou-se a delegacia, tornando possível implementar o projeto
de prevenção Conviver, a iniciar-se antes do final do ano, que
percorrerá as comunidades mais carentes. Serão realizados quatro
módulos de execução. O projeto está registrado na Academia de
Polícia Civil e tem o intuito de combater as causas de
desaparecimento por ato voluntário, que perfazem cerca de 90%.

O desaparecimento, em princípio, não é crime, razão pela qual não
são instaurados inquéritos policiais para apurá-los. Instaura-se
inquérito policial a partir do momento em que desponta, na apuração,
a possibilidade de ocorrência criminosa. Fora esses casos, instaura-se
procedimento administrativo, registrado da mesma forma. Portanto
não se trata de inquérito, mas de procedimento administrativo.

A maioria das pessoas desaparecidas é do sexo masculino e tem de
22 a 45 anos. Têm motivações diferentes os desaparecimentos de
adulto e de menor. Não há um setor diferenciado para cada um
desses casos, ou seja, o mesmo policial que apura o desaparecimento
da pessoa adulta, apura também o do menor e está capacitado para
agir em ambas as situações. Isso é de extrema importância, porque,
se um policial estiver impedido, outro que apura o desaparecimento de
um maior é capaz de substituí-lo, pois possui conhecimento para tal.
Esse procedimento é adotado há seis anos. São sabidas as
diferenças das motivações tanto em relação ao maior quanto em
relação ao menor. Com a diferenciação, prioriza-se o menor, o idoso e
os portadores de necessidades especiais, visando à busca imediata e
à divulgação. Tendo em vista o aspecto legal, alcança-se essa
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prioridade. Existem leis, nos âmbitos federal, estadual e municipal,
que prevêem prioridade à busca imediata, divulgação e apuração,
nesses casos.

Não há registro de desa parec im ento vinculado a tráfico de órgão.
Em razão de reunião recentemente realizada em São Paulo, com a
Polícia Federal e as derhais Delegacias de Pessoas Desaparecidas de
outros Estados da Federação, pode-se afirmar que não há, segundo
informação do Ministério da Justiça, registro de ocorrência de tráfico
de órgão no Brasil. O 'que há é tráfico de pessoas, de drogas e de
armas. Não há ocorrência de tráfico de órgãos. Há tráfico de pessoas
para trabalho escravo e exploração sexual. Essas são as motivações.

Em relação a números, hoje, dia 30 de novembro, está sendo
fechada a nossa estatística. Na próxima quinta-feira, está prevista
outra audiência pública sobre a mesma matéria, quando se
apresentará a estatística dos últimos 11 meses em relação a adulto e
a menor, comprovando Hue permanece estável.

Aqui, na próxima quinta-feira, serão apresentados casos
persistentes de menores desaparecidos não só em Belo Horizonte,
mas também em Minas Gerais, em mais de lO anos de Delegacia de
Pessoas Desaparecidas. Retificando, a Delegacia existe há mais de
13 anos. Serão apresntados, em listagem própria, os casos mais
preocupantes e complxos, envolvendo menores desaparecidos. Será
comprovado que o numero não é alto. São casos em que realmente
as investigações vinculam-se a circunstâncias criminosas.

Há estatísticas referentes apenas aos últimos 11 meses, excluído o
mês de dezembro. O
nomes: Diogo, de Pas
desapareceu nas imed
do Pedro, considerand
os casos que, após
voluntária a justificar
diagnóstico. Há, ainda
Esse número, salvo ei
Delegacia. Salvo esqu
15.

Em contato com o Alexandre Reis, Coordenador da Redesap,

casos não são muitos. Enumeram-se alguns
s; Carla Emanuele, do Shopping Dei Rei, que
ições da Mata da UFMG; o caso do Douglas e
-os persistentes. Conclui-se como persistentes
investigações, não se encontra motivação
desaparecimento daquele menor. Esse é o
os casos da Aline, da Jéssica, do Anderson.
lano, não chega a 10 em mais de 13 anos de
cimento de algum, esse número não chega a
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vinculada ao Ministério da Justiça, foi feito um levantamento dos
desaparecimentos ocorridos em São Paulo. São cerca de 30 menores,
diariamente. Em Minas Gerais, é considerado satisfatório o número de
desaparecimentos. A prevenção deverá ser implementada em 2007,
iniciando-se ainda neste ano, na comunidade apontada como a mais
carente. Já se fez o levantamento da comunidade mais carente de
Belo Horizonte e Região Metropolitana, para dar início a essa medida.
Não se fala aqui sobre criminalidade. Vê-se a comunidade carente,
porque 90% da nossa motivação vincula-se a circunstâncias sociais. A
meta para 2007, em relação aos desaparecidos. é alcançar o interior
do Estado, porque se acredita que a prevenção reduza ainda mais o
número de desaparecidos, que permanece estável. Em relação aos
desaparecimentos vinculados a situações criminosas, também não
houve acréscimo nos últimos seis anos. A estatística demonstra essa
circunstância.

Aqui estão três famílias de pessoas desaparecidas. Diga-se de
alguns dados sobre as investigações. A mãe do Leandro esteve na
Delegacia, na sexta-feira, após a audiência realizada na quinta-feira.
Foi feito um contato com a Corregedoria, e, segundo o Presidente do
inquérito policial instaurado para apurar o desaparecimento do
Leandro, o inquérito foi encaminhado à Justiça Pública, com todos os
pedidos possíveis que dizem respeito à investigação. A mãe conhece
os detalhes por terem sido repassados a ela. Aguarda-se a reposta,
não da Justiça, mas dos órgãos a que a Justiça solicitou informações.
A Justiça deu encaminhamento, e aguarda-se o prazo normal de
resposta. Não se trata de inquérito em curso, em relação aos
desaparecidos. Declinou-se da competência, relativa ao assunto,
tendo em vista as graves circunstâncias que rodeiam o fato. A
experiência de 6 anos autoriza o diagnóstico. Há casos que, de
imediato, se diagnostica estarem vinculados a situações criminosas;
outros que, de imediato, vinculam-se à motivação voluntária.

Em relação ao caso do Douglas, tenta-se identificar determinada
pessoa. Há que se falar entrelinha. Não é possível detalhar. Não foi
possível fazer certa diligência no interior, suspensa por causa da
chuva, que impediu a passagem. Há uma corporação da Polícia Militar
fazendo levantamento na região, mas que ainda não houve retorno.
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Ainda ontem, foi leito tini contato para localizar um adolescente que
teria ido para São Paulo. Essa informação não foi confirmada. Crê-se
que não tenha ido para São Paulo, mas se está prosseguindo nessa
indicação. Possivelmente há certo temor por parte da adolescente de
contatar a Polícia. Reafirma-se dizer em entrelinha para evitar prejuízo
à investigação.

Em relação ao caso do Pedro Prates Beltrão, o inquérito não está na
Delegacia de Pessas Desaparecidas, que se declinou da
competência em virtude de notícia criminosa. Encontra-se sobre outra
responsabilidade a apuração. Uma testemunha teria avistado o Pedro
ao lado de um indivíduo cujo retrato falado já foi confeccionado e está
em poder da polícia. OrMem foi efetivada a prisão de um indivíduo, que
está sob investigação e permanece preso. No entanto não se pode
detalhar o fato, primeiramente, por não se encontrar na Delegacia de
Pessoas Desaparecidds e para não causar prejuízo à investigação.
Mas de parabenizar d autoridade pela prisão efetivada ontem, em
relação a essa investighção.

O pai do Pedro já tomou conhecimento da prisão efetivada. O
Anderson, um garoto de 8 anos, de Contagem, continua
desaparecido, e aguarda-se o resultado de DNA de um crânio infantil,
encontrado no lixão de Contagem, com perfil antropológico
compatível. Também se investiga a abordagem feita por uma mulher
em um veículo vermelho, o que não é a mesma coisa que veículo
preto. Essa mulher aproximou-se do garoto e ofereceu-lhe uma
condição de vida mell?or. O detalhe fica lançado ao ar, para que as
pessoas da comunidade local, que conversaram com essa mulher e a
conhecem, possam oferecer informações por meio do 0800.

Há ainda os casos da Aline e da Jéssica, ocorridos em 2004.
Semana passada, surgiram alguns dados que podem elucidar esses
dois casos, após o reèultado positivo do perfil antropológico feminino
de duas ossadas encontradas na Mata das Abóboras. Todavia,
espera-se o resultado do DNA.

A Presidência submete três requerimentos à votação; o primeiro,
assinado por todos os membros da Comissão, onde se solicita
audiência com o Senador Hélio Costa, Ministro das Comunicações,
visando parceria com órgãos de comunicação, para viabilizar
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divulgação sobre crianças desaparecidas; o segundo, em que se
solicita o envio de ofício à Sra. Andréa Neves, Presidente do Servas, e
à Secretária de Desenvolvimento e Esporte, convidando-as a
comparecer na próxima reunião da Comissão, onde deverá estar o
Comandante-Geral da Polícia Militar, o Chefe da Polícia Civil e o
Procurador-Geral de Justiça; o terceiro requerimento é o que solicita
levantamento estatístico da lavra da Delegacia Especializada de
Pessoas Desaparecidas, nos últimos 10 anos, em Minas Gerais e, se
possível, em outros Estados da Federação.

O Deputado Durval Angelo solicita que a Sra. Cristina seja incluída
no convite e que lhe seja dado um tempo para apresentar esse
levantamento estatístico, inclusive o levantamento de São Paulo, mas
acredito que, por meio da Secretaria Nacional de Direitos Humanos ou
da Coordenadoria Nacional de Segurança Pública, vinculada ao
governo federal, poderíamos conseguir dados de outros Estados. Há
que se providenciar uma estrutura para apresentação de "datashow" a
fim de ajudar na visualização da reunião.

O Presidente acata a sugestão do Deputado Durval Angelo e solicita
à assessoria que inclua a presença da Sra. Cristina na próxima
reunião.

O Deputado Durval Angelo solicita que também sejam convidados
os familiares de desaparecidos e que haja um convite específico à
Associação de Familiares e Amigos - Afago.	-

O Presidente informa ao Deputado Durval Angelo que,
pessoalmente, foi solicitado um convite permanente aos familiares,
para que possam acompanhar as audiências públicas, para
oportunizar-lhes contato com as autoridades envolvidas no assunto de
quem poderão cobrar ações efetivas. Quanto à Afago, solicita-se à
assessoria que insira no requerimento um convite para ela, em face
do desaparecimento de pessoas que já vinham sendo tratadas pelas
Comissões de Direitos Humanos e de Segurança Pública.

A Presidência submete, então, os requerimentos à votação. São
eles aprovados.

A Presidência passa a palavra ao Cap. Gedir Christian Rocha,
assessor de imprensa da Polícia Militar de Minas Gerais que,
cumprimentando os presentes, justifica sua ausência na reunião
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anterior, em virtude da grande demanda para a Polícia Militar, em
razão do jogo do Atlético. Manifestou ele preocupação com a ausência
da imprensa, que a seu ver é fundamental para o encaminhamento e
solução do problema. Disse que a divulgação de corpos de pessoas
desaparecidas criou oütras situações graves. E importante criar a
sensação de que a sociedade pode ajudar, e não lhe transmitir
sensação de medo. Nem a Polícia Militar, nem a Civil encontram
carros e van citados, bem como um palhaço e uma loura pegando
crianças. Cabe à imprensa motivar e orientar a participação da
sociedade na questâo, mas ela está ausente, mas se fosse dito de
encontro de ossada, certamente ela estaria presente.

Foi criada uma comissão que irá estudar e verificar o que a Polícia
Militar pode fazer para kesolver essa situação. Essa comissão contém
um representante do serviço de informações, um do serviço de
planejamento, um da área de comunicação, e um do Cicop, que se
refere ao atendimento 190. Essa comissão analisará o que a polícia
pode fazer para ajudar os familiares.

O pai do Pedro, que está presente, procurou-nos, e foi colocado o
Olho Vivo à sua disposição, pois é importante ajudá-lo. Essa comissão
apurará esses detalhs e verificará o que pode ser feito. Essa
comissão foi montada por meio do memorando do Chefe do Estado-
Maior nesta semana. Por isso é necessário um tempo para verificar o
que pode ser feito. A Corporação está presente em todos os
Municípios de Minas Gerais. Portanto, a Polícia Militar pode ser um
grande braço dessa Comissão, e está sendo.

Sugere-se a necessidade de envolvimento da CDL. Ontem, uma
farmácia utilizava, na sacola fornecida ao consumidor, a foto de
pessoas desaparecidas. Se as empresas privadas quiserem ajudar,
há grande espaço, ainda mais agora, chegando perto do Natal. Isso
pode ser feito se houver uma parceria com a CDL para divulgar as
fotos, já que muitas compras são feitas nos "shopping centers" e no
centro da cidade. Se cada pessoa que efetuar uma compra levar uma
sacola com a foto dei alguém desaparecido, com certeza isso trará
resultados positivos. Por meio do programa Linha Direta, da Rede
Globo, vários marginais já foram presos em razão da divulgação de
sua foto. Portanto a diLvulgação com a mídia traz resultados positivos.
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Com a formação dessa comissão, acredita-se na possibilidade de
doutrinar e orientar todos os policiais militares do que pode ser feito
para ajudar as famílias de pessoas desaparecidas.

O Presidente diz que esse é um dos objetivos buscados junto dos
Poderes, dos órgãos, das autoridades e do setor privado. Contamos
com a presença do Sr. Eduardo Nobre, que manifestou interesse e se
colocou à disposição em auxiliar as famílias.

O Cap. Gedir lembrou da sugestão junto à CDL, num momento em
que todos nós queremos confraternizar com nossas famílias, pois
esse é o espírito natalino. Quem sabe a própria imprensa reveja o seu
posicionamento e se junte a nós nessa grande campanha solidária,
que é ajudar as pessoas e os familiares. E esse gesto que estamos
querendo.

Como integrante da reserva da Polícia Militar, temos consciência da
capacidade que ela tem de penetração em todo o Estado de Minas
Gerais nos 853 Municípios e em  mais de 200 Distritos, os
denominados subdestacamentos. E essa contribuição que
gostaríamos de ouvir da Polícia Militar, ou seja, uma contribuição a
mais do papel que vem exercendo diuturnamente com a população
sob vários aspectos, não só no combate ao crime, mas também
transcendendo a questão da segurança pública e prestando um
auxílio no campo social. O objetivo dessas audiências públicas é
avançar nessas questões.

Procuraremos a CDL, para que se sensibilize com essa causa, e é
isso o que cobraremos do Cel. Hélio dos Santos Júnior, do Dr. Otto
Teixeira Filho, do Sr. Jarbas Soares, Procurador-Geral de Justiça, e
da Sra. Andréa Neves, Presidente do Servas, que, em parceria com a
Polícia Civil, desencadeou essa campanha.

Queremos saber como podemos avançar nessa questão. A Polícia
Militar criou essa comissão, o Ministério Público também já criou uma
comissão e ainda há um grupo de Promotores e Procuradores
discutindo e buscando como contribuir na prática. O próprio Promotor
afirmou que é bom que tenhamos essa consciência, pois ele mesmo
não está vendo as fotos e os cartazes na Promotoria de Infância e de
Juventude. O pessoal da lnfraero afirmou estar alheio a esse processo
e querer contribuir junto aos Aeroportos de Confins e da Pampulha,
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pois são locais em que	em ocorrer o extravio de criança e a prática
de delitos. E exatamc	isso que se busca com o trabalho desta
Comissão.

O Deputado Célio Moreira disse achar fundamental a parceria da
Secretaria Estadual de Educação com a Associação Mineira de
Municípios para a divulgação desses cartazes nas escolas, a fim de
atingir os 853 Municípios de Minas Gerais. Essa divulgação já é uma
orientação nas escolas estaduais, mas, nas visitas constantes aos
Municípios, constata-se que a maioria delas ainda não tem os
cartazes afixados em pontos estratégicos. E fundamental essa
divulgação, portanto slicito que se faça um convite para que o
Presidente da AMM e à Secretária de Estado de Educação participem
e vejam qual contribuição podem dar-nos.

A Presidência solicitaí à assessoria que formalize o convite para ser
colocado em votaçãd assim que o ilustre relator retornar aos
trabalhos.

A Presidência registra a presença da Sra. Vânia Lúcia Froes, mãe
do Saulo Froes, qup, lamentavelmente, foi encontrado morto.
Registramos o gesto de grandeza de sua pessoa. Ela estava engajada
desde as primeiras reuniões da Comissão de Segurança Pública, que
fez três audiências públicas, e ela já estava participando e buscando
uma solução. Infelizmente, a ossada de seu filho foi encontrada na
Serra do Curral, próximo ao Parque das Mangabeiras. Hoje, num
gesto de humanidade, pIa está aqui presente, solidária com as mães e
os pais. Também está presente o Sr. Benoni, pai do garoto Pedro
Prates Beltrão. E exatamente esse gesto que aqui se busca da
sociedade: um gesto solidário, de humanidade, de colaboração.

Registre-se que algúmas empresas já estão divulgando a foto de
desaparecidos em sacolas plásticas.

nEm uma entrevista a Rede Record, deu-se notícia de um grupo de
motoqueiros que estava solicitando as fotografias de desaparecidos e
colando-as no baú que'fica na garupa das motocicletas. E exatamente
isso que se deseja da sociedade: esse gesto de colaboração. O poder
público pode avançar muito, mas, com a contribuição da sociedade,
certamente avançará ainda mais. As famílias poderão ter instrumentos
e ferramentas para aukiliar nesse trabalho.
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A Sra. Simone Helena Rodrigues, mãe do garoto Douglas Freitas
Ferreira, que desapareceu no dia 4/3/2006, afirma que seu filho saiu
de casa no dia 4 de março para jogar uma partida de futebol em São
José da Lapa, pela Vila Olímpica do Atlético Mineiro, que hoje, depois
de seu desaparecimento, já não pertence ao Atlético Mineiro. Hoje o
Atlético é simplesmente a sede para a escola que está jogando, talvez
por medo desse caso. Quando meu filho jogava, pertencia ao Atlético,
mas hoje já não pertence mais.

Falou-se sobre um fio de esperança. Faz 271 dias hoje que teço
esse fio de esperança. Até quando irei tecê-lo? Se fosse usá-lo para
fazer uma colcha, teria tecido para minha família inteira. O Sr. Celso
Penna falou que, no lugar em que trabalha, não existe foto de pessoas
desaparecidas. Aqui, na Assembléia - entrei pela lateral -, também
não há fotos, apenas a do Pedro, não há a da campanha Volta. A Dra.
Cristina tem em mão uma foto da senhora que provavelmente - não há
certeza - está com meu filho. Demorei mais de um mês ou dois para
ter acesso àquele rapaz que poderia ter feito um trote para a minha
casa, ou poderia estar com meu filho, e foi negativo. Até quando
estarei tecendo esse fio de esperança? Até quando?

Como posso ter paciência para cuidar de uma filha deficiente que
tenho? Estou com meu pensamento lá em casa: se ela está comendo,
chorando. E não sei onde está meu filho nessa chuva toda que está
caindo. Onde está o Pedro, que está desaparecido faz cinco meses -
que serão completados no dia 8? E as demais pessoas
desaparecidas? Como uma mãe pode ter paciência com uma criança
no colo e dar o que comer para ela? E difícil.

O senhor falou que foram vários policiais ver o jogo do Atlético
Mineiro. Meu filho é atleticano doente. No sábado, fiquei quase doida
dentro de casa, imaginando como meu filho gritaria, pularia e como
iria até os tios, que são cruzeirenses, para brincar com eles.

Como posso ter paz no Natal, ter o espírito natalino, como disse o
Sargento Rodrigues, se não tenho o meu filho perto de mim? Se o pai
do Pedro não tem seu filho perto dele? Como podemos chegar diante
de nossos amigos e desejar um feliz Natal se nossa felicidade não
está completa?

Na quinta-feira, não pude vir aqui, porque não tinha o dinheiro da
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passagem. O pai do Douglas não está tendo condições psicológicas
para trabalhar. E pergünto se o Estado está ajudando, se há um
psicólogo acompanhanho a família, não só a minha, mas as demais
presentes? Não.

Na minha porta, vieram bater os amigos do Douglas, os colegas
dele. Quando passo á 'frente de minha casa, as pessoas olham para
mim, mas não tenho mais como olhá-las, pois não sei o que lhes
dizer. Elas pensam que'estamos mentindo, omitindo.

Como posso ter paz para pegar o telefone e ligar para o Dl e ouvir a
informação de que estão investigando? Quando deixei minha filha
pequena internada no hospital, adoeci. Fico preocupada em saber
como os meus filhos estão comendo quando estão com seus avós.
Sou uma mãe chata, reocupava-me em saber com quem meu filho
andava, por onde andava, pois minha mãe sempre me repetia o
ditado: "Diz-me com quem andas que te direi quem és".

A Ora. Cristina foi à 'minha casa, entrou na minha vida e sabe dela.
Não há motivos para o meu filho fugir. Esperei 48 horas para que a
polícia entrasse em ação, e não existe mais isso. E os policiais? O
que aconteceu com elés? Viraram para mim e disseram para ir até o
Governador. Mandei colocar policiamento na rua: a obrigação é
minha. Ele nem ao merhos olhou para minha cara.

Como posso procurar segurança se, quando a procuro, não me
ajudam, pelo contrário, viram-me as costas, como fizeram naquele
dia? Fiquei esperando 148 horas, tempo suficiente para ir daqui ao Rio
de Janeiro várias vezes, tanto de carro como de ônibus. Nesse tempo,
dá para pegar uma criança aqui e rodar muitas cidades brasileiras.

Não estou tendo pbz. Tenho de me levantar todos os dias e
agradecer a Deus pok estar viva, mas o primeiro pensamento que
tenho é pedir a Ele que traga meu filho para mim. A sua irmã tem 12
anos. Como posso ter paciência para me assentar e ensinar-lhe o
dever se não tenho n em raciocínio? As vezes, coloco as coisas no
lugar e não me lembro de onde as coloquei.

Não é fácil. São 271 dias. Daqui a três meses, fará um ano que
deixei meu filho sair de casa para correr atrás de seu sonho: ser
jogador de futebol. E ifícil. Seu maior sonho era ser jogador de um
time de que hoje ele não mais faz parte. Todas as vezes em que eu ia
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às reuniões do Atlético, na Vila Olímpica, o Dalton, um dos
Presidentes, falava que a única escolinha que tinha vínculo com o
Atlético era aquela de que meu filho participava, e hoje ela não
participa mais do Atlético Mineiro.

Não estou aqui para pedir dinheiro a ninguém. Peço-lhes apenas
que me ajudem a encontrar meu filho, pois, mais uma vez, chegarei
em casa e minha filha perguntará: mãe, e aí? E não terei como falar
nada para ela, não sei dizer-lhe mais nada. Ela diz que sua esperança
de encontrar o irmão já está acabando.

E difícil estar aqui diante de uma lei que está aí e que ainda tem
falhas no seu cumprimento, como a de não haver fotos da campanha
aqui na entrada, no trabalho do Sr. Celso Penna e em outros lugares.
E difícil demais para mim ligar para o Dl e perguntar ao Sarg. João e à
Ora. Cristina se há alguma novidade.

Como passarei meu Natal? O que me tem dado forças são minhas
duas crianças. Se não fossem elas estaria nessa chuva, correndo
atrás de meu filho, entrando em favelas. Essa é minha vontade, mas
tenho essas crianças para cuidar. Com certeza, é também a vontade
das pessoas que estão aqui. Falo algo para a senhora, e disso tenho
certeza: a ossada do meu filho a senhora não encontrará, nem a dele
nem a dos filhos das outras pessoas que estão aqui. A senhora vai
encontrar meu filho vivo. Vivo, Dra. Cristina, porque tenho fé em Deus.
Assim como ele saiu e me deu um beijo no rosto - e pedi a proteção
de Deus para levá-lo, pois não podia ir já que tenho uma criança que
depende de mim para tudo -, ele voltará.

O Presidente diz que teve a oportunidade de acompanhar essas
famílias na Comissão de Segurança Pública, como a Dra. Cristina,
que as acompanha desde o primeiro momento. Criticamos os
representantes dos veículos de comunicação - imprensa, rádio e
televisão - porque gostaríamos que eles ouvissem o depoimento da O.
Simone, que é o retrato do depoimento dos demais pais e mães
dessas famílias. Esse é o relato verdadeiro. Por isso tenho dito que
essa questão está acima do dever do servidor público: é um gesto a
mais de humanidade, de empenho por parte das autoridades.

Com muita luta, O. Simone, conseguimos fazer com que a
Assembléia divulgasse fotos de desaparecidos. A TV Assembléia está
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divulgando constantemente porque estamos aqui cobrando. O "site"
da Assembléia tem um! link e, por causa disso, queremos que o
Ministério Público, o Judiciário, as Polícias Militar e Civil dêem uma
parcela a mais de contribuição e se engajem verdadeiramente ainda
mais.

Sei do empenho da Dra. Cristina, mas ela está ainda em uma
determinada esfera de 'decisão de poder e precisaria de mais apoio. A
sua delegacia necessita de mais aporte logístico e de recursos
humanos. Por isso queremos que, no 190 da Polícia Militar - e tive a
experiência de passai por lá durante quatro anos, despachando
patrulhas -, todos tenhàm essa consciência.

Tenho as gravações dos depoimentos das demais mães e pais, e o
ideal, Cap. Gedir, seria que os policiais pudessem assistir a esse
vídeo. Eles deveriam assistir a ele, assim como os responsáveis pela
mídia em Belo Horionte. Deveriam acompanhar esta audiência
pública para entender  sofrimento e a dor de um familiar, de uma
mãe e de um pai nesse processo. Por isso queremos que as Polícias
Militar e Civil e o Minitério Público se engajem dessa forma. E com
esse objetivo que fazemos esse pedido, não uma contribuição maior,
mas uma contribuição! solidária, humana, consciente de que estamos
carecendo.

A Presidência vai retornar á fase de votação do requerimento do
Deputado Célio Moreira, em que solicita seja enviado ofício à
Secretária de Estado I de Educação e ao Presidente da Associação
Mineira de Municípios convidando-os para a próxima reunião desta
Comissão. Fazemos esse convite sem exercer poder convocar
algumas autoridades do Estado, não se tem esse objetivo. Nosso
objetivo é trazer a autoridade para que tome consciência da gravidade
do problema, do sofrimento das famílias. Os que vivemos em uma
grande cidade, uma região urbana, onde a correria do dia-a-dia nos
tira o olhar humano pra alguns problemas aqui vivenciados. E com
esse olhar humano que trabalha esta Comissão. A senhora pode ter
certeza disso, assim como o Benoni e as demais mães e parentes que
aqui se encontram. E esse comprometimento como ser humano que
pedimos das autoridades. O comprometimento como autoridade já é
dever, por isso queremos essa contribuição a mais.
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A Presidência submete o requerimento do Deputado Célio Moreira à
votação e é ele aprovado.

O Deputado João Leite diz do grande desafio para a Comissão,
desafio urgente, aqui relatado pelo sofrimento das mães. Para isso, se
conta com as polícias, ouvidos seus relatos e percebendo que estão
atentas. Mas importa mais, alcançar o efetivo das nossas policias e
toda a sociedade, pois a situação é séria. A Assembléia passa por um
momento importante, da discussão do PPAG e do Orçamento do
Estado. Importante propor aos Deputados e à assessoria desta
Comissão que façamos uma reunião interna e debrucemo-nos sobre o
PPAG e a Lei Orçamentária, na tentativa de fazer uma grande
articulação no Estado em favor das crianças, especialmente essas
crianças desaparecidas. Se for necessário aporte de mais recursos,
deveríamos estudar como remanejá-los para essa área. Se a
necessidade é de um grande projeto, ou se devemos inserir mais uma
ação nos projetos estruturadores já existentes, com recursos
orçamentários para dar condições às polícias de enfrentarem essa
situação, deveríamos fazê-lo também. Podemos ter uma grande
contribuição do Ministério Público, sempre presente nessa questão da
criança e do adolescente, para que nos oriente sobre onde podemos
interferir para que o Estado dê conta dessa situação social tão grave.

Sugiro que a Comissão convide, para acompanhar as famílias e as
reuniões permanentemente, algum membro do Núcleo de
Atendimento às Pessoas Vítimas de Crimes Violentos, que vem
fazendo um trabalho importante em Minas, acompanhando famílias
vítimas desses crimes. Aliás, o Deputado Célio Moreira questiona se
as famílias estão sendo atendidas pelo Núcleo. De qualquer forma,
neste momento creio que deveríamos trazer o Núcleo, que está
fazendo um trabalho com famílias vítimas de outros crimes, para
discutir, pois trata-se de um crime violento, que machuca as famílias e
a sociedade.

Faço essa proposta para que, em algum momento urgente,
debrucemo-nos sobre isso e colhamos contribuições para intervir
nesses documentos importantes que destinarão recursos públicos
para o próximo ano.

0 Deputado Célio Moreira também traz uma sugestão muito
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importante. Nessa luta.1 nossas escolas são muito importantes. A Ora.
Cristina traz o relato da grande possibilidade de ser um ato
involuntário a saída de[ casa. Precisamos buscar o envolvimento da
escola nessas situações, porque os colegas e os professores podem
informar da possibilidade de crianças serem contaminadas por
pessoas do mal e tornarem essa decisão. A escola é fundamental
nessa luta.

Restou para esta Comissão um grande e trabalhoso desafio. O
trabalho desta Comissao deverá estender-se, e não podemos perder
esse momento histórico de intervir no Orçamento e no PPAG e
envolver todos esses atores, voltados para a possibilidade de
perdermos crianças. Todas as áreas devem envolver-se, além das
polícias: a escola, o Parlamento, a área social, os programas de
jornada ampliada da escola, como Curumim e Nova Geração, que
podem ajudar muito nesse trabalho de prevenção que a Ora. Cristina
salientou.

Essa era minha sugestão, e sei que dará muito trabalho aos
Deputados e à assess'pria da Comissão, mas será fundamental para
que tenhamos estruturas de proteção à criança e à família no Estado.

O Presidente regista a presença da Sra. Denise, tia do garoto
Douglas.

O Deputado João Leite requer seja enviado ofício ao Núcleo de
Atendimento às Vítimas de Violência convidando um representante do
Núcleo a participar da bróxima reunião desta Comissão.

Conheço a Dra. Cristina, pois tivemos oportunidade de trabalhar
juntos na Secretaria lie Segurança Pública. Não há representante
mais qualificada, pois conhece a fundo todos os problemas da
delegacia. Deixo registrado que já fizemos o primeiro gesto. Sabemos
que a polícia trata daconseqüência, e precisamos, tratar a causa. A
causa é de todos nós, é da sociedade e da sua organização para
combater esse mal que tanto nos assusta e assola, o
desaparecimento das pessoas nas nossas famílias.

Cada Deputado tem direito de indicar R$600.000,00 de emendas
parlamentares. Indiquei os meus R$600.000,00 para a Secretaria de
Segurança Pública na área da Dra. Cristina, para que tivesse mais
estrutura no custeio de diárias e tornar viável a investigação do
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desaparecimento das crianças.
Colocado em votação, o requerimento do Deputado João Leite é

aprovado.
A Sra. Vânia Lúcia Fróes do Nascimento, agradecendo a

oportunidade, diz ser mãe do Saulo Fróes do Nascimento, funcionário
do Banco do Brasil, que ficou desaparecido durante 341 dias. Ele
desapareceu em 20/8/2005 e foi localizado no dia 27/7/2006, no dia
do meu aniversário, na Serra do Curral. Um local ao qual me referi em
cartas que entreguei à polícia, solicitando que fizessem buscas, mas
infelizmente ele só foi localizado após tanto tempo.

Gostaria de deixar unia mensagem para os pais, mas primeiramente
para o Deputado João Leite a respeito dessa Comissão de vítimas de
crimes violentos. Dra. Cristina, quando estava procurando meu filho
nos primeiros meses, no maior desespero, indo a todos os lugares,
descobri esse telefone em um cartaz afixado num posto da Polícia
Militar, aliás, o local onde o meu filho foi abordado. Vi esse número e
foi uma luz. Não agüentava mais, e precisava continuar a procurar
meu filho praticamente sozinha. Já havia feito contato telefônico com o
senhor também. Liguei para esse número, conversei com uma
psicóloga e pedi ajuda. Ela me perguntou qual era meu caso, e eu lhe
disse que era o desaparecimento de meu filho rapaz. Disse que já não
agüentava mais e que precisava de torças para continuar procurando.
Ela disse que não resolviam esse tipo de caso. Eu perguntei: "Como
não?". Ela respondeu: "Aqui é só para crimes violentos". Eu disse:
"Mas um desaparecimento não é uma coisa violenta?". Ela respondeu:
"Não, só trabalhamos com fatos consumados". Insisti, dizendo que
não havia lógica no raciocínio dela, porque não se sabia o que havia
acontecido com meu filho. Eu estava precisando, e ela não poderia
esperar que eu descobrisse o que havia acontecido com meu filho
para dar-me assistência. Eu precisava da assistência naquela hora.
Ela se recusou explicando várias vezes que o trabalho deles era
apenas com vítimas de crimes violentos e que, para isso, deveria
haver uma consumação.

Quando o senhor os convidar, tire essa dúvida. Essa questão do
desaparecimento é uma lacuna. Todas as questões ficam em aberto,
tanto num órgão como esse, em que, quando o meu caso encaixa, por
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exemplo, acreditam qpe não está enquadrado, quanto em várias
outras circunstâncias com as quais deparei durante quase um ano de
busca pelo meu filhot Digo para os pais e parentes de vítimas
desaparecidas que todos têm o direito de buscar e de conseguir com
a Justiça essa procurae localização do seu ente querido. Esse é um
direito de cada um. Encontrar uma pessoa desaparecida é um direito
de todo cidadão do nosso país e de qualquer país do mundo. Essa
reivindicação é um direl  nosso; e essa busca é um dever de todos
os órgãos que nos assistem; que assistem à Nação.

O período que ficamos sem encontrar a pessoa desaparecida -
desculpem-me a expresão, porque não gosto de usá-la - é de graça.
Quando a pessoa desaparecida é encontrada viva, é uma beleza, mas
o trauma será por muito tempo ou mesmo por toda a vida; mas, caso
ela esteja morta, aí você começará a processar a morte dessa pessoa
querida. Faz mais de 1 um ano que meu filho morreu, porém digo a
vocês que ele morreu há dois meses, pois só foi encontrado naquele
dia. Mesmo assim, a emoção, a sensação de encontrar o seu filho ou
sua pessoa querida, mesmo na ossada é grande. Creio até que, se
tivesse o pó, eu olharia e enxergaria o meu filho. Mesmo na ossada,
quando olhei para ele) eu encontrei o mesmo, ele sorrindo para mim;
do jeito que ele sempre foi. Pude processar o sepultamento, a fase do
enterrar, receber as ''isitas, etc., com uma alegria no coração. As
pessoas, às vezes, não entendiam essa alegria, mas era como uma
sensação de retoma!
morrer fazem parte
processo normal. No
angústia, todos sabE
seu filho vivo, enquz
revê-lo. Se você esp
buscar. No entanto,
morre junto com ele.

É necessário batalhar demais para que se tenha o direito de
encontrar um ente querido desaparecido. A sensação de encontrá-lo
mesmo morto é necessária para a cura de algo, pois, se assim ele
estiver, você entrará no processo da perda. Esse período é de graça,
Deputado João Leite, uma lacuna, um parêntese, e que é interrompido

em que se interrompeu um processo. Viver e
vida, mas o desaparecer está fora desse
em que encontrei meu filho, apesar de toda a

que eu o esperava vivo... Simone, espere o
você viver, pois é vivo que se deve esperar

encontrar a pessoa com vida, terá forças para
perde a esperança de vida, você adoece ou
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ali. Quanto mais tempo esse período persistir na vida de cada um, pior
fica.

Volto a fazer uma outra reivindicação. Uma ONG já fez por meio da
Denise e foi entregue às autoridades, assim como várias
reivindicações que fiz à época, aliás tendo apoio de outras vítimas, no
que diz respeito ao que era preciso ser feito. Volto a bater na tecla da
segunda prioridade na busca de pessoas desaparecidas. A primeira é
a divulgação que a campanha Volta está abrangendo. Morro de receio
de que percamos isso, por não ter cumprido o abaixo-assinado e
entregue à Assembléia. E necessário verificar, pois ainda tenho
algumas assinaturas. Adoeci muito e não pude continuar. Tenho
batalhado um "site" de assinatura virtual, porque ainda acho que, se
não entregarmos à Assembléia o abaixo-assinado com as
reivindicações que a campanha Volta está abrangendo, poderemos
perder esse benefício. Então, tenho receio disso. Fico como se não
tivesse cumprido o meu dever.

A segunda reivindicação é a varredura nos locais suspeitos, mas
essa não foi atendida. Os órgãos que podem atendê-la estão
dispostos a fazê-la, mas falta estrutura. Sempre esperei o meu filho
vivo. Como temente a Deus, não deixei de procurá-lo com todas as
possibilidades, tanto de vida quanto de morte. A varredura é muito
importante. A Vanda, irmã da Elizabeth Pinheiro, que está
desaparecida desde 1999, tem registrado o local onde foram
encontradas outras mulheres mortas e deseja que haja uma procura
maior ali. Ela sabe dos locais e me pede para conseguir que o Corpo
de Bombeiros faça essa procura. Ela irá com eles. Fulana foi achada
nesse canto, sicrana nesse outro. Ela fala nome por nome, então,
vamos procurar mais, talvez a minha irmã esteja lá.

A varredura é uma proposta muito bem aceita pelo Corpo de
Bombeiros, pois colocamos o pedido de varredura em locais
suspeitos, não onerando ainda mais o Corpo de Bombeiros nem as
Polícias Militar e Civil, dentro do que esses órgãos já fazem.
Propusemos a varredura como local de treinamento deles. Todos
precisam fazer treinamento do seu pessoal. Então, toda vez que esse
treinamento for feito, que eles sejam levados aos locais suspeitos de
pessoas desaparecidas, para que possam encontrar pessoas mortas.

V---v
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No caso da família dcb Douglas, a Lagoa do Nado; da família da
Elizabeth Pinheiro, a Mata da UFMG; e vários outros casos, como a
Mata das Abóboras e alguns lugares em Nova Lima. O Corpo de
Bombeiros fez um mapa de locais suspeitos. Poderíamos ter uma
ajuda para que isso séja concretizado. O Corpo de Bombeiros disse
que, realmente, faz 'esse treinamento, mas está faltando uma
engrenagem para que eles direcionem seus treinamentos para esses
locais suspeitos. Assim;, também deveria fazer o Exército. Meu irmão
serviu ao Exército por vários anos. Há muitos treinamentos em mapas
que podem ser direcionados para os locais suspeitos. Essa é uma
reivindicação muito importante.

Mais uma vez, agradeço a todos a oportunidade. Não estou aqui
para continuar aparecendo. Estou aqui porque sei o que essas
pessoas estão sentindo e sei, mesmo com o meu filho encontrado
morto, a diferença queé você saber o que aconteceu com o seu filho
e você estar, como es 1sas pessoas estão até hoje, sem saber o que
pode ter acontecido. Eu continuo sofrendo, doente, mas tenho um fio
que havia se rompido. Aquele elo foi ligado. Hoje o meu filho está na
eternidade. Sei onde ele está; isso é muito importante.

O Deputado João deite agradece a informação trazida pela Sra.
Vânia. Crê que a presença dos representantes do Núcleo de
Atendimento a Vítimas de Crimes Violentos dará oportunidade para
discutir essa questão.; Não tem dúvidas de que esse é um crime
violento e consumado. Está aí a prova do sofrimento, os dias de
separação.

Um outro assunto que queria dizer é que, à luz do que a Vânia
disse, lamentamos muito a experiência dela. Notamos uma pessoa
muito forte que traz sua contribuição a partir de uma experiência tão
dolorosa que ela e a família viveram.

Gostaria de perguntar ao Sr. Celso, representante do Ministério
Público, e às policias, se essa proposta da varredura é possível com a
constituição de uma força-tarefa, a partir de um entendimento, dado o
tempo do desaparecimento e com a possibilidade de se ter locais para
a procura. Enquanto ela falava, lembrava-me de um projeto
estruturador que está Ino PPAG, planejamento a longo prazo. Talvez,
Deputado Adalclever, propor uma ação no projeto estruturador da
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segurança pública, dando recursos para divulgação e para a varredura
permanente, com o objetivo de alcançar esses locais. Queria ouvir a
manifestação do Sr. Celso, da Delegada, do Comandante e daqueles
que puderem contribuir a partir da fala da Vânia, e o que poderíamos
fazer.

O Promotor Celso Penna diz que em relação às atividades
específicas de localização de pessoas desaparecidas que podem
eventualmente estar mortas, trata-se uma questão em que teria de
haver a manifestação da polícia. Esta reunião é importante, pois dá a
oportunidade às pessoas de emitirem suas opiniões e de os
Deputados se manifestarem a respeito do tema. A sociedade precisa
organizar-se, começar a se preocupar com certas coisas que
acontecem, sem entrar em pânico ou desespero. E preciso haver uma
preocupação constante, uma política estabelecida, uma articulação
entre os órgãos que trabalham na área. Isso não é algo impossível de
ser feito. E difícil, pois precisamos fazer alguma coisa para que ela
continue enquanto existir esse problema. Acredito que o problema não
vai acabar na sociedade, pois, quanto mais fáceis são os meios de
comunicação, mais as pessoas terão acesso fácil a tudo. Há uma
tendência de que desaparecimentos continuem a acontecer.
Precisamos nos organizar para se ter uma política voltada para isso.
Se conseguirmos com o que temos concatenar as ações dos órgãos
competentes, da polícia, do Judiciário, do Ministério Público, e a
sociedade também divulgar, a situação irá melhorar - e muito. Serão
evitados novos desaparecimentos e serão localizadas pessoas já
desaparecidas com mais facilidade. Coloco, novamente, a Promotoria
à disposição para podermos discutir como iremos efetivar isso - já
iniciamos a discussão com os familiares -, discutir como iremos, do
ponto de vista prático, tomar providências para que essas coisas
comecem a acontecer. Pode ser que não aconteçam de uma hora
para a outra, mas, quem sabe, daqui a um, dois anos, a situação já
esteja mais organizada na sociedade.

O Deputado Célio Moreira diz que a intervenção do Sr. Celso é
importante. Aliás, aprovamos requerimento nesta Comissão
solicitando a presença das lideranças das Igrejas Católica e
Evangélica. E preciso fazermos a conscientização dessa questão,
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volto a insistir, nas escolas municipais e estaduais; fazermos um
trabalho de família, de denunciar alguma suspeita, alguma
abordagem. O Deputado João Leite, na reunião anterior, destacou
que, salvo engano, nos Estados Unidos, a criança não pode ser
abordada, que uma pessoa não pode tocar na criança em um trajeto.
Então, é necessária essa conscientização, pois as pessoas pensam
"não é comigo, não é com a minha família", por isso acham que nunca
acontecerá com elas.

Pelo menos, procuo alertar muito os meus filhos. Quanto à
educação, é preciso fázermos essa conscientização na família, na
igreja - em dia de culto, missa -, nos avisos, nos alertas, e estar
consciente de onde seu filho está, com quem está andando. Assim,
certamente teremos urna rede de pessoas interessadas na situação. A
partir do momento emque a escola, a igreja, os órgãos do Estado e
do Município, enfim, todos estiverem realmente interessados nisso...

Não se trata de alar9ar ninguém, mas temos suspeitas de tráfico de
órgãos humanos. Se realmente isso for constatado - o Estado e a
União estão de olho, e a Inteligência das polícias está trabalhando
nisso -, refere-se a pessoas muito bem organizadas, informadas,
atentas, porque não iforam uma, duas, três, quatro pessoas que
sumiram. E constantemente temos notícia disso, sem falar no interior,
pois as pessoas ainda não tiveram oportunidade de vir aqui. A partir
da divulgação, a cada reunião, chegam pessoas pedindo ajuda.
Algumas foram identificadas, mas são pessoas com problemas de
retardamento. Mas existem pessoas que foram capturadas na rua, no
meu entender, monitpradas. Por isso já foram aprovados vários
requerimentos, e queremos, com a colaboração e a inteligência da
polícia, fazer essas apurações nos hospitais, com a imprensa - na
qual temos insistido muito -' para ajudar nessa divulgação e
conscientização.
A TV Assembléia, graças a Deus, hoje atinge mais de 200

Municípios. Essas audiências estão sendo transmitidas a 226
Municípios. Essa é um a contribuição da Assembléia.

Uma das exigências para a constituição desta Comissão era que
fosse composta pelos Deputados interessados em ir até o final. Os
Deputados que dela participam devem estar presentes nas reuniões e
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se empenhar para encontrarmos resultados. E todos têm esse
objetivo.

Estamos cientes da preocupação do governo, do Ministério Público,
das Polícias Militar e Civil e das ONGs, que estão se mobilizando.
Discutirei com o Governador, com o Secretário, com o Chefe da
polícia, com a Polícia Militar e com a Secretaria de Obras um
programa que dá certo e que já reduziu, em alguns pontos de Belo
Horizonte, 60 a 80% da criminalidade, o Olho Vivo. Há câmaras em
pontos estratégicos, próximas às escolas, em locais de grande
movimentação, como "shoppings", saídas e entradas das principais
rodovias, BRs que cortam o nosso Estado, para ter esse registro em
um trabalho de apuração rápida. Desapareceu, faz a denúncia e esse
rastreamento.

Discutimos aqui, em reunião, a questão da lnfraero. O Ministério
Público já questiona quantas crianças no Brasil viajavam sozinhas. As
vezes, os pais ou parentes achavam ruim porque dificultavam a
emissão do passaporte e a saída das crianças. Mas isso é necessário.

Então, juntemos essa força e essas idéias para dificultar, ao
máximo - caso se confirme -, esse crime organizado. Sugeri ao
Presidente da Comissão, Deputado Sargento Rodrigues, um
levantamento e uma apuração dos transplantes, com a ajuda dos
Ministérios da Saúde e da Justiça, em todos os hospitais do Brasil -
como e onde foram realizados -, porque fico imaginando o sofrimento
e a depressão das pessoas.

Tivemos agora o depoimento da mãe, que, mesmo pelos ossos, viu
o filho sorrindo. Está na dúvida se ele está morto ou vivo. E fica essa
depressão, essa tristeza no coração não só dos pais, mas no de toda
a família, dos amigos. Precisamos de ajuda e acredito que o Estado
de Minas Gerais tenha condições de ajudar. Se houver boa-vontade
de todos, obteremos êxito.

A Sra. Lilian Lima Camargos cumprimenta os presentes e diz que
gostaria, primeiramente, de agradecer à Comissão, fazendo suas as
palavras da Simone, mãe do Saulo, e de sua mãe também. Agradece
à Dra. Cristina, que sempre recebe, ouve e ajuda no que é possível.
Diz: Venho aqui somente para falar um pouco mais desse sentimento
de perda, que, na realidade, não se concretiza. A todo instante, sinto -

rÃO



1319

o sentimento da Simone - que está faltando
s fios se romperem. Não sei se, neste
precisa de mim. Não sei se devemos ir

a Simone disse, ela não veio à Assembléia
D da passagem. Isso é muito sério. A vida, as
continuam, e precisamos correr atrás dessa

pessoa, buscar esse nosso ente. Não temos ajuda para tudo, nem
financeira nem psicológica. E batemos em várias portas fechadas.
Mesmo com o boletim de ocorrência que fiz junto à Dra. Cristina, para
entrar em um hospital,] para tentar identificar as pessoas que entram
no hospital, às vezes temos muita dificuldade. Então, que sejam
criadas possibilidades para nós. Agora, com a ONO, junto à Denise,
teremos mais acesso.

Trabalho na Asprom e estou sabendo de mais um caso ocorrido com
um conhecido nosso: 1 uma criança de três anos, de uma família
carente, está desaparlecida. Essa família não tem condições nem
sequer de se sustentar. Como ela procederá, onde buscará ajuda?
Venho pedir também ao Ministério Público que nos ajude em todos os
casos, mas principalmente no caso do meu irmão. Meu irmão saiu de
casa com dois celulares ligados, e, até hoje, não houve a liberação da
quebra de seu sigilo te' lefônico. Ele saiu de casa para atender a uma
ligação que recebeu às 9 horas; e saiu às 91h30min. Por que não se
fez isso? O meu irmãoestá desaparecido há 39 dias. E casado, pai de
família. Todos os dias, ouço a sua filha de dois anos e meio me
perguntar: "Dindinha, papai chegou? Papai voltou?". Isso é muito
difícil.	 jTrinta e nove dias nao é prazo suficiente para um Juiz liberar isso, já
que o meu irmão saiu de casa para atender a essa ligação? Peço ao
Ministério Público que nos ajude. O prazo legal é para quando está se
instaurando uma CPI, em caso de investigação em que a pessoa está
viva e tem residência fixa. Mas, se a pessoa está desaparecida, eu
preciso descobrir onde ela está. Não quero esperar 360 dias, 2
meses, 7 meses para achar o meu irmão, morto ou vivo. Será que
saber quem ligou para o meu irmão há 30 dias não ajudará a achá-lo
com vida? Quero achá-lo. Com vida ou sem vida, vou achá-lo. Não
importa quanto tempc4 isso vai durar. Vou continuar andando junto a
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todos, buscando a solução, independentemente do que tenha
acontecido. A minha função e a de todos que estão aqui é ajudar
nessa busca. Creio que todos estejam aqui para ajudar.

Peço também à Comissão que, em casos especiais, como os dos
meninos que desapareceram, dê às mães estrutura, porque é
inadmissível uma mãe não poder vir à Assembléia por falta de
condições financeiras. Ou seja, ela não tem condições de buscar o
próprio filho. Peço isso à Assembléia, ao Ministério Público, à própria
polícia e à Dra. Cristina, que, nessas situações, pode designar um
carro para acompanhar a família nesses momentos. Afinal de contas,
os impostos são pagos e podem ser canalizados dessa forma perante
a sociedade.

A Delegada Cristina Coeli Cicarelli Masson diz que não trouxe os
números estatísticos, mas se encontra em minha responsabilidade,
hoje, uma relação em que constam de 1.100 a 1.200
desaparecimentos no Estado de Minas Gerais. São 1.200 famílias
procurando uma solução da Divisão de Referência da Pessoa
Desaparecida.

As buscas sempre existiram. Desde quando assumi a Delegacia de
Pessoas Desaparecidas, diversas buscas foram realizadas na Mata
do Camargo, na mata da UFMG, na Mata das Abóboras e em outras
regiões, como nas proximidades do Ceasa, em busca de O. Olga. Já
fizemos muitas buscas na Mata do Camargo à procura de Selma
Beatriz e de outras pessoas cujos nomes me falham na memória.
Várias ossadas e vários corpos já foram localizados com essas
buscas. As vezes, tem-se a impressão - injustamente - de que a
Delegacia nada está executando, pois não divulgamos os casos
solucionados, já que solucioná-los é a nossa obrigação. Esses casos
não são divulgados porque a família autoriza a divulgar
desaparecimento, mas não a localização. E respeitamos esse
posicionamento. Então, o que vem a público são os casos mais
complexos. Os demais, os que são solucionados, não são divulgados.

Fizemos diversas buscas com o Helvécio, irmão da Elizabeth
Pinheiro, e com D. Vanda, na Mata das Abóboras. Foram essas
buscas que ensejaram o encontro da ossada da Simone, de 17 anos;
da ossada da Lourdes, de cuja idade não me recordo; e a do Cosme
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Damião. Entretanto, fui obrigada a suspendê-las, porque na região a
incidência de carrapato é muito grande, e a minha equipe ficou toda
machucada, correndo risco de se contaminar. A Vanda sabe disso,
pois participou das buscas, feitas todos os sábados, dias de folga do
meu policial. Ele trabalhava durante seis dias na semana, por um
longo período. Por fimJ esses carrapatos estavam sendo repassados
aos filhos dos policiàis. E, a conselho médico, fui obrigada a
suspender as buscas para localizar as mulheres desaparecidas de
1999 a 2003. Mas elas valeram a pena, pois localizamos a Simone, a
Lourdes e o Cosme Dmião.

Buscas também foram realizadas dentro da mata e do "campus" da
UFMG. Não conseguimos localizar a Elizabeth Pinheiro, porque ela
estava sepultada. Eu 

1 
diria que, em duas horas, o algoz a abordou,

praticou o crime e a sepultou. Quando a família sentiu a sua falta, pelo
tempo calculado do crime, ela já estava sepultada. Digo que, no dia do
encontro da ossada, d Helvécio, irmão da Elizabeth Pinheiro, esteve
comigo no local do crime, para a exumação. Só foi possível encontrá-
la por causa das fortes chuvas que caíram no ano de 2005 e por
causa de um plantio ue estava sendo feito na região da mata, a
poucos metros da Reitpria. O Helvécio esteve comigo e, no local exato
do sepultamento, ele 7e disse: "Eu pisei aqui, no local onde a minha
irmã estava sepultada, e gritei pelo nome dela, 2 horas após o
desaparecimento". Foitudo em urna rapidez muito grande.

Estou dando o exemplo da Elizabeth Pinheiro, porque não faltaram
buscas para esse caso. E a complexidade da investigação. Há
investigações extrema iente complexas.

No caso das mulheres, tenho a autoria já apurada, mas falta o
corpo. Tenho investigações em que há envolvimento policial e a
autoria apurada, más falta o corpo, a materialidade. Essas
investigações são devidamente acompanhadas pela Promotoria
Pública, vinculada aos direitos humanos. Todos esses casos estão em
andamento na delegacia, já com autoria apontada. Entretanto, a
Justiça e o Tribunal :de Júri, consideram a prova ainda realmente
fraca. Portanto, isso é extremamente complexo.
Tenho casos de quebra de sigilo em que a ERB do meu

desaparecido detecta uma área muito extensa, como é o caso - aliás,
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não citarei o nome, porque envolve policial - atingindo toda a região de
Barão de Cocais. A minha equipe já promoveu diversas buscas, mas
foram em vão, porque a área é muito extensa. É preciso haver
capacitação para executar uma busca, porque a ossada perde a cor e
se mistura com a folhagem. Se o policial não estiver atento, é possível
que passe ao lado dela e não a visualize. A minha equipe é
preparada; aliás, ganhou essa experiência em razão das diversas
buscas feitas na Mata das Abóboras, suspensas em decorrência dos
fatos expostos. Não podemos sair a esmo para fazer as buscas. Para
isso devemos ter, no mínimo, um direcionamento do local, que é
alcançado com a investigação. Portanto, como a mata é muito
extensa, quem indicará o local da busca é a investigação.

Recentemente, em 2005, apuramos os seqüestros-relâmpagos de
Richarles e Moacir Márcio, promovidos por aquela quadrilha. Eles
desapareceram em setembro, e conseguimos fechar a investigação
em novembro, perfazendo um total de 15 vitimas. Só foi possível
encontrar o corpo depois da prisão da quadrilha. O corpo foi lançado à
margem da rodovia, numa região de difícil acesso. Portanto, se não
fosse a investigação, somente a busca jamais possibilitaria o encontro
das ossadas. Diversos corpos já foram encontrados.

Tenho dois locais para a exumação a ser feita. São três corpos
enterrados, cuja exumação já está em processo de execução.
Estamos precisando de uma empresa para limpeza de cisterna e
ainda não conseguimos esse recurso. Então, já temos três
investigações apontando o local de encontro de ossada e não de
cadáver, tendo em vista o decurso de tempo desses três casos. Já
entramos em contato com o Corpo de Bombeiros nesse aspecto.

E preciso fazer busca na Mata das Abóboras? Sem dúvida. Tenho a
convicção de que encontrarei a Elizabete Nogueira na Mata das
Abóboras. A Vanda tem conhecimento disso. Tenho razões lógicas
para pensar dessa forma, pois, primeiro, houve uma conferência em
saque bancário no Posto Bonanza, que é a entrada da Mata, e, 20
minutos depois, um saque no próprio Ceasa. Isso deu a impressão de
que o agressor percorreu a Mata para sair e fazer o retorno no Ceasa.
E evidente que a vítima estava em um estado no momento da
conferência da senha e outro depois, no primeiro saque. Essa foi a
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ponderação que apresentei à Vanda.
Diversas buscas foram ali realizadas, principalmente nesse

transcurso. Conheço a Mata das Abóboras sem precisar mapeá-la,
pois lá estive pessoalmente participando de todas as buscas; aliás, fui
até atingida por carrapitos. Além desta, há a Mata de Camargos, da
UFMG e a que rodeia Sete Lagoas. Tenho ali duas vítimas idênticas à
da Mata das Abóboras que tem uma área muito extensa. Conheço o
Vale do Sereno, quei é um local também de busca, pois ali já
ocorreram várias desovas; a região dos Macacos e a mata que rodeia
Sabará, de cujo nome não me lembro. Todos esses são locais onde a
Delegacia de Pessoas Desaparecidas realiza muita busca.

Não sei se respondi a todas as perguntas. Creio que sim. Já
estamos promovendo essa interação com o Corpo de Bombeiros para
obter a parceria e a ajuda dos cães em treinamento para o encontro
de ossadas e cadáverés.

O Deputado Célio Moreira: Dra. Cristina, não sei se é do seu
conhecimento a indagação da Lílian, se realmente a Policia Civil e a
Promotoria já tomaram essa iniciativa na busca e na identificação
dessas ligações e se já têm os números. E lógico que há a questão do
sigilo e da investigação. Ela fala em 39 dias, mas não tem informação
se está havendo rastrdamento.

A Delegada CristinaCoeli Cicarelli Masson diz que a família esteve
lá para registrar o fato. A princípio, por temor da família, não foram
mencionados os fatos mais graves que rodeavam aquele
desaparecimento; aliás, ela sabe disso. Portanto, a policia, num
primeiro momento, nao tomou conhecimento dos fatos na íntegra.
Acredito que, por temor da família, foi relatado apenas o
desaparecimento. Aliás, quanto mais informações houver por parte da
família, mais rápido será o diagnóstico da polícia e a possibilidade de
encontro; porém, houe essa omissão dela. Num segundo momento,
a família retornou à delegacia, para relatar todos os fatos que
rodeavam aquele desaparecimento. Percebeu-se, de imediato, que se
trata de uma situação extremamente grave. Não é desaparecimento,
mas sim crime. Por essa razão, declinei imediatamente da
competência. Considerei e diagnostiquei tão grave, que não ouvi a
mãe em cartório. Alis, encaminhei diretamente à Corregedoria sem
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nenhuma pessoa tomar conhecimento dos fatos, para preservar a
investigação.

Estive com a Presidente do inquérito. O fato é extremamente grave.
Todos os pedidos já foram feitos à Justiça pela Presidente do
inquérito, que está lotada na Corregedoria de Polícia. Aliás, o que a
polícia aguarda é o retorno. Em razão da gravidade do fato, tenho a
certeza de que a Justiça também tomou todas as providências. Esse
tempo ocorre por causa da demora de informações por parte dos
órgãos, o que, às vezes, é razoável, porque ela precisa fazer esse
levantamento. A Corregedoria elaborou diversos pedidos. Portanto,
não houve apenas um pedido. Esse tempo é razoável.

Gostaria de deixar claro que, para a Justiça autorizar a quebra de
sigilo, é necessário lhe ser requerido e há tempo para ser deferido.
Quanto à questão de desaparecimento, a polícia não pode, de
imediato, solicitar quebra de sigilo, porque a lei de interceptação
telefônica não a autoriza. A lei relaciona os casos em que pode dar
essa autorização, como latrocínio, tráfico de drogas. O
desaparecimento não está ali relacionado. Para que a Justiça possa
autorizar, precisamos fazer uma investigação prévia para formar a
convicção de que o desaparecimento não é voluntário, mas sim de
caráter criminoso.

Deixo registrado que há casos em que o meu pedido foi negado em
vista do parecer do Ministério Público - aliás, com muita razão -
dizendo que o desaparecimento não está relacionado na lei. Por essa
razão, às vezes preciso investigar e essa investigação tomar uma
proporção, a fim de que eu possa formar a convicção de que está
vinculado a uma situação delituosa. Essas são dificuldades
encontradas na lei. A princípio, desaparecimento não é crime. Vale
dizer que 90% são realmente atos voluntários. Então, é preciso muita
cautela no momento de diagnosticar a questão do desaparecimento.

O Capitão Gedir Christian Rocha diz que, constantemente, tanto o
Corpo de Bombeiros quanto a Polícia Militar recebem denúncia. Essas
buscas realmente ocorrem constantemente. A polícia ainda tem a
capacidade de levar o grupamento do nosso canil. Várias operações
de treinamento são realizadas nessas regiões. Isso é algo que já está
ocorrendo. Então, não é novidade para nós. Talvez não chegue ao
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conhecimento das famílias, porque, ocorrendo a busca e não havendo
nada comprovado, não há o que comunicar nem divulgar, isso daria a
impressão de que nab está sendo realizado. Pelo contrário, está
sendo, constantementd.

O Sr. Odécio Reis diz que veio a esta reunião como representante
do Senador Hélio Costa, Ministro das Comunicações, sem ter
conhecimento de que, ao longo deste nosso encontro, muitas portas
seriam - como foram - abertas. Não tinha idéia de que sairia desta
reunião levando para casa o sentimento de que houve para mim,
assim como para todos os presentes, uma lição de vida nesta manhã,
em nossa Assembléia.!

Os Deputados Sargento Rodrigues, Durval Angelo, Adalclever
Lopes, João Leite e Clio Moreira, que fazem parte desta Comissão,
são cidadãos e políticos cuja trajetória todos nós conhecemos. O
histórico desses homel  indica que não levam a vida política pelo
lado profissional. Como tenho acompanhado a • atividade desses
políticos, posso salientar, com muita satisfação, que são homens que
não fazem promessas, mas sim assumem compromissos. Por isso
todos nós sairemos daqui com a certeza de que as idéias e as
sugestões aqui apresentadas não cairão no vazio. Esta Comissão é
formada por homens sérios, que, conforme disse, têm um histórico
que nos dá a certeza de que muita coisa será feita para diminuir o
sofrimento das famílias dos desaparecidos.

Registrei alguns tópicos. Gostaria rapidamente de relembrá-los, para
que não caiam no esquecimento. E importante a criação da delegacia
de poder legal para jagir nos casos da criança e do adolescente,
conforme salientou o Dr. Celso, representante do Ministério Público. E
função do poder público proteger as pessoas. Não tenho dúvida de
que o poder público m Minas Gerais está também fazendo a sua
parte.

Embora não elimin 
1 
e a dor, é satisfação para todos nós o fato

exposto pela Dra. Cristina de que a situação é estável nestes últimos
seis anos em Minas Gerais. Como bem salientou o Deputado Durval
Angelo, um desaparecido já seria um fato aterrorizante.

Dra. Cristina, se apenas uma pessoa for encontrada nas próximas
48 horas ou nos próximos 30 dias e fizermos disso uma corrente para
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sempre aparecer mais uma, já será altamente benéfico. A cada
batalha ganha, temos a certeza de que a guerra, que traz tanto
sofrimento para todas as mães, se não for eliminada, poderá diminuir.
Como tenho algum conhecimento da lei, acredito que o

desaparecimento não é reconhecido pela nossa Justiça como um
crime, pois, mais do que um crime hediondo, é um acontecimento
hediondo.

Voluntário ou não, o desaparecimento de qualquer pessoa deve ser
esclarecido. Não é crime, mas é uma anomalia, uma irregularidade,
um tato aterrorizante, que passa a predominar nos lares não apenas
das vítimas, mas de todos que tomam conhecimento do ocorrido.

Em razão de tudo isso, cumprimento esta Comissão, quero
participar das orações das mães e do pai aqui presentes. Como último
pedido, solicito que as despesas de locomoção de parentes que não
têm como arcar com recursos próprios sejam custeadas pelos órgãos
governamentais. Pelo menos, que arquem com as passagens de
ônibus de ida e de volta e com a alimentação, caso necessário. Isso
não é um ato de caridade, é uma obrigação para com o cidadão que
paga imposto e que deseja que esse recurso cubra esse tipo de ajuda
à população.

Reitero que o Ministério das Comunicações, por meio do Senador
Hélio Costa, está à disposição não apenas da Comissão, mas
principalmente de todos os familiares de pessoas desaparecidas.
Como assessor parlamentar do Senador Hélio Costa, trago para todos
vocês a certeza de que cada caso que chegar ao meu conhecimento
não ficará esquecido no fundo da gaveta. Tenho por norma dar
resposta, ainda que negativa, a todos os pedidos que chegam ao meu
conhecimento, além de orientar os que procuram a ajuda do Senador
no seguinte sentido: cada pedido é uma avenida de mão dupla. Deve-
se cobrar permanentemente uma resposta do pedido feito; é uma
obrigação do político e de sua assessoria prestar esclarecimento, dar
retorno e dar informação, ainda que negativa.

Espero que, com a ajuda de Deus, possamos trazer notícias mais
alvissareiras, mais alegres, que diminuam o sofrimento de todos,
dando um alento a todos nós, mesmo que pequeno, para o Natal que
se aproxima.
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O Sr. Eduardo Carvalhaes Nobre diz que, como único representante
da imprensa presente ?na reunião, ressalta que a divulgação é muito
importante para esse trabalho. Como aqui se disse, a divulgação deve
ser a primeira coisa a srer feita, e o mais rápido possível.

O Poder Executivo tm 8 mil edificações no Estado, sendo 4 mil
escolas. O Poder Judibiário tem mais de 300. Há alguma lei que os
obrigue a fixar cartazes com orientações e informações sobre
desaparecidos? Se a li existir, obviamente existirá um alto custo de
produção e distribuição, , pois é uma questão de logística.

Sugiro, primeiramente, vermos- se é possível contar com esses
Poderes para que haja uma aço permanente de divulgação, pois
esse é um dever do Estado. Qual o único órgão de imprensa que
chega a todo órgão público? A imprensa oficial. Por que não reservar
uma página, uma vez por semana, para publicar oito fotografias de
pessoas desaparecidas e orientações de procedimento para crianças
e mães? Entendo que custo disso será zero para o Estado, além de
ser a única maneira de distribuirmos rapidamente as lotos.

Ao receber o jornl, os Poderes devem ser orientados para
providenciar a fixação 'dessa página em quadros de aviso. Deixo essa
sugestão. Fica parecendo que a imprensa não está sensibilizada, mas
divulgação não é só rádio, jornal e televisão. Hoje temos outras mídias
fundamentais nesse 1 processo como a internet - há "sites"
especializados - e quadros de aviso, cuja comunicação é direta,
efetiva e bem-estruturada, além de ser acessível a todos.

O Presidente inforHa ao Sr. Eduardo Carvalhaes que esta Casa
aprovou a Lei n2 15.432, de 2005, que institui o sistema de
comunicação e cadastro de pessoas desaparecidas e dá outras
providências. Pelo aift. 32, os órgãos públicos ficam obrigados a
reservar espaços em suas repartições em locais de maior circulação
de pessoas para a fixação de cartazes ou similares contendo
fotografia e dados sobre desaparecidos. O que precisamos é cobrar
maior freqüência na divulgação. A imprensa oficial já começou; no
Mineirão houve avanços; e cuida-se para que a prática seja
implantada em todos os órgãos da administração pública.

O Sr. Eduardo Carvalhaes Nobre diz que já conseguimos vencer a
primeira etapa. Vanos à segunda, que é a colaboração e a
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participação de todos. Como representante da imprensa, estou à
disposição para me reunir com vocês sempre que for necessário.

O Sr. Odécio Reis diz que em apoio ao que foi sugerido pelo editor,
informo que em Barbacena, há alguns anos, existe para divulgação o
"Jornal do Poste", que é lido por milhares de pessoas. Parece-me que
em São João dei-Rei também existe esse jornal. Faço esse registro
para mostrar a importância de se divulgar, não apenas por meio de
toda a imprensa e da internet, mas também por qualquer meio que
possa servir para a divulgação.

Parabeniza o editor e lamenta a ausência dos órgãos da imprensa
de Belo Horizonte, embora tenham vindo representantes do "Debate",
da ltatiaia e da TV Assembléia. Não obstante a importância desse
órgãos, diz que é bom registrar que, dada a grandiosidade da
imprensa local, é lamentável pensar que apenas eles se tenham
interessado pelo tema, na minha opinião o mais terrível que acontece
no Brasil. Estamos em uma guerra em relação aos desaparecimentos.

A 9 Reunião da Comissão ocorreu no dia 7/12/2006, contando com
a presença dos Deputados Sargento Rodrigues, Durval Angelo, João
Leite, Célio Moreira e Carlos Gomes e dos seguintes convidados: Sra.
Cristina Coeli Cicarelli Masson, Ten.-Cel. Aurélio Sávio de Mendonça
Terra, Sr. Antônio Carlos de Faria, Cel. Eduardo Mendes, Sra. Wanda
Nogueira Miranda, Sr. Rivaldo de Freitas Ferreira, Sra. Simone Elena
Rodrigues, Sra. Rossana Mary Neres Silva e Sra. Lilian Lima
Camargos.

O Presidente, Deputado Sargento Rodrigues, abre a reunião, diz dos
objetivos e do prazo da Comissão; é dispensada a leitura da ata, que
é aprovada, cumprimenta os Srs. Deputados e os convidados
presentes. Registra, a seguir, o recebimento de correspondência, por
via de "e-mail", do Sr. Marcilon Martins Gouveia, residente em
Ipatinga, parabenizando a Comissão pela atuação, ressaltando a
importância da utilização dos meios de comunicação, grande auxílio
na busca de pessoas desaparecidas, e propondo que a veiculação
das fotos de pessoas desaparecidas seja feita também nas caixas de
leite longa vida, fazendo, ainda, a Presidência suas considerações
iniciais, dizendo das comissões especiais criadas pelo Ministério
Público e pela Polícia Militar, para envolvimento com a questão dos
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desaparecidos, ao tempo em que comenta sobre o atendimento do
190, da forma como se entende devam ser orientados os familiares de
pessoas desaparecida, ao dirigirem-se àquele telefone.

Passada a palavra à Sra. Cristina, Delegada Titular da Delegacia
Especializada de Pessoas Desaparecidas, faz ela breves
considerações sobre os trabalhos ali desenvolvidos, como expostos
em reuniões anteriores. Apresenta ela, por cópia aos Srs. Deputados
e aos presentes, dada a impossibilidade, no momento e nos
seguintes, de utilização de equipamento eletrônico, quadro de
estatística sobre pessoas desaparecidas a partir de 1999.

O Ten.-Cel Aurélio Sávio de Mendonça Terra disse do sentimento de
familiares de pessoas desaparecidas, da filosofia de trabalho do
Corpo de Bombeiros no socorro às pessoas, da implantação do
Centro Integrado de Atendimento e Despacho, para a questão
específica dos desaparecidos, atuando ao lado das Polícias Civil e
Militar, facilitando as ações da corporação, que se utiliza de cães
farejadores em locais de suspeita de desaparecimento de pessoas,
em matas e montanhas, como ocorreu, algumas vezes com sucesso,
neste ano. Dado o momento em que se busca o apoio dos Bombeiros,
às vezes após dias da ocorrência, algumas ações na corporação,
ainda não escritas) estão sendo planejadas, especialmente,
conscientizando o inthgrante de que deve participar dessas ações
seguindo um método! e não em iniciativas isoladas, num trabalho
conjunto dos Bombeiros com outros órgãos do Estado. Os
procedimentos a serem adotados deverão ser escritos em conjunto
com o Cel. Eduardo,' para que haja um só modo de proceder. A
corporação já disponitiliza para os familiares o seu "site" para divulgar
fotos dos desaparecidos.

A palavra é passada ao Delegado de Policia Antônio Caros Faria,
Chefe do Departamento de Investigação da Polícia Civil de Minas
Gerais, que diz da reestruturação que promove nas Delegacias
Especializadas, desde que assumiu suas novas funções em dezembro
de 2006, inclusive a dbs Desaparecidos, que recebeu mais servidores,
Profissionais especializados, veículos e equipamentos. Diz dos
projetos Conviver e Volta, já implantados e do Projeto Busca, a
implantar-se que será interessante para os casos de desaparecimento
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voluntário. Comenta sobre a necessidade de integração com a Polícia
Militar, reconhecendo um distanciamento indesejado entre esta polícia
e a especializada em desaparecidos.

A palavra é, então, passada ao Cel. Eduardo Mendes, Chefe do
Estado Maior da Polícia Militar, representando o Cel. Hélio dos Santos
Júnior, Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, que
manifesta sua sensibilidade com a dor dos familiares e dos
desaparecidos e sobre os propósitos da Polícia Militar em relação ao
problema enfrentado pelos mesmos familiares. Descreve os dois focas
em que pretende dar ênfase à atuação da Polícia, a prevenção e o da
comunicação, com a utilização do "Dicas PM", para atender à área de
pessoas desaparecidas, com o envolvimento da Polícia Civil. Há um
trabalho em desenvolvimento, uma instrução operacional, começando
pelo 190, envolvendo, ainda, a seção do Estado Maior, o setor de
inteligência, a PM3, a PM5, representação do Cicop, constituindo um
grupo de trabalho permanente. A Polícia Militar tem todo o interesse
em envolver-se nesse trabalho relacionado com pessoas
desaparecidas e seus familiares. O trabalho integrado das policias é
entendido como fundamental.

Usa, a seguir, da palavra a Sra. Wanda Nogueira Miranda, irmã da
Elizabeth, que, em resumo, disse agradecer às pessoas que, durante
os quase oito anos últimos, colocam-se a seu lado, ao lado de sua e
de outras famílias, no trabalho relacionado com desaparecimentos.
Indaga sobre boatos e pedofilia, que circulam pela "internet", se
realmente são boatos. Reclama sobre a divulgação de fotografias nos
órgãos oficiais do Estado e da Prefeitura, ainda precária.

A palavra é devolvida ao Delegado Antônio Carlos de Faria que
comenta sobre atitudes adotadas em relação aos boatos referentes a
desaparecimentos, para fins de retirada de órgãos e outros, os quais
são totalmente inidôneos.

O Cel. Eduardo Mendes, com a palavra, diz da página da Polícia
Militar, "www.pmmg.gov.br ", e do "link" Desaparecidos, em que se vê
o número e a data da ocorrência, o nome, o sexo, a altura, enfim, as
características da pessoa, com foto, a ser, ainda, ajustado com a
Polícia Civil, a incluir-se, também, o Corpo de Bombeiras.

O Sr. Rivaldo de Freitas Ferreira, pai do Douglas, comenta sobre
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dificuldades, vaidade e falta de esclarecimento para as pessoas,
principalmente por pane da Polícia Militar, que poderia interessar-se
pelo assunto e ajudar ml ais principalmente nas cidades do interior. Diz
de informações que, se passadas, poderiam ajudar a Polícia Civil ou
até mesmo os familiares; são informações prestadas por pessoas das
quais não se toman notas e que não são repassadas para
necessárias averiguações. Diz dos avanços conseguidos junto aos
Bombeiros, reclamando do tempo decorrido, até chegar o momento da
prestação do serviçoi pela categoria. Pede ação, no sentido de
buscarem todos o objetivo de resolver o problema dos desaparecidos,
anotando a ausência da Polícia Rodoviária, que, se estivesse
integrada no problema poderia contribuir muito.

O Presidente agradéce as palavras do Sr. Rivaldo, lembrando que
ele é o pai do garoto Douglas, que está desaparecido desde o dia
41312006.

A Sra. Simone Helena Rodrigues cumprimenta a todos. O meu filho
saiu de casa, no dia 413/2006, para jogar bola, pois era um sonho dele
ser jogador de futebol. Quando me deparei com as horas, já havia
ultrapassado muito o horário para ele chegar. Então, liguei para o pai
dele, que foi até o local onde ele desapareceu, onde, de imediato,
passou uma viatura da' Polícia Militar e o abordou, perguntando o que
estava fazendo ali. Em vez de ajudar, a viatura foi embora, porque
recebera uma denúncia de assalto. Eles poderiam ter-nos ajudado a
encontrar nosso filho.

Quando fui até a Polícia Civil, no mesmo dia, fui tratada pior do que
um cachorro, porque,l para um cachorro, talvez eles tivessem dado
água, dado alguma coisa para ele se alimentar, mas, para mim, não.
Falaram que eu tinha de esperar 24 horas para poder dar queixa do
desaparecimento do meu filho.

Passadas as 24 horas, voltei lá, e o policial nem ao menos olhou
para a minha cara e mandou que eu procurasse o Governador para
colocar policiamento nas ruas, pois isso não era obrigação dele. Disse
que o meu filho era apenas um desaparecido.

O meu filho, Dra. Cristina, como a senhora constatou, não é nenhum
marginal. O Brasil parece estar tão acostumado a ver crianças de 12
ou 13 anos com armas nas mãos, que, quando procuramos a polícia
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para falar do desaparecimento de uma delas, a primeira coisa que
perguntam é como ela é.

Não sei das outras mães. Sei de mim. Talvez algumas não saibam o
caráter de seus filhos, mas sei do caráter do meu. O meu filho só
corria atrás de um sonho.

Falaram em prevenir, fazer prevenção para não acontecer isso. O
Douglas estava numa rua onde trafegam carros para vários lugares. O
Pedro saiu da sua casa para comprar um lápis. De que adianta
prevenir, como o fiz, várias vezes, com o Douglas, pedindo-lhe para
não dar atenção a pessoas estranhas; se um carro o chamasse, disse
para ele não parar; se alguém o pegasse, para ele gritar. Falava isso
com o meu filho. Mostrava isso na conta de luz. Quando ele atrasava
15 minutos por causa do ônibus, quando ele chegava eu já estava
chorando, porque os meus filhos são os tesouros que Deus me deu. A
minha riqueza são os meus filhos. Roubaram isso de mim.

Vi, numa reportagem do MGTV, no sábado, como é fácil sair de
Minas Gerais, Dra. Cristina. A Polícia Federal prendeu várias pessoas
clandestinamente dentro de um ônibus; entre elas, havia quatro
pessoas que tinham mandado de prisão, Dra. Cristina. Agora pergunto
às demais autoridades que estão aqui: isso aconteceu diariamente?
Quantos ônibus passam nessas rodovias? Vários. Será que, em
algum deles, não estava o meu filho, o Pedro? Isso é uma pergunta
que faço para mim, Dra. Cristina. Onde está meu filho, Pai? Digo isso
todos os dias a Deus. Não consigo mais ver as fotos dele, porque não
quero viver de lembrança, Dra. Cristina.

Hoje são 279 dias sem abraçar meu filho. Ele dormiu todos os dias
aqui, neste braço. Todos os dias, eu tinha de dormir com o meu filho.
Podem pensar: um menino de 13 anos? Sim, um menino de 13 anos,
que foi criado com amor, com carinho, preocupando-me com quem ele
andava. Preocupava-me até mesmo quando ele ia para a casa do pai.
Passava como chata, pois ligava para saber se ele tinha almoçado,
tomado café. Muitas vezes, desloquei-me de casa, às 11 horas da
noite, para levá-lo à casa do pai, pois somos separados. Algumas
famílias diriam que ele poderia ir sozinho, porque é perto. Nestas ruas,
todas as pessoas me conhecem. Não consigo mais olhar dentro dos
olhos dessas pessoas, porque a primeira pergunta é: 'Encontraram o
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Douglas?". Não encontam o meu filho.
A lei que está aqui, neste papel, fala dos órgãos públicos. Quero

fazer uma pergunta ao Deputado Sargento Rodrigues. Talvez minha
ignorância seja muito lgrande. A Assembléia Legislativa é um órgão
público? Aqui diz que, em todo órgão público, tem de haver fotos de
pessoas desaparecida, e faz 21 dias que venho aqui e não vejo as
fotos das demais pesspas desaparecidas nesta entrada. Como posso
acreditar que vai sair deste papel esta lei? Como posso acreditar que
os órgãos competentes não deixaram isto apenas no papel?

Nos Estados Unidos, uma criança que foi seqüestrada na sexta-feira
foi encontrada na segunda-feira. Sabem por quê? Porque toda a
polícia dos Estados Unidos imediatamente divulgou as lotos da
seqüestradora dessa criança. Na segunda-leira, essa criança voltou
para os braços da mãe.

Que dia abraçarei q meu filho, Sra. Cristina? Terei de esperar o
mesmo tempo que a mãe do Pedro, de Brasília, ou seja, 17 anos? Ela
perdeu a infância do tilho, a fase da escola e da adolescência, seu
primeiro beijo. Ele podia ter dito: "Mãe, hoje beijei uma menina; hoje a
menina me mandou um bilhetinho; hoje eu marquei um gol". Essas
coisas podem parece q pequenas, mas, para quem é mãe, não são. O
meu filho tinha sonhos pequenos que foram destruídos.

A demora é tão grande! Não sei se darei conta de viver desse jeito,
Sra. Cristina. Estou fazendo as coisas por obrigação. Antes, fazia
comida para os meus ilhos com prazer; hoje, faço por obrigação, para
que não morram de fome. Uma das minhas filhas me pergunta: "Mãe,
por que a senhora não chora mais?". Se pensar, passo o dia todo
chorando. Lembro dolmeu filho 24 horas por dia. Há um ano não sei
se aqueles olhos verdes estão vivos. Aquele menino que só sonhava
jogar bola... Será quesonhar é tão perigoso? Como posso aconselhar
minha filha a sonhaq ser advogada, se há tantos obstáculos para
conseguir uma bolsa e entrar na faculdade? O que posso fazer para
que ela sonhe agora? Não confio mais em deixá-la sair sozinha. E
difícil!

Na reunião passada, a senhora relatou o número de 1.200 pessoas
desaparecidas, sendo que há cinco investigadores na Delegacia, não
é? São 240 casos para cada um. E muito trabalho para uma pessoa
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apenas.
O Presidente esclarece que quando pensamos na criação desta

Comissão, tínhamos um objetivo. Várias audiências públicas foram
realizadas na Comissão de Segurança Pública. Sabemos que,
concomitantemente, a Comissão de Direitos Humanos desta Casa,
por meio do seu Presidente, Deputado Durval Angelo, também
discutiu o assunto. Por várias vezes, as duas Comissões fizeram
visitas ao Chefe da Polícia Civil, ora conjuntamente, ora com os
familiares. Portanto, sempre houve empenho do Poder Legislativo.

Quanto à falta de fotografias no "hall" principal da Assembléia, essa
é uma falha que precisa ser corrigida. Antes da edição dessa lei, D.
Simone, não existia cadastro. Foi por meio de nossa iniciativa, com a
apresentação de um projeto de lei, que esse cadastro foi criado. A
partir de então, o governo lançou a campanha Volta.

Quero dizer à senhora e aos demais familiares que outras
autoridades foram convidadas a participar desta reunião, para que
vocês pudessem cobrar ações. A Assembléia exerce esse papel
fundamental de reunir o conjunto de autoridades para discutir os
problemas e sugerir caminhos a serem percorridos. A Dra. Ana
Ivanete dos Santos, Procuradora-Geral de Justiça em exercício, foi
convidada para esta reunião, assim como a Ora. Maria Coeli Simões
Pires, Secretária de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes.
Sabemos que essa Secretaria tem um papel importante nesse
contexto. A Sra. Andréa Neves da Cunha. Presidente do Servas, e o
Sr. Celso Cota Neto, Prefeito Municipal de Mariana e Presidente da
AMM, também foram convidados. Na audiência anterior, convidamos
a Polícia Rodoviária Federal.

Precisamos ter informações, porque vários órgãos e poderes devem
estar envolvidos. A lei citou o poder público sem especificar os
Poderes Legislativo, Judiciário, Executivo e o Ministério Público.
Portanto, todo o poder público deve participar, incluindo o próprio
Promotor de Justiça que reconheceu que, até então, não havia
fotografia das pessoas desaparecidas na Delegacia da Infância e
Juventude. Precisamos alertar as autoridades para o cumprimento da
lei. A Assembléia está fazendo sua parte noticiando, constantemente,
na sua TV, que essa é uma imposição da lei. Além disso, no "site".
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"www.almg.gov.br", existe um "link" das pessoas desaparecidas, que
remete ao cadastro que hoje é gerenciado pela Polícia Civil.
Precisamos de outras aões. A Assembléia tem cumprido o seu papel,
mas é difícil dizer a uma autoridade que ela tem de participar desta
audiência pública porque seres humanos estão precisando de apelo,
de ajuda.

Tenho essa consciência, assim como o Deputado Durval Angelo.
Como Presidente da Comissão de Direitos Humanos, ele vem
trabalhando. Somamos cs esforços e estamos aqui. Eu, na Comissão
de Segurança Pública; ele, na Comissão de Direitos Humanos; e
outros Deputados. Mas é necessário que haja mais consciência e
tomada de decisão. E por isso que estamos cada vez mais insistindo e
cobrando das autoridades que compareçam às audiências públicas.
Somente a senhoral e os demais familiares das pessoas

desaparecidas conseguem traduzir esse sofrimento e essa dor. O que
tentamos fazer aqui é dar a nossa contribuição. Apesar da lentidão,
estamos conseguindo alguns avanços. E muito importante que vocês
compareçam a reuniões como esta para que as autoridades possam
ouvi-los pessoalmente e salber a dor que sentem. Tenho a certeza de
que as autoridades aqui presentes sairão com uma determinação
muito maior. Desde o começo, disse que não bastam a obrigação e o
dever públicos.

Tem de haver mais sensibilidade humana e maior contribuição.
Quem sabe as demais autoridades, os demais órgãos e os demais
poderes possam sensib
e entendamos a gravick

Rivaldo, infelizmente,
palavras, também preci:
cobrar das autoridades
de forma democrática,
queremos alfinetar "a"
autoridades e somar es

Tenho conhecimento
comissão, que deveria
desenvolver um trabal
presença do Ministério

ar as pessoas ou fazer com que a ficha caia
do problema.
mesma forma que você contém as suas

conter as minhas. Todavia nossa vontade é
m maior veemência, já que aqui o fazemos
mônica e com espírito de cooperação. Não

"b", mas sim contar com o apoio das

dê que o Ministério Público está criando uma
3s ar aqui. Se a Polícia Militar tem intenção de

com a Polícia Civil, nada melhor que a
Público. Cobramos do Ministério Público para
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que ele nos ajude a cobrar a implementação dessa lei e que a lei sela
cumprida. O Ministério Público tem esse papel como órgão
fiscalizador.

Portanto era necessário que a Procuradora estivesse presente. Fui
convidado pela Procuradora Ana Ivanete para conversar sobre esse
assunto no Ministério Público. Entretanto ela queria era tomar um
termo de depoimento do Deputado para tratar dessa matéria, o que
causou estranheza. Afirmei-lhe que, por meio da Comissão Especial
de Pessoas Desaparecidas, estávamos trabalhando pela sua
implementação e contribuindo não só com a lei, mas também com a
cobrança e com a fiscalização.

Esperamos que essas comissões não sejam criadas apenas para
tratar de um assunto que não sai do papel. E necessário que isso seja
colocado em prática. A instrução de conduta operacional, em conjunto
com a Polícia Civil e com o Corpo de Bombeiros, será muito útil. Falo
isso com base na experiência de quem passou quatro anos à frente
do 190, no despacho de patrulhas. E importantíssimo que cada uma
das equipes do Cicop recebam instrução específica sobre esse
assunto.

Se o senhor, a Polícia Civil e Corpo de Bombeiros desejarem,
mandaremos produzir uma fita com o depoimento dos familiares, para
que o pai, a mãe, o policial e o Bombeiro tomem conhecimento desse
relato; caso contrário, haverá um número de pessoas bem menor que
aqueles que deveriam receber essas informações.

A medida que qualquer ser humano assistir aos depoimentos, é
impossível que não tenha sensibilidade humana para entender a dor e
o sofrimento dessas pessoas. Por isso, fiz esse apelo ao Cel. Júnior e
ao senhor para participarem desta audiência. Em que pese os demais
poderes e órgãos não terem comparecido, tenho certeza de que os
familiares ficarão imensamente agradecidos. Estamos contribuindo,
fazendo a nossa parte e obviamente continuaremos cobrando das
demais autoridades.

O. Simone, a senhora vai me ver cobrando da tribuna desta Casa,
pois não tenho medo de cobrar de nenhum autoridade, já que tenho
respaldo para isso. Tenho certeza de que o Deputado Durval Angelo
também fará essa cobrança da tribuna desta Casa. Como a senhora
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muito bem disse, temos de empenhar tudo aquilo que o Estado tiver
disponível para localiza uma criança, um adolescente, uma pessoa
desaparecida. O Estadc hão estará fazendo, nada mais, nada menos,
que o seu papel e sua obrigação. Passo a palavra à Sra. Cristina.

A Delegada Cristina i Coeli Cicarelli Masson diz que fará uma
explanação acerca da estatística e abordará a importância da
prevenção mencionada [pelo Coronel, mas, talvez, não compreendida
pela Simone. A prevenção é de extrema importância, porque, em 90%
dos casos, são atos voluntários. A partir do momento em que
aplicarmos a prevenção e houver uma queda no índice de
desaparecimento, poderemos liberar os policiais para realmente
apurarem os casos vinculados a situações delituosas. E preciso que o
policial seja liberado para proceder à investigação de casos
vinculados a situações delituosas.

O número de servidores atende à demanda porque os casos
vinculados a crimes são 1 em números reduzidos. Aplicando a medida
preventiva, o policial seia liberado e a questão de retorno ficaria a
cargo do serviço de psicologia e assistência social. Com a
implantação do Projeto Conviver, esperamos atingir essa meta em
2007, ou seja, a aplicaçãop da prevenção para esses 90%, liberando os
policiais para investigaçãp.

Ressalto a dificuldad de busca mencionada pelo Corpo de
Bombeiros. Daí a necessidade da parceria, pois a investigação
apontaria o local da bpsca. Por meio do Rivaldo, ontem tomei
conhecimento de que o Corpo de Bombeiros fez uma busca - graças a
Deus, negativa - em cisternas. Agradeço a parceria do Corpo de
Bombeiros. Ontem, na Rua Doze de Outubro, detectaram-se terrenos
que não estavam cercadbs, com cisternas abertas e lotes com muita
plantação, o que sugeriu possibilidade de uma abordagem, não com
veículo, mas de uma pessoa a pé. Foi apontada a possibilidade do
Douglas estar ali, razão pela qual foi solicitada a busca em cisternas.

Portanto a parceria seMria importante e apontaria os locais onde
poderiam ser feitas buscas, como é o caso de Elizabeth Nogueira. E
preciso que sejam realizdas buscas na Mata das Abóboras e na
Mata do Camargo, tendo em vista o local onde desapareceram a
Selma e a Elizabeth Nogueira. A mata é muita extensa, mas,
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conforme a Wanda e sua irmã sabem, a investigação sugere prática
de latrocínio, com 99% de possibilidade de a Elizabeth Nogueira estar
na Mata das Abóboras, que é extensa.

Repito que foram feitas buscas; aliás, a Wanda acompanhou todas
elas. Encontramos a Lourdes, a Simone e o Cosme Damião na época
das buscas, mas não a Elizabeth Nogueira e a Cristiane Barreira.
Apontamos esses locais como os de possibilidade de encontro das
nossas meninas.

Faço aqui este pedido: que essas buscas tenham continuidade. Na
época, fui obrigada a suspendê-las em razão da quantidade de
carrapatos que atingiu a minha equipe. Freqüentemente, fazemos
contato com a Wanda para avaliar a possibilidade de retomá-las.
Ressalto que a minha equipe não é preparada para esse tipo de
trabalho.

Esta foi uma semana de grande sucesso para a Divisão.
Conseguimos a localização de dois menores vivos. Parece-me que
uma delas, que estava desaparecida desde abril deste ano, retornou.
Não é isso, Rossana? Conseguimos o retorno de um portador de
necessidades especiais, que visualizou a sua fotografia por meio da
campanha Volta e entrou em contato com a família, dizendo que, se
não a retirasse de circulação, não retornaria para casa. Então,
suspendemos a veiculação da imagem e já conseguimos o seu
retorno ao próprio lar. Quer dizer, são três encontros. Com  vida, foram
encontrados dois menores, e um deles é portador de necessidades
especiais - aliás, isso é oriundo da Lei n P 15.432 e da campanha
"Volta". Porém há um caso de óbito de um adulto. Solicitou-se um
encontro por meio da Comissão, pois é público. Não detalharei o caso,
porque a mãe ainda não tem conhecimento. Encontrou-se apenas
parte da ossada; aliás, só foi encontrada porque um cachorro da
fazenda a trouxe. Creio que ela solicitará uma busca na região para o
encontro do restante da ossada. O resultado é positivo. Tomei
conhecimento disso ontem. Estou esperando a comunicação com a
família para que possamos liberá-la. Creio que há possibilidade de
encontrarmos o restante, porque o local foi definido. Como digo, a
investigação apontará o possível local de encontro onde poderemos
proceder às buscas.
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Nesta semana, deixei com a Secretária um pedido que formulei ao
Deputado. Em Contagem, há quatro locais apontados como de
desova de duas pessoâs do sexo feminino e duas do sexo masculino.
Um deles é uma cisterna, que se encontra coberta. Preciso de
recursos para fazer a limpeza dela. Fizemos o contato com a Tatiana,
por meio da Wanda, nesta semana, e estamos aguardando o retorno.
Todos esses quatro lbcais são de sepultamento, de ocultação de
cadáveres e precisam1 ser averiguados. Digo isso porque, muitas
vezes, o que vem a público é o êxito de investigações que, até o
momento, não consegUimos obter; aquelas que conseguimos não são
divulgadas. Porém conidero 2006 um ano de muito sucesso para a
Divisão. A estatística mostra e confirma esses dados, comparando-os
com outros de anos an

Infelizmente, como n
pouco prejudicada em 1

Na segunda folha, ve
desaparecimentos em
Belo Horizonte porque,
o Estado de Minas Ger
1999, já foram resolvidi
esses 22, estão as no
Elizabeth Nogueira e C

Em 2000, registrarr
solucionados, e 31 ain
alto. Aliás, após a
desaparecidas nos anc
de pedidos em trâm
desaparecimentos tora

O Presidente indaga
A Delegada Cristina
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apuração. Em 2002,
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maior índice: 1.098-9!
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foi possível imprimir em cores, ela ficou um
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em 2001 está incluído o caso da Daniela.

oeli Cicarelli Masson diz que em 2001, entre
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casos - 912 resolvidos, e 55 em aberto. Em 2005, foram registrados
1.048 pedidos - 983 resolvidos, e 65 em aberto.

Resumidamente, o total do nosso cadastro, hoje, gira em
aproximadamente 1.400 registros; aliás, esses registros são desde
1943. Quer dizer, no cadastro, o mais antigo data de 1943. Logo, eles
não são de junho para cá, com a implementação da campanha Volta.
Em razão da lei, todos os registros que estavam em aberto na
Delegacia foram cadastrados, pois precisamos localizá-los, ainda que
sejam como este de 1943. A família solicita o encontro do seu
parente. Tratamos com o mesmo carinho aquele que foi registrado na
Delegacia neste exato momento. Esse registro é investigado da
mesma forma.

Esse número - cerca de 1.400 hoje cadastrados, no Estado de
Minas Gerais - refere-se a desaparecimentos desde a década de 40,
portanto tenho registros das décadas de 40, 50, 60, 70, etc. O número
parece alto, mas são desaparecimentos antigos.

Há hoje, em Belo Horizonte, na Região Metropolitana, 707.
Considerando-se que tenho 1.400 em todo o Estado, Belo Horizonte e
sua Região Metropolitana registram o maior índice. De 1999 a 2005,
há 395 registros em aberto. No ano de 2006, tivemos a Lei n 9 15.432 e
a campanha Volta - e aqui quero fazer um comentário a respeito do
sucesso delas, pois estamos fechando o ano com apenas 136
registros em tramitação. Considero esse número baixo, porque
geralmente fechamos o ano com 400 pedidos em aberto daquele ano.

O Presidente indaga quantos estão em aberto neste ano.
A Delegada Cristina Coeli Cicarelli Masson diz que neste ano são

apenas 136. O número é muito pequeno, pois geralmente fechamos o
ano com 400 pedidos em aberto daquele ano. Esse número vai
reduzindo no ano posterior, pois as investigações vão sendo
concluídas. Se fizermos uma retrospectiva do ano de 2003, vocês
verão que ainda tenho 101 em aberto. Neste ano, tenho 136 já no final
do ano, ou seja, o número é muito reduzido o que, sem dúvida
nenhuma, já é resultado da campanha Volta. Já consigo visualizar, em
seis meses, o resultado. Tenho grande esperança de que, no ano de
2007, esse número caia ainda mais. Aí, sim, serão os casos de
desaparecimentos voluntários e vinculados a situações criminosas,



1 34 1

cujas denúncias recebàmos por meio do 0800.
Aqui tenho 102 desaparecimentos de data indefinida, ou seja, o

familiar procura a delgacia e diz que não se lembra de quando seu
parente desapareceu: se em 2001, em 1940, etc. Costumam procurar-
nos até cinco anos depois.

Registro ainda que foi feita uma solicitação pela Promotoria de
Justiça, há dois anos, para o encontro de um familiar de uma
portadora de necessidades especiais em Belo Horizonte e em São
Paulo, e ontem, depois de dois anos de investigação, conseguimos
localizar em Cafelândià, por meio da Delegacia de Desaparecidos de
São Paulo, parentes dessa portadora de necessidades. Faço esse
registro, porque dois anos, para nós, policiais da divisão, são dois
minutos. Não importao tempo transcorrido. As vezes o familiar se
assusta com o tempo; mas, para a delegacia e para mim, ele não
conta. Concluímos registros com um, quatro, cinco anos: o importante
é a persistência da investigação.

Existem, porém, casos mais complexos em que a demora é maior.
Fiz um contato com a Wanda ontem e estamos retomando uma
determinada situação iem relação à Elizabete Nogueira, com muita
esperança. Também iestamos hoje com o José Aurélio, fazendo
aquele levantamento e temos muita esperança de chegar a alguma
conclusão.

O Rivaldo falou a pspeito da parceria com a Policia Militar. Há
quatro meses, conseguimos localizar uma testemunha que disse ter
contatado a Polícia Militar do interior, pois teria visto o Douglas no dia
do desaparecimento. Temos isso registrado nos autos, daí a
necessidade dessa parceria e da conscientização.

E necessária também a parceria com a Polícia Civil. A Simone já fez
seu relato aqui da outra vez e tornou a repeti-lo. Temos conhecimento
do fato e comunicamos, para as providências cabíveis, sobre o policial
que a atendeu. Gosta ria de deixar claro que ele não era da divisão,
mas do plantão do departamento. Esses fatos são corrigidos. Naquela
mesma semana, foi feita uma solicitação, e o doutor baixou uma
portaria determinando o registro imediato. Na época, foi sanada a
irregularidade.

Gostaria, Deputado, de passar a palavra à psicóloga Rossana,
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apenas para fazer um breve relato do Projeto Conviver, de autoria do
Núcleo de Psicologia e Assistência Social.

O Presidente diz que a Polícia Civil e o Servas ficaram responsáveis
pela informação conjunta durante a campanha "Volta". A Policia Civil
ou o Servas ficou responsável pela distribuição dos cartazes? Onde
estão esses cartazes? A senhora tem esse direcionamento?
Precisamos saber para poder cobrar efetivamente da autoridade
responsável.

A Delegada Cristina Coeli Cicarelli Masson diz que o Servas faz a
distribuição por meio dos parceiros, que podem ser visualizados no
"site" www.desaparecidos.mg.gov.br . Encaminhamos para lá as
fotografias, atendendo ainda o critério legal da prioridade do portador
de necessidades, do idoso e do menor. Enquanto não esgotarmos
essa prioridade, que é um critério de leis em nível estadual, municipal
e federal, não passamos para as demais faixas etárias e
circunstâncias.

A campanha alcançará todos os desaparecidos. Fazemos o
encaminhamento das fotografias porque só podemos divulgar as
imagens autorizadas. O Servas fica responsável pela confecção e
distribuição dos cartazes, como tem acontecido em toda Minas Gerais.

Foram distribuídos 20 mil cartazes. Agora estamos entrando no
terceiro momento da campanha, quando será feita nova distribuição.
Creio que os cartazes da segunda campanha já estão esgotados.
Posso averiguar e, se ainda houver algum, encaminharemos à
Assembléia. Estamos aguardando, para os próximos dias, o terceiro
momento da campanha, quando será feita a distribuição dos cartazes.

O Presidente diz que isso seria importante porque nos foi cobrado
por parte da Sra. Andréa Neves. Estava no lançamento da campanha
feita pelo Governador juntamente com os familiares. Venho
acompanhando isso. Sabemos que postos de gasolina, casas
lotéricas, supermercados, agências bancárias são pontos de
distribuição. Nos órgãos públicos, um dos pontos da lei, não houve
essa distribuição. Locais de maior circulação de pessoas são de
fundamental importância: escolas, destacamentos localizados onde
pode não haver uma delegacia de polícia. E bom que os policiais
conheçam essas fotografias para que estejam atentos. Essa
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campanha não chegou ao próprio poder público. Não chegou à própria
Promotoria de Infância e Juventude, como disse o Promotor. Não
chegou ao 'hall" principal da Assembléia, ao Tribunal de Justiça, ao
Ministério Público, locais de grande circulação, órgãos públicos onde é
necessário que haja esses cartazes. A campanha foi colocada para
esses colaboradores do setor privado, mas o setor público que deveria
ter prioridade, exatamer1te por ser público, ficou sem essa atenção.

A Delegada Cristina Coeli Cicareili Masson diz que acha que este é
um momento de ajuses para o cumprimento da lei. Eu também
interpretei dessa formaL por isso faço o comentário: imaginei que os
órgãos públicos iriam captar a imagem do "site", talvez por isso não
tenha havido a distribuição para os órgãos públicos. Talvez tenha sido
uma interpretação errada da minha parte.

O Presidente diz que I alei é clara quando fala de locais de grande
circulação, locais do poder público terão cartazes afixados. Esse é um
bom momento para cobrarmos. Conversei com o Presidente da
Ademg que divulgou no placar luminoso o "site", o 0800 da Policia
Civil, e urna frase fazendo um apelo a toda a torcida que estava
presente. E a mídia no estádio. Estamos aguardando resposta da
Rede Minas de Televisão, que é um canal aberto. Essa sim pode dar
uma contribuição maior'que qualquer outra mídia, porque é TV aberta.
Estamos aguardando resposta ao nosso requerimento sobre quais as
exceções, qual a periodicidade. Na TV Assembléia eu acompanho e
sei que isso está ocorrendo. A Assembléia tem cumprido com sua
parte nesse aspecto.

A Delegada Cristina Coeli Cicarelli Masson diz crer que a própria
divisão poderia ficar coilri a responsabilidade de fazer a distribuição
para os órgãos público. Foi uma falha da divisão. Assumo essa
responsabilidade. Volto falar que foi uma interpretação errada da
minha parte. Achei que poderia ser captada. Não pensei na
possibilidade de fazer 6ssa divulgação, mas posso assumir essa
responsabilidade fazendo, nesse terceiro momento, essa distribuição,
através da própria divisão, aos órgãos públicos, à Secretaria de Saúde
e à Secretaria de Educação. Encaminharíamos a um órgão maior, que
ficaria com a responsabilidade de distribuir aos diversos setores e ao
interior. Eu poderia assumir a responsabilidade de, quando receber
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esses cartazes do Servas, fazer essa distribuição a todos os órgãos
públicos e às Secretarias Estaduais e Municipais de Educação e
Saúde para que façam a distribuição dos cartazes em todo o Estado
de Minas Gerais. Assumo essa responsabilidade e a falha de não ter
feito a distribuição. Houve essa interpretação da minha parte, peço
desculpas, mas isso não vai acontecer no terceiro momento da
campanha.

Queria acrescentar que não consegui fazer um levantamento em
nível de Brasil mas, em São Paulo, registram-se 20 mil
desaparecimentos ao ano. Aqui em Minas, registramos em torno mil
desaparecimentos, no Espírito Santo 660 desaparecimentos e, no Rio
de Janeiro, 400. Essa estatística do Rio exclui a Baixada Fluminense,
a Zona Oeste, Niterói, São Gonçalo e ltaboraí, de modo que Rio de
Janeiro e Minas Gerais estão mais ou menos iguais, registrando de
900 a mil desaparecimentos. São Paulo registra grande quantidade.
Gostaria de passar a palavra à psicóloga para que pudesse fazer um
breve relato do projeto Conviver.

A Sra. Simone Helena Rodrigues indaga da Sra. Cristina se as fotos
divulgadas na televisão são autorizadas por ela ou pela família. Eles
escolhem o que será divulgado? O Douglas foi mostrado só em julho,
e não vejo mais a foto do meu filho ser veiculada.

A Delegada Cristina Coeli Cicarelli Masson diz que na campanha
"Volta" temos três anúncios - cartaz, televisão e jornal.

A Sra. Simone Helena Rodrigues diz que fotos de pessoas que viu
no início continuam sendo divulgadas.

A Delegada Cristina Coeli Cicarelli Masson diz que não. Tivemos um
primeiro momento, em que o Douglas entrou. No segundo momento
tivemos que priorizar outras crianças desaparecidas e, neste terceiro
momento, outras ainda porque ainda temos outros menores
desaparecidos. Entretanto, o Douglas ficou no anúncio de jornal que
foi enviado para o interior,

A Sra. Simone Helena Rodrigues diz que o caso daquele menino
que saiu com a avó para catar latinha está sendo divulgado direto, há
mais de dois meses.

A Delegada Cristina Coeli Cicarelli Masson diz que são dois meses
da campanha. Está sendo implementado o terceiro momento. A
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campanha teve um atrso, porque, tivemos que modificá-la em razão
do encontro da adolescente. Tivemos que refazer a campanha para
excluir a imagem da atolescente. Foram encontrados dois dos que
estavam em anúncio de televisão. Essa campanha foi prorrogada em
virtude disso. A campatha tem duração, de dois meses. No primeiro
momento, não pôde ter essa duração, em razão da propaganda
eleitoral, por isso teve uma duração, salvo engano, de um mês e meio.
Houve um pequeno atraso na segunda campanha. Ela estava pronta e
dois menores foram localizados. Tivemos de mudar a imagem. A
duração é de dois meses. Não podemos repetir a criança, pois temos
de beneficiar outras que estão desaparecidas.

A Sra. Flossana Mary Neves Silva diz que se solidariza muito com a
dor das pessoas preseçites, que não há como não sentir. Nós, do
Núcleo de Psicologia e Ciência Social, queremos remar contra a maré.
Sabemos que a necessicade maior é não deixar que essas crianças
desapareçam. Quando isso ocorre, algo de muito grave já aconteceu.
Tirando os casos delitudsos, que bom seria se os casos intencionais
não tivessem acontecido

A causa dos desaparedimentos intencionais é muito complexa- Uma
questão é complexa, qu9ndo vários fatores se intercruzam e não se
consegue separar um fator apenas, por exemplo a carência material.
Como dizer que o desaparecimento intencional é puramente por
carência material. Ela pode estar incluída, pois visitamos casas onde
ela é muito grande. Aindà esta semana estive no Bairro Astecas, em
Santa Luzia, presenciei que a desestrutura familiar é enorme. Para
conversar com uma criana de 14 anos, tive de sentar-me na calçada
da rua, porque não tínhariios privacidade nenhuma, olhar no olho dele
e falar para agüentar firme e fazer a parte dele. Disse-lhe que
tentaríamos ajudá-lo. A tia, simplesmente, dizia na cara dele, alto e
bom som, que o pai e a mãe não o quiseram e que, dali a pouco, ela
talvez não o quisesse. Como uma criança de 14 anos, numa situação
de desamparo total, vive um dia-a-dia de forma tão dura, ouvindo que
ninguém o quer? Tive de fugir dessa conversa mais dura e me sentar
com ele no meio-fio.

E nesse sentido que digo que temos de remar contra a maré. Não
podemos fazer o que não está na nossa alçada. O que podemos fazer.
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chama-se parceria. No caso do desaparecimento, ou damos as mãos,
salvamos todos ou afundamos lodos. Essa é a única saída.

O projeto Conviver é uma tentativa de buscar soluções. Se é
intencional, há algo no relacionamento familiar que não anda bem. E
isso ocorre por vários fatores: conflito de gerações, carência material
e, sobretudo, carência afetiva. Quando se rompe esse laço, no
momento do desaparecimento, é porque ele já se foi fragilizando ao
longo de muitos anos.

Pensamos fazer o projeto Conviver, atuando, sobretudo, em escolas
municipais e estaduais, priorizando bairros carentes da cidade. Quase
100% dos casos ocorrem em bairros carentes. Portanto pretendemos
ir a essas escolas, para conviver com professores e com a direção da
escola. Queremos tratar de assuntos que achamos importantes, para
que essas professoras tenham essa formação humana, ao lidarem
com a criança. Se essa criança não encontrar uma referência em casa
e encontrá-la na escola, é menos mal. Que essa professora e essa
diretora possam estar preparadas para acolher e não ter preconceito
em relação a essa criança.

Então, propomos esse módulo de aprendizagem com assuntos
muito específicos. Há outro módulo em que entraremos de sala em
sala para tratar de assuntos com as crianças, falar com elas, fazer
teatro, usar fantoches e contar história. E um momento rápido, mas a
orientação do projeto é de formação de multiplicadores. Sairemos,
mas a intenção é que esses professores continuem o trabalho.
Fizemos esse módulo com eles, a fim de que continuem o trabalho

Haverá outro módulo, que será o convívio com lideranças locais e
envolverá pessoas que trabalham em postos de saúde, em abrigos,
em ONOs. Tentaremos reunir todas as lideranças locais, a fim de
tratar dessa questão do desaparecimento, mostrando-lhes claramente
quais são os sinais para os quais devem estar atentos, para se
prevenirem. Esse mesmo critério será adotado com os professores.
Se um professor em sua sala perceber uma criança que está
apresentando determinados comportamentos, que se retrai e se
entristece com freqüência, vários outros sinais, pode ligar, porque
alguma coisa anda muito mal em casa. E preciso chamar essa família
e começar a investigar, porque até então a criança ainda tem essa
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referência familiar. Os professores serão nossos parceiros, assim
como os educadores de ONGs, enfermeiros de postos de saúde.
Percebam, então, a importância das parcerias.

Não tenho a utopia I de pensar que duas psicólogas e duas
assistentes sociais darão conta de visitar tantos lugares e realizar
esse projeto sozinhos Tenho o ideal de que podemos formar
multiplicadores. A intenção desse encontro é reunir parceiros.

Outro modo de parceria será envolver os pais e os familiares. Os
pais estão muito ausentbs da escola, porque, talvez, essa escola não
os esteja recebendo cbm empatia e solidariedade. Convidaremos
esses pais a visitar essas escolas, onde poderemos discutir com eles
questões de relações htimanas e outras para as quais têm de estar
atentos, chamando-os àl responsabilidade e mostrando-lhes que filho
ou filha não são propridade de pai e de mãe, mas que estes têm
responsabilidade sobre eles.

Quando falamos sobré todos esses assuntos de prevenção, não
estamos querendo dizer) em momento algum, que vocês sobretudo,
os que estão vivendo lessa dor, sejam responsáveis de alguma
maneira. A Simone disse, muito claramente, que o filho tinha um
caráter muito bom e qu6 o tratava carinhosamente. Mas há casos
como aquele a que me referi nesta semana. Cheguei a uma casa em
que o desamparo é total é absoluto. A vontade era tirar a criança de lá
e encontrar um lugar melhor para ela.

E essa a intenção piara o ano de 2007. Os assuntos mais
específicos prolongariam'demais o que trataremos em cada encontro,
mas o projeto está bem- estruturado, bem-fundamentado, e penso que
é uma tentativa muito positiva.

O Deputado Durval Andelo diz que estamos vendo, cada vez mais
claramente, que coisas importantes estão sendo feitas, mas ainda há
um longo caminho a pecorrer para reduzirmos essa estatística e
principalmente não permitirmos que a dor e a insegurança continuem
em vários lares. Bom seria que nenhum lar estivesse assim. Esse é o
nosso grande ideal, que temos de buscar.

As famílias têm razão: quem tem de cuidar da segurança e da
proteção dos cidadãos na esfera pública é o Estado, em seus
diferentes níveis. Mas não é só  Estado enquanto força de segurança
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ou enquanto polícia judiciária. Sabemos que muitas ações de
prevenção passam essencialmente por políticas públicas: uma escola
pública melhor, de qualidade, que resgate a alegria e o prazer de pais,
professores e alunos, cúmplice em um projeto de vida, onde as
crianças tenham satisfação de estar, assim como os pais. Isso passa
diretamente por uma discussão de realmente termos uma política de
educação diferente nas redes municipais e na rede estadual, onde a
maioria de nossas crianças estuda.

E um grande desafio desta Comissão pensarmos a questão
educacional. Muitas vezes, a escola, em vez de ajudar as crianças a
sonhar, torna-se um pesadelo em suas vidas, onde os currículos são
fossilizados e a vida não entra. Nosso grande desafio é discutir que é
fundamental ter uma política pública de qualidade nas escolas.

Podemos estar próximos disso. Pelo menos que os recursos não
sejam problemas para isso. Ontem, no Congresso Nacional, a Câmara
Federal aprovou definitivamente a Lei do Fundeb. Passarão de 30
milhões para 48 milhões de crianças atendidas no Brasil e haverá um
aumento, só de investimento do governo federal, em três anos, de
R$4.500.000.000,00.

E o grande desafio: não podemos pensar em escola de qualidade
sem pensar na satisfação do professor. Um professor que ganha,
como no Estado de Minas Gerais, R$335,00 como salário-base é uma
afronta a qualquer princípio. Podemos falar que o salário é R$480,00,
mas o professor que tiver iniciado a carreira há três anos se
aposentará com R$335,00, que é o salário de referência. Nós, os
professores mais antigos, levamos para a aposentadoria nossas
vantagens pessoais, que são muito poucas. Ontem, no Congresso, foi
aprovado o piso salarial para os professores, que seria três vezes
esse valor. E importante pensarmos essa política pública.

Também é importante pensarmos políticas públicas na área da
assistência social. A questão das drogas é uma realidade tão cruel! Já
afirmamos, em nossas comissões, que 60% da criminalidade hoje
está ligada direta ou indiretamente à questão das drogas. Uma
juventude sem lazer, sem projetos de vida, sem escola de qualidade,
sem emprego; esse vazio interior será preenchido por alguma coisa,
será preenchido pelas drogas. Nos poucos casos de desaparecidos
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ligados à questão da violência, a droga é um componente
fundamental. Como resgatar alegria, projetos de vida, referências
éticas para a nossa juventude?

A nossa Comissão não é uma panacéia, porque ela tem um poder
muito limitado, por ser uma comissão especial. Mas queremos indicar
em nosso relatório a necessidade de que a ação policial - aí
verificamos a importância de um projeto como o Conviver - seja
combinada com ações de políticas públicas gerais. Sempre cito o
Profeta lsaías, que disse, há 2.600 anos, que a paz é fruto da justiça.
Isso quer dizer que não teremos segurança permanente se não
tivermos justiça social. Esse é o grande desafio.

Neste momento, consideramos importante que - não é questão de
privilégio -, como no caso das mulheres desaparecidas, em que houve
uma unificação de esforços e, graças ao grande trabalho de
mobilização da Afago conseguimos um grande avanço, esse
tratamento também seja dado a esses casos mais atuais. Quando a
mãe reivindica maior divulgação ao caso da criança, há até
fundamento legal. Então, não é uma reivindicação só da mãe do
Douglas. O Estatuto da Criança e do Adolescente coloca a criança
como prioridade em tudp Podemos até entender que, na questão da
divulgação das fotos, essa prioridade esteja garantida no ECA. Isso é
importante, tanto que defendo, como relator da Comissão, que
destaquemos os casos ias famílias que mais nos estão procurando,
que mais se estão mobilizando, porque sempre digo: a dor do
desaparecimento é pior do que a dor da morte.

A Wanda sabe como 'acompanhamos nesses tempos todos, que a
dor do desaparecimento é maior do que a da morte. Na dor do
desaparecimento, fica sempre aquela réstia de esperança de que
algum fato acontecerá. E a pessoa não consegue superá-la e dar um
passo à frente na vida. E outra: vivemos da esperança, não tem como
negar isso a alguém. Não é uma palavra objetiva e concreta de uma
estatística que dirá que lo desaparecido não voltará mais. Não existe
isso.

A réstia da esperança lhumana é tão forte, que até para a morte foi
revelado, ou inventado, lque haverá um reencontro na vida futura. A
esperança é tão forte, que criamos uma forma de sobreviver para não
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ficarmos loucos. Acreditamos que nos encontraremos em outro local,
em outra vida melhor que esta, porque, se fosse igual ou pior que
esta, não precisaria existir. Não há como tirar essa esperança de
alguém, pois faz parte da nossa necessidade de sobrevivência. Quero
que isso fique claro na Comissão. Minha atitude aqui será ouvir, mas
daremos prioridade a essas questões. Esses casos que estão
aparecendo merecem prioridade e uma ação mais integrada. A
Wanda está aqui. A questão das mulheres só avançou após uma
reivindicação nossa para que o Secretário unificasse todos os casos
em uma só delegacia. Um processo estava parado há anos, com
provas e inquérito policial relaxados. A Sra. Cristina fez um esforço
extraordinário de procurar, em um resto, algo que tivesse
consistência; em uma poeira, procurou uma rocha. Deve ser dada
prioridade a esses casos. A dor que as famílias do Leandro, do Pedro
e do Douglas estão vivendo mostra nossa impotência e nossa
incapacidade como Estado. Queremos que essas questões sejam
tratadas com prioridade.

A Sra. Lílian Lima Camargos diz que gostaria de ressaltar a questão
que temos exposto sempre. O Leandro não é um adolescente, mas
um homem casado, pai de uma criança de dois anos e meio, que
poderia ter alguns problemas, mas não temos exatos conhecimentos.
No entanto, isso não diminui nossa dor, pois é um irmão e será
eternamente. Continuaremos a busca, dure o tempo que durar.

Gostaria de me dirigir à Sra. Cristina e ao Sr. Antônio Faria. Na
semana passada, quando questionamos por que ainda não havia sido
liberada a quebra de sigilo telefônico - ele portava dois celulares -,
informaram-nos que o trâmite estava dentro do tempo hábil. Hoje faz
49 dias que meu irmão está desaparecido. Sabem quando foi liberada
a quebra do sigilo telefônico? Na segunda-feira. E isso ocorreu porque
fomos à Corregedoria de Polícia e descobrimos que, até então, o
papel não havia sido encaminhado ao Fórum. Durante 45 dias, o
papel do meu irmão ficou à espera de ser entregue a algum órgão.
Minha mãe foi até o Fórum com a pessoa responsável, onde o papel
seria distribuído para o Promotor. Ela foi atrás do Promotor, e ele já
liberou. Ou seja, fomos comunicadas de que isso já estava no Fórum,
mas não estava. Até hoje, não recebemos um único telefonema, nem
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da investigação, nem da Polícia Civil, nem de psicólogo, de ninguém.
Se temos alguma intorbiação, é porque buscamos. Hoje, eu deveria
estar trabalhando, masfui liberada para vir até aqui, pois minha mãe
não tinha condições de vir. Até quando, Sra. Cristina? Que trâmite é
esse? Que tempo é esse que precisamos esperar? Quando o papel
chegou nas mãos do Promotor, ele perguntou por que demorou tanto.
A justificativa que nos deram foi de que, na Corregedoria, não havia
máquina para tirar a cópia xerox do documento, e estavam
aguardando a chega6 do equipamento. Ou seja, uma vida está em
risco, uma família sofre por um desaparecimento, mas aguarda-se a
chegada de uma máqina de xerox na Corregedoria de Polícia. E
dada realmente importância ao fato de um desaparecimento? E dada
prioridade? Ou é como no caso do pai do Douglas, que passou por
uma viatura, mas estavam indo atender a um chamado de assalto? E
mais importante uma pessoa ou o valor em dinheiro? No momento do
pai do Douglas, isso foi  mais importante. Há casos de quebra de sigilo
telefônico por 24 horas que não têm 6 horas. Já foi explicado que o
desaparecimento não considerado crime, daí a demora. Mas no
caso do meu irmão, a esposa é a dona da linha telefônica e autorizou
a quebra do sigilo. Por lique isso não aconteceu antes? Falta clareza e
transparência nas informações. Ninguém mais do que nós deseja
encontrar o Leandro, s eja como for: morto, vivo, preso, envolvido em
algo ou não. Ele é meu irmão, e vamos encontrá-lo. Precisamos
encontrá-lo para que minha vida continue, para que a vida da filha
dele continue, pois elatchora dia e noite querendo o pai. Ela tem dois
anos e meio e diz quesó vai comer quando o pai chegar. O que falo
para essa criança? Bato nela para que coma? Isso é muito sério. Por
que não há transparência nas informações que nos dão? Nunca
recebemos um único telefonema. O investigador do caso do meu
irmão procurou-me porque liguei para o seu celular, cobrando uma
visita. Até então, não havia conversado comigo. Ele foi na minha casa
uma única vez conversar com minha mãe. Está sendo dada a
importância necessária? A senhora sabe do fato. Será que realmente
é importante apurar o que aconteceu? Deixo essa pergunta para a
senhora e para o Sr. Antônio Faria.

A Delegada Cristina Coeli Cicarelli Masson diz que volta a repetir o
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que disse na audiência anterior. Foi registrado o caso do Leandro, e
vários fatos foram omitidos em um primeiro momento.

Entende essa omissão, porque a família teve medo. O fato é
extremamente grave, com possível envolvimento policial. A família
retornou somente alguns dias depois. Da forma como foi falado, a
princípio, o diagnóstico da polícia foi possivelmente desaparecimento
voluntário. Não havia vinculação com envolvimento policial, o que leva
a polícia a diagnosticar de forma errada, mas entendo o medo da
família, por causa da gravidade do fato.

A família retornou à Delegacia em um momento posterior, passados
alguns dias, e, em conversa comigo, relatou fatos extremamente
graves. Nem sequer foram ouvidas em cartório - tomei a precaução de
não ouvi-Ias, para não tornar os fatos ora relatados mais públicos, e
foram levados ao conhecimento do Or. Faria, que também os
considerou de extrema gravidade, e ela foi encaminhada. Aliás, queria
levá-las à Corregedoria naquele exato momento, mas recusaram-se,
tamanho o medo da família, e disseram que iriam por conta delas.
Assim, elas levaram o expediente para evitar publicidade ao fato por
causa da sua gravidade. Tão logo deu entrada na Corregedoria, eu
não acompanho mais, pois há o sigilo de toda investigação. Perdemos
o contato com a investigação, e a família tem conhecimento. Fiz
contato com o Corregedor-Geral explicando o fato, ele pediu que
enviasse o expediente imediatamente, e assim foi feito.
Posteriormente, tomamos conhecimento de que o pedido havia sido
feito.

Ficamos impedidos de nos manifestar nos demais fatos que
ocorreram na Corregedoria - creio que até o Dr. Faria e eu também. A
partir daquele momento, declinamos da competência, passando-a
para Corregedoria. Segundo contato feito com a Presidente do
inquérito da Corregedoria, a Delegada Subcorregedora, todos os
pedidos foram feitos - no que diz respeito a certos pedidos, via
judicial -, e estaria sendo aguardado retorno. O que tenho a manifestar
em relação a esse aspecto é isso.

Em relação à psicóloga, sua mãe esteve na Delegacia sozinha,
depois de o pedido já estar na Corregedoria, e, salvo engano,
encaminhei-a a um núcleo de psicologia e ela ficou de retornar. Foi
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marcado um dia para que ela retornasse, pois naquele dia em que ela
esteve lá, disse que não poderia permanecer. Tão logo percebi o
estado emocional delal foi encaminhada ao núcleo, e foi marcado
atendimento. Não me lembro com qual profissional, mas ela poderá
confirmar isso para você. Ela ainda disse que não poderia ficar lá, mas
que retornaria. Creio qje não retornou, mas foi encaminhada por
mim - aliás, levei-a até lá dentro. Só que ela se recusou a ser atendida
naquele dia, pois estaa impedida, em virtude da neta, mas ficou de
retornar.

Não encaminho os psicólogos e assistentes sociais a residências
porque não sabemos cbmo seremos recebidos. Há pessoas que não
aceitam o atendimento lpsicológico. Isso é extremamente complicado.
As pessoas que vão à Delegacia são atendidas. O Rivaldo já foi
encaminhado ao núcleo e atendido. Fazemos esse atendimento em
casa, quando há necessidade. Perguntamos isso quando fazemos
contato com a pessoal Entendo que é extremamente complexo esse
encaminhamento, sem a manifestação da família. Em todos os
contatos que fazemo e nos quais detectamos necessidade de
atendimento, o profissonaI se desloca até a residência da pessoa,
mas, no caso da sua mãe, salvo engano, ela ficou de retornar. Acho
que ela não retorno u. Não posso afirmar, pois tenho outros
compromissos e, de repente, ela pode ter retornado em um horário em
que não estava prese1nte. Creio que ela não retornou, mas posso
afirmar que foi encaminhada - eu a levei até dentro da sala.
Conversamos juntas, eu, ela e as profissionais. Posso afirmar que
ficou de retornar para' o atendimento. Isso de fato aconteceu. Se
existe essa necessibade, ainda que o inquérito esteja na
Corregedoria, claro que posso fazer o deslocamento, solicitar e
encaminhar a psicólogh à residência para que se faça o atendimento.
Claro que posso. Em que pese a ter ficado estipulado de outra forma -
e isso induziu-me a erro -, a partir do momento em que ela não
compareceu... Creio que não compareceu, pois você reclama, com
toda razão, a presençá da psicóloga para a família. Acho que ela não
compareceu. Acabei interpretando e respeitando o posicionamento da
família. A interpretação que fiz é de que a pessoa não queria o
atendimento. Encaminar ao psicólogo é uma situação muito delicada,
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em razão da resistência, mas tomarei as providências nesse sentido e
faremos o atendimento. Peço à Rosana que anote os endereços e
agende.

O Delegado Antônio Carlos de Faria diz que, apesar da estatística
ser um documento trio, ela espelha a realidade da Divisão de
Referência de Desaparecidos. Infelizmente, vocês vêem um pequeno
percentual que não obteve sucesso até o momento. Pelo que
observei, Presidente, a Polícia Militar tem seu projeto de prevenção,
seu trabalho nesse sentido. O Corpo de Bombeiros parece também
que tem algo em relação à orientação. O Ministério Público tem
trabalhado nesse sentido. O que está ocorrendo é um desencontro.
Temos de integrar essas instituições, talvez por meio de um grupo
interinstitucional, mais operacional, para buscar adequar o nosso
trabalho de encontro dos desaparecidos. O que não pode é a Polícia
Militar fazer o trabalho dela, a Delegacia das Pessoas Desaparecidas
fazer o dela, o Corpo de Bombeiros fazer o dele, o Ministério Público
fazer o dele, sem que haja interação. Temos uma ferramenta muito
importante, chamada Sistema de Integração de Defesa Social - Sids -,
que angaria informações para os bancos de dados. Por que não
buscar o Sids para esse trabalho? Por que não valorizar esse
cadastro? Deixá-lo apenas a cargo da Delegacia de Desaparecidos
não é o ideal. A Dra. Cristina é competente, mas, sozinha, o trabalho
se torna muito difícil. E preciso unir torças para um resultado melhor.
Obrigado.

O Cel. Eduardo Mendes esclarece que a questão do desaparecido é
uma prioridade da corporação. Em 2005, a Polícia Civil registrou 1.048
pedidos. Ainda no mesmo ano, houve 5.239 ligações para o 190,
sendo 15 a 20 ligações por dia. A ocorrência de assalto é uma
prioridade para nós, pois é um caso policial grave de crime contra o
patrimônio com violência, podendo, inclusive, terminar em latrocínio.

Eu já deparei com várias pessoas, com quem às vezes temos uma
relação, que ligam para o 190 talando que o parente desapareceu,
mas, em 1 hora, ele já está de volta. Na hora de avaliar, é difícil. O
relato de vocês me sensibilizou para estarmos mais atentos. O Dr.
Faria citou o Sids. Debatemos a integração de policiais militares e
civis. Vou envolver esse grupo de trabalho e até pedir para que
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façamos uma visita à Dra. Cristina, para que possamos colher mais
subsídios.

Citou-se que encaminhamentos da Polícia Militar muitas vezes não
foram adequados. Uma testemunha disse que se comunicou com a
viatura da PM e questidnou a ausência de providências. Ressaltou-se
o seguinte principio: nuiica podemos subestimar qualquer fato, porque
ele ou pode ser irrelevapte ou grave. Esse é o grande desafio.

A senhora colocou dificuldades em buscas na mata. Como o Corpo
de Bombeiros, a Polícia Militar tem, dentro do Grupamento de
Operações TáUcas Especiais - Gafe -, o Comando de Operações em
Manancias e Areas de Floresta. Trata-se de um pessoal altamente
especializado, com treinamento na Amazônia, na caatinga e no
próprio Estado. Ou seja, sabem como se comportar no meio rural e
estão lá para sereH utilizados, até porque devem colocar o
conhecimento em prática. Caso haja demanda, eles estão à
disposição. E nossa obrigação.

Em nossas instituições, ocupamos cargos de comando e chefia,
sobretudo para servft à sociedade. Maior o cargo, maior a
responsabilidade. Todps estamos imbuídos do espírito público.
Contem conosco. Saio daqui mais sensibilizado, pois, ouvindo os
relatos, é diferente. Dra. Cristina, imagino como a senhora não deve
sofrer ouvindo esses depoimentos dia a dia. E preciso muita força
para suportar. Obrigado pela atenção, estamos dispostos a caminhar
juntos.

O Ten.-Cel. Aurélio Svio de Mendonça Terra diz ao Presidente que
é Comandante de unidade operacional. Aguarda o envio da fita para
instruir a tropa. Acrescenta que sai da reunião mais sensibilizado com
a questão, que semprefoi importante. Diz: nossa atuação é limitada a
solicitações. Dra. Cristina, estamos à disposição. Temos quatro cães
farejadores à disposição, sempre que for necessário, e também
disponíveis para açõesde resgate em locais de difícil acesso.

Aos familiares, lembra que o quartel do Corpo de Bombeiros está
aberto, caso desejem dar um testemunho ou realizar uma palestra, e
que será um prazer recebê-los.

O Presidente diz que neste momento de encerramento da reunião,
conclui-se que a Comissão e a audiência pública cumprem seu papel.
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Ressalta que D. Simone, Rivaldo, Lílian, Wanda e o Poder Legislativo
têm esse trunfo de poder chamar as autoridades, em busca de uma
solução. Diz: Antônio Carlos de Faria, Cel. Eduardo, Ten.-Cel. Aurélio,
Dra. Cristina, em breve encerraremos os trabalhos desta Comissão,
mas percebemos que é fundamental o encontro desses órgãos;
deixem as reuniões de suas instituições em troca de uma conjunta,
para que haja celeridade. Sabemos que a Polícia Militar tem estrutura,
como o próprio canil, companhia da PM extremamente eficiente para
apoiar a Delegacia de Pessoas Desaparecidas. Em que pese à oferta
do Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar tem uma companhia e pode
ajudar mais.

O Corpo de Bombeiros trabalha com o resgate de pessoas em áreas
de difícil acesso, o que é de grande utilidade para a Delegacia de
Pessoas Desaparecidas. Por outro lado, existem as unidades
especializadas, como a Policia Florestal e o Cate.

Muitas vezes, as ocorrências não são típicas do GATE, mas, para
auxiliar, é necessário o Comando da Polícia Militar. Por isso insisti na
vinda do Or. 0110 e disse ao Cel. Eduardo e ao Cel. Júnior que
precisávamos da presença do Comando da instituição para a tomada
de decisão. O grande objetivo desta audiência pública é fazer com
que as autoridades ouçam os relatos que ouvimos. A Dra. Cristina
está trabalhando nesse assunto há muito tempo, mas não desanima,
porque abraçou essa missão e tem-se empenhado muito. Ela também
é mãe e conhece as circunstâncias que envolvem essa questão.
Ficamos satisfeitos com a presença das autoridades e sabemos que,
a partir deste momento, podemos contar com essa tomada de
decisão. Queremos que o Corpo de Bombeiros participe com o que
pode. Além da Delegacia de Pessoas Desaparecidas, qual é a outra
delegacia?

Os jornais noticiam que a quantidade de homicídios vem-se
reduzindo em Belo Horizonte, dado que também consta na monografia
que apresentei na conclusão de uma pós-graduação no Centro de
Criminalidade da UFMG. A ação integrada das Polícias Militar e Civil,
foco dessa monografia, foi fundamental para a redução dos
homicídios. Posteriormente faremos homenagem especial à
integração da Polícia Militar e da Polícia Civil, que estão de parabéns
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pela redução da quantidade de homicídios, em especial a partir de
2004, quando houve a integração. Mais uma vez, pode ser colocada
em prática não só a integração da Polícia Civil e a Polícia Militar,
como também a do Ministério Público, da Polícia Militar, do Corpo de
Bombeiros e da Polícia Civil, para que os familiares tenham mais um
alento, para que tenham a certeza de que as autoridades estão
tomando decisões e de que as coisas estão saindo do âmbito das
reuniões dos gabinetes e estão chegando aos executores.

Ten.-Cel. Aurélio, soli pitaremos à TV Assembléia que edite uma fita
com os depoimentos dos familiares, para que a Polícia Civil a exiba a
seus agentes, para que a Polícia Militar, nos horários de instrução, a
exiba a seus Batalhões. Digo isso porque tive a experiência dessa
vivência. Participei dessas instruções e tenho a certeza de que, com
essa ação, multiplicareriros os agentes públicos, que passarão a ter a
mesma sensibilidade dos que estão participando dessas audiências
públicas e que estão vendo o sofrimento das famílias. Tenho a certeza
de que essa fita será exibida no Corpo de Bombeiros e nos Batalhões
da Polícia Militar. Sugiro que seja criada uma instrução de conduta
operacional direcionada ao desaparecimento de crianças,
adolescentes e excepcionais para que vocês façam com que isso
ande. Do lado de cá, cpbraremos posição firme do Ministério Público,
para que a lei seja cumprida integralmente. Ainda não obtivemos a
resposta da Rede Minbs de Televisão, que, insisto, é uma grande
aliada. A televisão é p maior veículo de comunicação de massa.
Sabemos o seu alcance, e é preciso que a Rede Minas cumpra o seu
papel, não só público é uma TV estatal -' mas também o social,
direção para a qual can1iinha toda empresa que se preza.

D. Simone, considero que a reunião de hoje foi extremamente
proveitosa para obter ocompromisso das autoridades, que se reunirão
e tomarão decisões. Por isso fiz o apelo, várias vezes, para que as
autoridades que viessm aqui tivessem o poder de decisão nas
respectivas instituições{

Quero falar da minha satisfação de presidir esta Comissão, cujos
membros, entre eles 05 Deputados João Leite e Durval Angelo,
também estão preocupados com essa questão. Estamos dando
continuação ao trabalhp que realizamos na Comissão de Segurança

rÁ



1358

Pública. D. Simone, por mais que a senhora e os demais familiares
entendam que o processo é lento, tenha a certeza de que uma
audiência como esta é muito produtiva. Pena que as coisas não
aconteçam na velocidade de que gostaríamos, porque o Estado é
imenso. Estão presentes várias instituições que pertencem a este
Estado e que tiveram a sensibilidade e a consciência de que precisam
fazer muito mais. Falta a integração das instituições, mas o fato de
reconhecer isso já é um grande avanço, reconhecer que está errado,
como a Dra. Cristina afirmou, que está faltando publicidade desses
cartazes nas repartições públicas. Quero chegar à próxima campanha
sabendo que viajarei pelo Estado e que visitarei um destacamento da
Polícia Militar, em Salto da Divisa ou em Montalvânia, no extremo
norte do Estado ou na cidade de Extrema, na divisa, e que encontrarei
esses cartazes na companhia da Polícia Militar, na Delegacia de
Polícia Civil ou em uma escola pública, onde mães, pais e professores
convivem, além das próprias crianças e adolescentes. Por isso
queremos o empenho das autoridades; queremos que algo mais seja
feito com sensibilidade, não apenas como dever de autoridade, de
poder público constituído, mas de sensibilidade humana, para
auxiliarmos as pessoas que estão passando por esse sofrimento.

Em 11112/2006, a Comissão Especial visitou a Divisão de
Referência da Pessoa Desaparecida, a fim de conhecer as instalações
e o trabalho realizado por aquele órgão. Durante a visita, a Comissão
constatou que a estrutura administrativa é satisfatória, mas faltam
recursos humanos e logísticos para as operações da Divisão. Além
disso, ressaltou-se a importância do investimento na preparação do
policial para esse tipo de trabalho. Além do empenho na investigação,
faz-se necessário que o profissional tenha sensibilidade para entender
a urgência que o caso requer, em virtude da dor dos familiares.
Conforme o Deputado Sargento Rodrigues, a Comissão está
preparando, com o apoio da TV Assembléia, uma seleção de
depoimentos de familiares de desaparecidos para serem mostrados
aos agentes envolvidos nas operações daquela Divisão.

A Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida conta com um
cadastro virtual que traz as informações filtradas por nome, idade,
sexo, data, local, descrição e histórico de pessoas desaparecidas no
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Estado. De acordo com a Delegada Cristina Coeli, esse cadastro é
bastante eficiente, mas 1 ela ressaltou a importância de se integrar o
cadastro da Divisão ao istema de atendimento da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros, permitindo o compartilhamento das informações
entre os agentes públicos incumbidos dos procedimentos necessários
à localização dos desaparecidos.

Conforme estatísticas, a Divisão recebe cerca de 100 denúncias de
desaparecimento por mês, apenas na Região Metropolitana de Belo
Horizonte. O cadastro da Divisão soma 1.072 casos sem solução
desde 1943. Em 2006, o número de casos em aberto chega a 142,
com aumento do núméro de desaparecimentos de adolescentes do
sexo feminino.

A Delegada salientou a complexidade dos trabalhos desenvolvidos
naquela Divisão. Segundo ela, faz-se necessário ter paciência e
perseverança, e sempre levar em conta todas as hipóteses, que vão
desde o homicídio qualificado a um simples capricho de adolescente.

No dia 14/1212006, a Comissão se reuniu para a leitura do relatório
final e para o encerramento dos trabalhos.

5- CONCLUSOES ERECOMENDAÇOES
Esta Comissão, ciente de seu papel na proposição de políticas

públicas que garantam os direitos constitucionais dos cidadãos,
sugere as seguintes mel didas institucionais:

1 - Considerando h atual quadro de pessoal da Divisão de
Referência da Pessoal Desaparecida, recomendamos o aumento de
pessoal, principalmente de agentes para o trabalho de investigação,
mas ressaltamos que não basta a designação de servidores para
atuarem na referida Divisão, seria necessário no mínimo dobrar o
quadro de pessoal corri uma seleção cuidadosa, com análise de perfil
dos servidores, e sua icapacitação, para desenvolverem uma missão
difícil que exige preparb para lidar com a situação aflitiva das pessoas
cujos entes queridos estão desaparecidos, aumentando por
conseqüência na mesma proporção a infra- estrutura disponível e as
viaturas.

2 - Por entendermos que o compartilhamento de informações entre
os agentes públicos envolvidos na identificação e localização de
pessoas desaparecidas e, ainda, na responsabilização de possíveis
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envolvidos, é de suma importância, sugerimos à Secretaria de Estado
de Defesa Social que promova a integração do Cadastro de Pessoas
Desaparecidas do Estado com os sistemas de atendimento da Polícia
Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, além de promover gestões
junto ao Poder Judiciário e ao Ministério Público do Estado, com vistas
ao compartilhamento de informações sobre casos de
desaparecimento de pessoas.

3 - Por entendermos que a divulgação de informações sobre
pessoas desaparecidas exerce importante papel para sua localização,
sugerimos à Secretaria de Estado de Defesa Social que disponibilize o
atalho da página eletrônica do Cadastro de Pessoas Desaparecidas
do Estado para as páginas eletrônicas de organizações da sociedade
civil que tratam do mesmo assunto, tais como o Cadastro Nacional de
Pessoas Desaparecidas (www.cnpd.org.br ).

4 - Levando em conta que no Estado de Minas Gerais existem cerca
de 8 mil prédios públicos, com grande circulação de pessoas
diariamente, recomendamos que a próxima etapa da campanha
'Volta, vem viver outra vez ao meu lado' tenha uma maior tiragem de
cartazes contendo as fotografias de pessoas desaparecidas e que sua
distribuição fique a cargo de um órgão específico, talvez a própria
Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida poderia assumir esse
encargo, para que cada prédio público existente no Estado, seja um
posto de saúde, uma escola, uma delegacia, o fórum ou a promotoria
de justiça, possam afixar pelo menos um cartaz nas suas
dependências em cumprimento à Lei nY 15.432, de 3/1/2005.

5 - Em função da grande circulação e aglomeração de pessoas em
estádios de futebol, solicitamos à Ademg que continue divulgando no
placar eletrônico e no serviço de som informações sobre pessoas
desaparecidas e principalmente o telefone 0800-2828-197.

6 - Também em função da grande circulação de pessoas nos
aeroportos, solicitamos à lnfraero que continue divulgando em seus
aeroportos informações sobre pessoas desaparecidas e
principalmente o telefone 0800-2828-197, e ainda sugerindo maior
rigor na fisbalização no embarque de crianças e adolescentes.

7 - Partindo da premissa de que a divulgação de informações sobre
pessoas desaparecidas exerce importante papel para sua localização,
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solicitamos a Fundação TV Minas - Cultural e Educativa, Rádio
Inconfidência e Imprensa Oficial que divulguem diariamente
informações sobre pessoas desaparecidas.

8 - Lembrando quea agilidade na imediata ação policial é
fundamental e que o art. 1 1 da Lei n. 9 13.764, de 30/11/2000, que
dispõe sobre a busca das pessoas desaparecidas que menciona,
estabelece que no caso de pessoa desaparecida menor de 16 anos
ou portadora de deficiência física, mental ou sensorial, a autoridade
policial competente e os órgãos de segurança pública deverão dar
início à busca imediatamente após a comunicação de seu
desaparecimento, solicitamos ao Comandante-Geral da Polícia Militar
que, em conjunto com o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Civil,
baixem instrução de conduta operacional, visando a assegurar o
cumprimento por essasinstituições da norma mencionada.

9 - Considerando as dificuldades relatadas nas reuniões desta
Comissão Especial, cdm relação a buscas e varreduras de locais
prováveis de ocultação de cadáveres ou mesmo de sepultamento
clandestino, como a Mata das Abóboras, a Mata do Camargos e a
Mata da UFMG, entreí outros, recomendamos a formação de uma
força tarefa, composta pelas forças policiais, sob a orientação da
Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida, para vasculhar esses
locais minuciosamente em toda a sua extensão, para descartar a
possibilidade de desaparecimentos vinculados a crime.

10 - Em virtude da facilidade de se obter a segunda via de certidões
de nascimento nos cartbrios de Registro Civil do Estado, inclusive pela
internet, bastando a qualquer cidadão solicitar e fazer o pagamento
em boleto bancário que inclui o custo da remessa postal ao endereço
indicado, sugerimos à corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais, que baixe instrução normativa aos cartórios
visando somente a forncer a segunda via de certidões de nascimento
aos pais ou responsáveis legais pela criança ou adolescente.

11 - Entendendo que a maior arma para a localização de pessoas
desaparecidas continua sendo a divulgação de informações sobre os
casos de desaparecimbnto, solicitamos à Mesa da Assembléia que
contribua com essa divulgação por meio da edição e distribuição de
cartilha, em fase final lide elaboração pela Divisão de Referência da
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Pessoa Desaparecida, visando à prevenção de novas ocorrências de
desaparecimento, e por meio da afixação de painéis contendo
fotografias de desaparecidos nos "halls" de entrada da ALMG;
solicitamos ainda a produção de um documentário com a seleção e
edição de imagens contendo depoimento dos familiares, com fundo
musical da música "Pedaço de Mim", a ser encaminhado para
utilização pelas forças policiais para capacitação de seus integrantes;
solicitamos por fim a montagem de uma exposição, a realizar-se no
mês de março de 2007, no espaço político-cultura[ da ALMG, sobre a
questão do desaparecimento de pessoas.

A título de informação ou para que tome providências saneadoras
com relação ã matéria em questão, sugerimos que este relatório seja
enviado às seguintes instituições e órgãos:

Governador do Estado de Minas Gerais, Serviço Voluntário de
Assistência Social - SERVAS, Ministério da Justiça, Secretaria
Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, Ministério
das Comunicações, Ministério das Relações Exteriores, Polícia
Federal, Polícia Rodoviária Federal, Empresa Brasileira de Infra-
Estrutura Aeroportuária - lnfraero, Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, Corregedoria-Geral de Justiça, Juizado da Infância e da
Juventude, Ministério Público do Estado de Minas Gerais,
Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado de Minas Gerais,
Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude, Defensoria Pública
do Estado de Minas Gerais, Secretaria de Estado de Defesa Social,
Secretaria de Estado de Educação, Secretaria de Estado de Saúde,
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes,
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente,
Conselho Estadual do Idoso, Conselho Estadual de Defesa dos
Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, Comando Geral da
Polícia Militar, Chefia da Policia Civil, Corregedoria da Polícia Civil,
Departamento de Operações Especiais - Deoesp, Departamento de
Investigações da Polícia Civil, Divisão de Referência da Pessoa
Desaparecida, Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar,
Associação Mineira dos Municípios, Associação de Familiares e
Amigos de Pessoas Desaparecidas, Movimento Onde Estão Nossas
Crianças, Dioceses da Igreja Católica em Minas Gerais, Igreja Batista,
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a Sra. Simone Helena Rodrigues, mãe do
familiares de todos os desaparecidos, por

ica "Pedaço de Mim", do nosso poeta Chico

Pedaço deMim (Chico Buarque, 1977-1978)
Oh, pedaço de mim/Oh, metade afastada de mim/Leva o teu

olhar/Que a saudadd é o pior tormento/E pior do que o
esquecimento/E pior do que se entrevar/Oh, pedaço de mim/Oh,
metade exilada de mim/Leva os teus sinais/Que a saudade dói como
um barco/Que aos pucos descreve um arco/E evita atracar no
cais/Oh, pedaço de mip/Oh, metade arrancada de mim/Leva o vulto
teu/Que a saudade é o revés de um parto/A saudade é arrumar o
quarto/Do filho que já morreu/Oh, pedaço de mim/Oh, metade
amputada de mim/Leva o que há de ti/Que a saudade dói latejada/E
assim como uma fisgada/No membro que já perdi/Oh, pedaço de
mim/Oh, metade adorada de mim/Lava os olhos meus/Que a saudade
é o pior castigo/E eu não quero levar comigo/A mortalha do
amor/Adeus

Sala das Comissões,
Sargento Rodrigues,

Leite.
- Publique-se para

14 de dezembro de 2006.
Presidente - Durval Angelo, relator - João

s fins do parágrafo único do art. 114 do
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Regimento Interno.
Questão de Ordem

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, quero apenas comunicar à
população de Belo Horizonte que o Prefeito Pimentel começou a
liberar os presentes de Natal: alguns para a população e outro para os
donos de empresas de ônibus. A Prefeitura perdoará
R$173.000.000,00 em dividas dessas empresas.

Agora citarei os presentes para a população: aumento do IPTU e
das passagens de ônibus - a previsão é de 12%.

Queremos lamentar que, neste final de ano, a Prefeitura aja dessa
forma. Para onde olhamos, vemos em Belo Horizonte situações que
devem ser imediatamente apuradas pelo Ministério Público: a da
Lagoa da Pampulha, a do aterro sanitário e, agora, o perdão de
dívidas para empresas de ônibus.

Queria lamentar, então, isso e os aumentos que vêm por aí: do IPTU
e o das tarifas de ônibus. Obrigado.

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 15, às 15 horas, e para a reunião extraordinária de
segunda-feira, dia 18, às 14 horas, nos termos dos editais de
convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 229 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 4 SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 152 LEGISLATURA, EM 29/11/2006
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Padre João, Marlos Fernandes e Doutor Viana, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Rogério Correia e Carlos Gomes. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Padre João, 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
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a reunião se destina a debater a Proposta de
n2 75/2004, que acrescenta parágrafo ao art.
Estado, e o Projeto de Lei nQ 3.741/2006, que
;ão de terras públicas e devolutas rurais. A

recebimento da seguinte correspondência:
ofício do Sr. Marcelo Rodrigo Barbosa, Coordenador do Procon
Assembléia, que encaminha reivindicações do Sr. Roberto Cunha
Freire, da cidade de Ndva Lima, sobre o mercado de leite em Minas
Gerais. O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições,
para as quais designou ps relatores citados a seguir: Projeto de Lei n
2.257/2005, no 2 turno (Deputado Padre João); Projeto de Lei n2
3.330/2006, no 2 turno (Deputado Marlos Fernandes); e Projeto de
Resolução n2 3.493/2006, no 29 turno (Deputado Doutor Viana). A
Presidência interrompe! a 1? Parte da reunião, para ouvir os Srs.
Márcio Kangussu, Secretário de Estado Extraordinário para Assuntos
de Reforma Agrária; Abraão Soares dos Santos, Assessor do lter-MG;
Rômulo Luiz Campos» Assessor da Fetaemg; Ronaldo Cardoso,
Coordenador da Cooperativa de Habitação Rural da Fetraf -
Cooperhaf -; Frei Gilvander Luís Moreira, da Comissão Pastoral da
Terra - CPT -; Mauro Lemos, representante do MST; Marcelo
Resende, ex-Diretor-Getal do lter-MG; Carlos Dayrell, Pesquisador do
CAA de Montes Claros; Elmyr Pereira Soares, representante das
comunidades geraizeiras do Alto Rio Pardo; e Nilton Alves de Oliveira,
Chefe da Divisão de Obtenção de Terras, do lncra-MG, que são
convidados a tomar assento à mesa. O Deputado Padre João, autor
do requerimento que t1eu origem ao debate, tece considerações
iniciais e, logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta nas notas taquigráficas. Representantes do
Colegiado da Comissão de Implementação das Ações Territoriais -
Ciat -, do Alto Rio Pardo, em Montezuma, entregam ao Presidente
documento intitulado "Nota Pública", que é encaminhado à Consultoria
da Casa, para análise. IA Presidência retoma os trabalhos ordinários
da reunião. Passa-se à 2 Fase da 2 Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um

Presidência informa qui
Emenda à Constituiçãc
247 da Constituição do
dispõe sobre a conce
Presidência comunica
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por sua vez, são aprovados o Substitutivo n Q 1 ao Requerimento flQ

6.967/2006, que solicita seja formulado apelo ao Ministro da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para que envide os esforços
necessários para o retorno das regiões mineiras produtoras de
bovinos de corte ao cronograma de inspeção e vistoria dos órgãos de
fiscalização de União Européia, do qual foram excluídas por força da
Decisão n2 93/402 - CEE - versão 212002, uma vez que só assim
poderão voltar a exportar carne para o mercado europeu; e o
Requerimento ng 6.971/2006. Passa-se à 3 2 Fase da 22 Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. A Presidência recebe requerimento de autoria dos
Deputados Rogério Correia, Padre João e Manos Fernandes em que
solicitam seja realizada audiência com o Presidente do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais, Desembargador Orlando Carvalho, para se
debater a criação de uma vara específica para o julgamento de ações
discriminatórias de terras devolutas. Cumprida a finalidade da reunião,
o Presidente 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, 13 de dezembro de 2006.
Padre João, Presidente - Marlos Fernandes - Doutor Viana - Luiz

Humberto Carneiro.
ATA DA Y REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
CONTRA A INVASÃO DE PRODUTOS CHINESES, EM 13/12/2006
Às 10h36min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Paulo Cesar, Doutor Viana e Jayro Lessa,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Gustavo Valadares. 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 apreciar o relatório
final da Comissão; e comunica o recebimento de ofício do Sr. José
Luiz Motta de Avellar Azeredo, Assessor Especial do Ministro do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, publicado no Diário
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do Legislativo do dia 7/12/2006. Registra-se a presença dos Srs.
Flávio Roscoe NogueiFra, Presidente do Sindicato das Indústrias
Têxteis de Malhas de Minas Gerais - Sindimalhas - e Rodolfo Salta,
Assessor da Presidência do Sindicato das Indústrias do Vestuário -
Sindivest-MG. O relator, Deputado Paulo Cesar procede à leitura do
relatório. Submetido a discussão e votação, é o relatório final
aprovado. Em seguida o Presidente suspende a reunião para a
lavratura da ata. Logo após, são reabertos os trabalhos. Em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Doutor Viana, o Presidente
dispensa a leitura da ata da reunião, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membos da Comissão. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares e dos
demais presentes e encrra os trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões, 113 de dezembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Paulo Cesar - Doutor Viana.
ATA DA 5 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DAS

PESSOAS DESAPARECIDAS, EM 14/1212006
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sargento Rodrigues, Durval Angelo e João Leite, membros da
supracitada Comissão . 1 Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Sargento Roçirigues, declara aberta a reunião, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membrs da Comissão presentes, e informa que a
reunião se destina a
Comissão. Passa-se
compreendendo a di!
dispensam a apreciaç
ao relator, Deputado Di
relatório. Registra-se

apreciar o relatório final dos trabalhos da
i 2 Fase da 22 Parte (Ordem do Dia),
ussão e a votação de proposições que
do Plenário. A Presidência passa a palavra

rval Angelo, para que proceda à leitura de seu
presença dos Deputados Rogério Correia,

Célio Moreira e Paulo Piau. Submetido a votação, é aprovadõ o
relatório final dos trabalhos da Comissão. Em seguida, o Presidente
suspende os trabalhos por 5 minutos para a lavratura da ata desta
reunião. Reabertos os trabalhos, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputdo João Leite, o Presidente dispensa a leitura
desta ata, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. Cumprida a finalidade desta Comissão, o
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Presidente agradece a presença e a colaboração dos parlamentares e
dá por encerrados os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2006.
Sargento Rodrigues, Presidente - Durval Angelo - João Leite.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N-

3.762/2006
Comissão de Saúde

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

por escopo dar a denominação de Dr. Eduardo Levindo Coelho ao
ambulatório do lpsemg instalado no 42 e 52 andares do prédio do ex-
Cardiominas.

A proposição foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade.
Vem ela, agora, a este órgão colegiado para deliberação conclusiva,
nos termos do art. 103, 1, "b", do Regimento Interno.

Fundamentação
Informa o Governador do Estado que a apresentação do projeto de

lei em tela resulta do reconhecimento, por parte do Estado, da
importância de Eduardo Levindo Coelho, que devotou grande parte de
sua vida ao bem da sociedade.

Abraçou a medicina com zelo e competência. Sua extraordinária
dedicação a área de saúde acabou por conduzi-lo a altos postos da
administração pública, no exercício dos quais deixou para todos
exemplo de probidade e eficiência.

Foi Secretário de Estado de Saúde e Presidente do Ipsemg, além de
se destacar pela construção do hospital desta instituição, que leva o
nome de Israel Pinheiro.

Falecido em 1993, pretende-se agora perpetuar a sua memória,
adotando o seu nome para denominar o ambulatório do referido
Instituto.

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

3.726/2006 em turno único.
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Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2006.
Adelmo Carneiro Leã relator.

PARECER PARA O 12
	

DO PROJETO DE LEI N 2 2.493/2005
Comissão de F
	

ão Financeira e Orçamentária

De autoria do Deputa Jo Laudelino Augusto e da Deputada Maria
Tereza Lara, o Projeto d Lei n 2 2.493/2005 dispõe sobre a criação do
Programa Agenda 21 do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.

A Comissão de Constituição e Justiça procedeu ao exame preliminar
da matéria e concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade na forma do Substitutivo n°1, que apresentou.

A Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais opinou pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo fl 2 1, da Comissão
anterior, com a Emenda In Q 1, que apresentou.

Vem, agora, a proposção a esta Comissão para receber parecer,
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em te Iacria o Programa Agenda 21 do Estado de

Minas Gerais, com o 9bjetivo de facilitar as ações necessárias às
políticas públicas voltadas para a implementação do desenvolvimento
sustentável no Estado,' meio de um processo participativo e
contínuo. Para a execução do referido Programa, propõe-se a
instituição do Fórum Aâenda 21 do Estado de Minas Gerais, com
caráter deliberativo e representatividade governamental e não
governamental, que abrigará iniciativas de difusão, mobilização e
construção da Agenda 2 nos âmbitos estadual e local.

A Agenda 21 é o documento aprovado na Conferência das Nações
Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, em 1992, e
assinado por 178 países, entre os quais o Brasil, que se
comprometeram a adothr modelos de desenvolvimento econômico,
social e ambiental sustentáveis a partir do séc. XXI.

Em sua justificação, o autor informa que o governo federal inseriu a
Agenda 21 no âmbito de suas políticas, cabendo, por conseguinte, a
cada unidade federada aos Municípios que a integram implementar
a sua Agenda. A criação.  do Fórum Agenda 21 do Estado de Minas
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Gerais, por sua vez, justifica-se por "constituir-se em um espaço de
deliberação da sociedade sobre as políticas públicas, objetivando a
transformação do atual modelo de desenvolvimento em um modelo
que tenha por base a sustentabilidade".

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo flQ 1,
com o objetivo de sanar impropriedade jurídica do projeto, tendo em
vista que a criação de órgão na esfera do Executivo depende de
iniciativa legislativa do Governador do Estado.

A Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, por sua vez,
apresentou a Emenda & 1, de forma a garantir que o poder público
assegure a participação do Fórum Agenda 21 do Estado de Minas
Gerais ria elaboração da Agenda 21 Estadual, bem como apóie as
iniciativas do Fórum para a consecução de seus objetivos.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, a proposição em
análise não produz impacto nas contas públicas do Estado. Cabe
ressaltar que o Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período 2004-2007 faz menção à matéria, no Programa 0134 -
Gestão Ambiental MG - Século XXI.

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

2.493/2005 no 1 2 turno, na forma do Substitutivo n 9 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, com a Emenda nO 1, da Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Naturais.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator -

Dilzon Meio - Sebastião Helvécio - Weliton Prado.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N Q 3.796/2006

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria da Mesa da Assembléia Legislativa, o Projeto de Lei n2
3.79612006 "dispõe sobre a remuneração do Governador do Estado,
do Vice-Governador do Estado, de Secretário de Estado e de
Secretário Adjunto de Estado".

Publicada no "Diário do Legislativo" de 14/12/2006, a proposta, nos
termos da alínea "a" do inciso VIII do art. 79 do Regimento Interno,
deve ser distribuída à Mesa da Assembléia para receber parecer.
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Fundamentação
De acordo com o art. 1 9 da proposição em epígrafe, o subsídio

mensal do Governador do Estado, fixado em parcela única, fica
mantido em R$10.500,00.
Quanto ao Vice-Governador, o subsídio passa a ser de

R$ -10.250,00. Com relação aos Secretários de Estado e Secretários
Adjuntos de Estado, os isubsídios passam a ser, respectivamente, de
R$10.000,00 e R$9.000,O0.

Conforme o art. 2, á lei deverá entrar em vigor na data da sua
publicação, mas só prodizirá efeitos a partir de 1/1/2007.

Do ponto de vista jurdico, a proposição segue rigorosamente as
normas constitucionais pertinentes. O § 2 Q do art. 28 da Constituição
da República determin que os subsídios dos agentes políticos do
Executivo Estadual sejhm pagos em parcela única, devendo ser
fixados por lei de iniciativa do Poder Legislativo. A iniciativa para a
apresentação do projetolde lei é privativa da Mesa da Assembléia, nos
termos do que dispõe a alínea "c" do inciso 1 do art. 66 da Constituição
do Estado.

No que tange ao mérito, a justificativa que acompanha o projeto traz
dados que revelam sua plena viabilidade. Os subsídios em referência
não sofrem reajuste deSde fevereiro de 2003. No período, a inflação,
medida pelo INPC, apresentou variação de 24%; pelo IPCA, de 25% e
pelo IGPM, de 26%, aopasso que os reajustes previstos no projeto,
em valores diferenciados, chegam, no máximo, a 20%.

Assim, o subsídio mensal do cargo de Vice-Governador sofre
reajuste de 13,80%. Ac cargo de Secretário de Estado aplica-se o
índice de 17,60 e ao cargo de Secretário Adjunto de Estado, o
reajuste de 20%.

Verifica-se, com efeito, que os subsídios dos cargos de Vice-
Governador, Secretário de Estado e Secretário Adjunto de Estado
estão sendo reajustados1 para repor, ainda que não completamente, as
perdas decorrentes da iqflação no período assinalado.

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

3.796/2006.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 14 de dezembro de



1372

2006.
Mauri Torres, Presidente - Antônio Andrade, relator - Rêmolo

Aloise - Rogério Correia - Fábio Avelar - Luiz Fernando Faria - Elmiro
Nascimento.

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N 2 93/2006

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei
Complementar n 2 93/2006 altera a Lei Complementar flQ 83, de
28/1/2005, que dispõe sobre a estrutura orgânica da Advocacia-Geral
do Estado - AGE - e dá outras providências.

Aprovado no 1 2 turno na forma do Substitutivo n 2 1, retorna o projeto
a esta Comissão para receber parecer de 22 turno, nos termos do art.
189, § 1, do Regimento Interno.

Em anexo, segue a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

A proposição em análise modifica a estrutura orgânica da
Advocacia-Geral do Estado - AGE -, mediante a criação da Advocacia-
Geral em Contagem; da Diretoria de Planejamento e Orçamento,
subordinada à Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças;
e da Diretoria de Processos e Mandados, subordinada ao Diretor-
Geral, além da criação de 22 cargos de provimento em comissão. O
objetivo por excelência do projeto reside na busca de eficiência na
atuação da AGE, razão pela qual o Executivo almeja dotar a
instituição de estrutura orgânica compatível com a importância de
suas atividades, bem como dos cargos públicos necessários à
execução dos serviços.

Na condição de órgão constitucionalmente encarregado de
defender, judicial e extrajudicialmente, o Estado e de prestar
assessoramento jurídico ao Executivo, é razoável que se dê à
instituição os instrumentos indispensáveis ao alcance de sua relevante
missão. Para que a atividade administrativa, a cargo de órgãos ou
entidades públicos, esteja efetivamente norteada pelo princípio da
eficiência, é preciso conciliar o aparelho burocrático com o elemento
humano. O primeiro relaciona-se à idéia de entidade ou repartição
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administrativa, unidade abstrata de atribuições ou feixe de
competências, à qual alguns doutrinadores denominam de elemento
estático. O segundo diz! ao servidor público, que é a pessoa
física que titulariza o órgão e o põe em movimento, razão pela qual é
conhecido no meio jurídico como elemento dinâmico. Tanto o órgão
(repartição) quanto d agente do poder público são peças
indispensáveis à atuação do Estado, o que requer: obviamente, a
criação de cargos públibos em número suficiente a serem ocupados
pelos profissionais da administração. E precisamente nesse contexto
que o projeto visa a pre4tigiar a tão propalada eficiência que se espera
do Estado, mediante a previsão de uma estrutura administrativa
adequada à AGE e a instituição de cargos necessários à execução
dos serviços que lhe 1 são atribuídos pela Carta mineira e pela
legislação infraconstitucipnal pertinente.

Nesse particular e tomando por base a exposição de motivos
apresentada pelo titular!da AGE, a qual contém informações e dados
estatísticos concernentes à ampliação das atividades da instituição, o
projeto afigura-se-nos oportuno, conveniente e útil aos interesses da
administração.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2 2 turno, do

Projeto de Lei Complementar n Q 9312006 na forma do vencido no l
turno.

Sala das Comissões
Fahim Sawan, Pres

Célio Moreira.
PROJETO[

Altera as Leis Comple
institui as carreiras d
Executivo, e 83, de 2
estrutura orgânica da A
providências.

A Assembléia Legislal
Art. 1 - O Capítulo II

de 2004, que institui as

de dezembro de 2006.
te - Dilzon Meio, relator - Dinis Pinheiro -

LEI COMPLEMENTAR N 2 93/2006
ledação do Vencido)
entares ns 81, de 10 de agosto de 2004,que
Grupo de Atividades Jurídicas do Poder
de janeiro de 2005, que dispõe sobre a
iocacia-Geral do Estado - AGE - e dá outras

do Estado de Minas Gerais decreta:
Lei Complementar n 9 81, de 10 de agosto
reiras do Grupo de Atividades Jurídicas do
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Poder Executivo, fica acrescido da seguinte Seção V-A:
"Seção V-A

Da Remoção
Art. 30 -A - Remoção é o deslocamento do Procurador do Estado, a

pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com mudança de
Município.
§ 1 - Para fins do disposto neste artigo, entende-se por

modalidades de remoção:
- de ofício, por comprovada necessidade do serviço;

II - a pedido, a critério da administração, por meio de processo
seletivo promovido com base no critério da antigüidade na hipótese
em que o número de interessados for superior ao número de vagas;

III - a pedido, para outro Município do Estado em que haja unidade
de execução da AGE, independentemente do interesse da
administração, para acompanhar cônjuge ou companheiro de união
estável, nos termos do § 39 do art. 226 da Constituição Federal,
também servidor público civil ou militar, de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

§ 2 - Não constitui remoção a designação de Procurador do Estado
para ter exercício nas unidades da AGE sediadas:

- no mesmo Município;
li - nos Municípios localizados na Região Metropolitana de Belo

Horizonte - RMBH.
Art. 30-B - O Advogado-Geral do Estado poderá publicar resolução

para regulamentar o disposto no art. 30-A.".
Art. 2 - A Lei Complementar n9 81, de 10 de agosto de 2004, fica

acrescida dos seguintes arts. 22-A, 26-A e 34-A:
"Art. 22-A - Dispensar-se-á o prazo de interstício previsto no inciso III

do art. 19, para a promoção por merecimento, e a condição prevista
no § 2Q do art. 21, para a promoção por antigüidade, se não houver
quem preencha tais requisitos, ou se quem os preencher recusar a
promoção.

Art. 26-A - O Procurador do Estado gozará férias individuais de 25
(vinte e cinco) dias úteis por ano.

§ l - As férias não gozadas por conveniência do serviço deverão
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sê-lo em período posterior, não excedendo cada etapa de gozo de
sessenta dias cumulados.

§ 2 - Findo o períod 1 o da interrupção das lérias, voltarão estas a
fluir, normal e imediatamente, pelo período necessário para completá-
las, salvo se o Advogado-Geral do Estado deferir, por escrito, o gozo
do período restante em butra data especificada.

§ 3 - As lérias poderão ser gozadas em dois períodos, um dos quais
com duração mínima de dez dias úteis, de acordo com o interesse do
serviço.

§ 49 - Não poderá entrar em gozo de férias o Procurador do Estado
com processo em seu poder por tempo excedente ao prazo legal.

Art. 34-A - O Advogado Autárquico gozará lérias individuais de vinte
e cinco dias úteis por ano.

§ 1 - As férias não gozadas por conveniência do serviço deverão
sê-lo, em período posterior, não excedendo cada etapa de gozo a
sessenta dias cumulados.

§ 2 - Findo o período da interrupção das lérias, voltarão estas a
fluir, normal e imediatarhente, pelo período necessário para completá-
las, salvo se o Advogado-Geral do Estado deferir, por escrito, o gozo
do período restante em ioutra data especificada.

§ 39 - As férias poderão ser gozadas em dois períodos, um dos quais
com duração mínima de dez dias úteis, de acordo com o interesse do
serviço

§ 4$ -. Não poderá en rar em gozo de férias o Advogado Autárquico
com processo em seu poder por tempo excedente ao prazo legal.".

Art. 3 - A alínea "b" do inciso IV do art. 2 0 da Lei Complementar n9
83, de 28 de janeiro de 2005, que dispõe sobre a estrutura orgânica
da Advocacia-Geral do Estado - AGE - e dá outras providências,
passa a vigorar com a s eguinte redação:

"ArL22(...)

b) Subadvocacia-Geral do Contencioso, à qual se reportam as
Advocacias Regionais é as Procuradorias;".

Art. 49 - O art. 79 daLei Complementar n 9 83, de 28 de janeiro de
2005, fica acrescido do seguinte § 2, passando o parágrafo único a
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vigorar como § F:

§ 2 - Fica criada a Advocacia Regional do Estado em Contagem.".
Art. 5 - Ficam criadas as seguintes unidades no âmbito da AGE:

- Diretoria de Planejamento e Orçamento, subordinada à
Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças;

II - Diretoria de Processos e Mandados, subordinada ao Diretor-
Geral.

Art. 6 - Para lotação na Advocacia Regional do Estado em
Contagem, a que se refere o art. 42 desta lei, ficam criados:

- no Quadro Especial de cargos de provimento em comissão que
constitui o anexo da Lei Complementar n 2 30, de 10 de agosto de
1993:

a) um cargo de Advogado Regional do Estado, código 0664;
b)um cargo de Advogado Regional Adjunto do Estado, código 0663;
II - no Quadro Especial de cargos de provimento em comissão que

constitui o Anexo da Lei Delegada n 2 108, de 29 de janeiro de 2003:
a) um cargo de Diretor 1, código MG-06, símbolo DR-06;
b)um cargo de Assessor II, código MG-12, símbolo AD-12;
c) dois cargos de Assessor 1, código AS-01, símbolo 10/A;
d) três cargos de Assistente Administrativo, Código EX-06, Símbolo

9/A.
Art. 79 - No âmbito da AGE ficam criados, no Quadro Especial de

cargos de provimento em comissão que constitui o anexo da Lei
Delegada n2 108, de 29 de janeiro de 2003:

- para lotação na 2 Procuradoria da Dívida Ativa:
a) um cargo de Diretor 1, código MG-06, símbolo DR-06;
b) um cargo de Assessor II, código MG-12, símbolo AD-12.
II - para lotação na Subadvocacia-Geral do Contencioso:
a) um cargo de Diretor 1, código MG-06, símbolo DR-06;
b) três cargos de Assistente Administrativo, código EX-06, símbolo

9/A.
III - para lotação na Diretoria de Planejamento e Orçamento, um

cargo de Assessor II, código MG-12, símbolo AD-12.
IV - para lotação na Diretoria de Processos e Mandados:
a) um cargo de Diretor 1, código MG-06, símbolo DR-06;
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b) um cargo de Assessor 1, código AS-01, símbolo 10/A.
V - para lotação na Ccrisultoria Jurídica:
a) um cargo de Assessor, código AS-01, símbolo 10/A;
b) três cargos de Asistente Administrativo, código Ex-06, símbolo

9/A.
Art. 8 - Aplica-se ao ocupante de cargo de Procurador do Estado

nomeado até 16 de junho de 2004 o disposto no art. 31 da Lei
Complementar n2 81, de 10 de agosto de 2004.

Art. 92 - O inciso III do art. 25 da Lei Complementar n 9 92, de 23 de
junho de 2006, passa avigorar com a seguinte redação:

"Art. 25 - ( ... )
III - os arts. 37, 38, 39

1 
o § 39 do art. 40 e o "caput" do art. 42 da Lei

Complementar n 2 35, de 29 de dezembro de 1994;".
Art. 10 - O Poder Executivo identificará, por decreto, os cargos

criados por esta lei.
Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12 - Ficam revogados os seguintes dispositivos da Lei

Complementar n 9 71, dç 30 de julho de 2003:
- o "caput", os § 1 2, os incisos 1, II e III do § 3Ç e o § 49 do art.

2;
II - os § 1, 20 e 32 do art. 32;
III - os incisos 1 e V do art. 52;
IV -o art. 92•

PARECER PARA O 2 2rTURNO DO PROJETO DE LEI N'1694/2006
missão de Administração Pública

Relatório
ternador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
da Lei n9 14.693, de 30/7/2003, que institui o
npenho - ADE -, no âmbito da administração
luica e fundacional do Poder Executivo".
turbo na forma do Substitutivo n 2 1, retorna a
sso para receber parecer no 2 Q turno, nos termos
iedto Interno.
laço do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
análise pretende alterar a lei que instituiu o

De autoria do Gc
'altera dispositivos
Adicional de Dese
pública direta, autár

Aprovado em 12
matéria a esta Com
doart. 189 do Regh

Segue anexa a re

A proposição em
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Adicional de Desempenho - ADE - no âmbito do Estado, para torná-la
mais clara e eficaz, fixando critérios precisos para o cálculo do ADE e
fortalecendo o vínculo entre o adicional e o desempenho do servidor.

A Emenda à Constituição & 57, de 2003, vedou a concessão de
qüinqüênio, ou seja, acréscimo pecuniário em razão exclusiva do
tempo de serviço ao servidor que ingressasse no serviço público após
a data da publicação da referida emenda. Assim sendo, foi editada a
Lei n2 14.693, de 30 de julho de 2003, que institui o Adicional de
Desempenho - ADE -, em substituição ao adicional por tempo de
serviço.

A proposta visa a conceder o adicional remuneratório em razão do
desempenho dos servidores que se esmerarem no exercício de suas
funções. Altera a fórmula de cálculo do ADE, estabelecendo que
somente fará jus ao adicional o servidor que houver concluído o
estágio probatório e obtido resultado satisfatório na Avaliação de
Desempenho Individual - ADI - ou na Avaliação Especial de
Desempenho - AED. A concessão do ADE está, ainda, vinculada ao
alcance de resultado satisfatório na execução física das ações
integrantes dos programas finalísticos do Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - do órgão ou da entidade a que estiver
vinculado o servidor. Esse resultado, no entanto, não constitui base de
cálculo para o ADE, sendo, apenas, um fator condicionante para
determinar se o órgão ou a entidade faz jus à totalidade dos recursos
disponíveis para o pagamento do adicional.

As alterações propostas pelo Substitutivo n 2 1, aprovado em 1
turno, aprimoraram em muito o projeto original. Entre elas,
destacamos a definição clara da expressão "resultado satisfatório" nas
avaliações de desempenho institucionais como aqueles resultados
iguais ou superiores a 70% das avaliações.

Foi, ainda, suprimido do projeto original o dispositivo que determina
a suspensão do pagamento do ADE no caso de não haver recursos
disponíveis, conforme as hipóteses previstas no projeto de lei de
política remuneratória que tramita nesta Casa. O conteúdo desse
dispositivo choca-se com o § 3Q do art. 39 da Lei n 9 14.693, segundo o
qual o montante estimado dos recursos disponíveis para cada
exercício não poderá ser inferior ao alocado no exercício anterior.

wJ
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Conclusão
Com fundamento no exposto, somos pela aprovação, no 2 2 turno, do

Projeto de Lei n2 3.694/2006 na forma do vencido no 1 Q turno.
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2006.
Fahim Sawan, Presidente - Dilzon Meio, relator - Ricardo Duarte

(voto contrário) - Dinis Pinheiro - Célio Moreira.
PROJETO DE LEI N 9 3.694/2006

(Redação do Vencido)
Altera a Lei n° 14.693, de 30 de julho de 2003, que institui o

Adicional de Desempenho - ADE - no âmbito da administração pública
direta, autárquica e tundacional do Poder Executivo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°-O art. 2' da dei n°14.693, de 30 de julho de 2003, passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2 0 - O ADE é adicional remuneratório, com valor determinado a

cada ano, nos termos desta lei, devido mensalmente ao servidor que
houver ingressado no serviço público após a promulgação da Emenda
Constitucional n 2 57, de 15 de julho de 2003, ou que fizer a opção
prevista no art. 1151 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado e que cumprir os requisitos
estabelecidos nesta lei.

§ 1 ° - Fará jus ao ADE o servidor que houver concluído o período de
estágio probatório e obtiver resultado satisfatório na Avaliação de
Desempenho Individual - ADI - ou na Avaliação Especial de
Desempenho - AED.

§ 2°- Para fins do disposto no § 1 °, considera-se satisfatório o
resultado igual ou supérior a 70% (setenta por cento) na ADI ou na
AED.

§ 3 0 - O servidor qu obtiver resultado inferior a 70% (setenta por
cento) na ADI ou na 4ED ou que não for submetido às referidas
avaliações, nos termos da legislação vigente, não fará jus ao ADE no
exercício subseqüente ressalvados os casos previstos no § 42 deste
artigo e no § 2 0 do art. 1° desta lei.

§ 42 - Fará jus ao AD E o servidor não submetido à ADI ou à AED ao
qual seja atribuída, or regra especifica da legislação vigente,
pontuação de setenta )ontos no período de avaliação utilizado como

rÃ
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referência para fins de apuração do disposto no § 12.
Art. 2 - A Lei n°14.693, de 2003, fica acrescida do seguinte art. 2°-

A:
'Art. 2°-A - Para cálculo do ADE, serão considerados:
- o resultado satisfatório obtido pelo servidor na ADI ou na AED;

II - o número de resultados satisfatórios obtidos pelo servidor nas
avaliações mencionadas no inciso 1;

III - o vencimento básico do servidor;
IV - o montante de recursos disponíveis e o montante de recursos

necessários para pagamento do ADE, nos termos do art. 30;
V - a obtenção de resultado satisfatório na execução física das

ações integrantes dos programas finalísticos do Plano Plurianual de
Ação Governamental - PPAG - do órgão ou da entidade de exercício
do servidor, conforme critérios estabelecidos em regulamento.

§ 1 ° - Os valores máximos do ADE correspondem a um percentual
do vencimento básico do servidor estabelecido conforme o número de
resultados satisfatórios por ele obtidos na ADI ou na AED, nos termos
do Anexo desta lei.

§ 2 1 - O valor do ADE a ser pago ao servidor será calculado da
seguinte forma:

- multiplica-se o valor máximo do ADE, de que trata o § 1 °, pelo
resultado obtido pelo servidor na ADI ou na AED, no ano de cálculo do
ADE;

II - multiplica-se o valor obtido nos termos do inciso 1 pela razão
entre o montante estimado de recursos disponíveis e o montante de
recursos necessários para pagamento do ADE, de que trata o art. 3°.

§ 32 - Para fins do disposto no inciso 1 do § 2 0, considera-se o
resultado do parecer conclusivo da AED.

§ 4 0 - Na hipótese de o órgão ou a entidade de exercício do servidor
não alcançar resultado satisfatório na execução das ações de que
trata o inciso V do "caput", o servidor perceberá apenas 60%
(sessenta por cento) do valor do ADE calculado na forma do § 20
deste artigo.

§ 5 1 - Para fins do disposto no inciso V do "caput" deste artigo,
considera-se satisfatório o resultado igual ou superior a 70% (setenta
por cento) na execução física de, no mínimo, 90% (noventa por cento)



1381

das ações integrantes 'dos programas finalísticos do PPAG do órgão
ou da entidade de exercício do servidor.

§ 6 1 - Na superveniêhcia de fatores externos que impossibilitem a
efetivação das ações de programa finalistico do PPAG, consideram-
se, para fins de determinação do valor do ADE, as ações do programa
como 100% (cem porcento) concluídas, desde que o órgão ou a
entidade tenha realizado as medidas cabíveis para a efetivação das
ações.

§ 7° - A apuração dos requisitos estabelecidos nos incisos 1, II e V
do "caput" deste artigo,bem como da conclusão do período de estágio
probatório, será feita em dezembro de cada ano, para cálculo do ADE
do ano subseqüente.".

Art. 3°- Os § 1 °e 42 do art. 3 0 da Lei n°14.693, de 2003, passam a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3°- ( ... )
§ 1 ° - O montante de recursos necessários para pagamento integral

do ADE será calculadd antes da definição da distribuição de recursos
da Política Remuneratória.

§ 42 - Na ausência dê recursos adicionais ao montante utilizado para
pagamento do ADE no exercício anterior, nos termos da Política
Remuneratória, o vaio' r do ADE pago a cada servidor poderá ser
inferior ao pago no ano anterior.

Art. 4 0 - O art. 5 0 da Lei n° 14.693, de 2003, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 5°- Para fins de incorporação aos proventos da aposentadoria
ou às pensões, o ADE será calculado pela média aritmética das
últimas sessenta parcelas do adicional, percebidas anteriormente à
aposentadoria ou à inbtituição da pensão, e somente será devido se
percebido pelo prazo inínimo estabelecido no parágrafo único do art.
7 0 da Lei Complementrar n°64, de 25 de março de 2002.".

Art. 5° - O art. 6 0 Eia Lei n° 14.693, de 2003, fica acrescido do
seguinte § 1°, passan10 seu parágrafo único a vigorar como § 21

"Art6°-( ... )
§ 1° - Ao manife

servidor fará jus ao
a opção de que trata o caput' deste artigo, o
E a partir do exercício subseqüente, observado
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o disposto nesta lei e em seu regulamento.".
Art. 6 0 - A Lei n° 14.693, de 2003, fica acrescida do anexo constante

no anexo desta lei.
Art. 7°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Anexo
(a que se refere o art. 6 0 da Lei n° ..., de ... de ... de 2006)

"Anexo
(a que se refere o art. 2 0-A da Lei n°14.693, de 30 de julho de 2003)
* A tabela referente ao "Valor máximo do ADE conforme o número

de Avaliações de Desempenho Individual ou de Avaliações Especiais
de Desempenho satisfatórias" foi publicada no "Diário do Legislativo"
de 16.12.2006.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N°78/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei Complementar n° 78/2006, de autoria do

Procurador-Geral de Justiça, que, dispõe sobre a criação da Ouvidoria
do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, regulamenta a
indicação e a escolha do Ouvidor e dá outras providências foi
aprovado no 2° turno, com as Emendas n% 1 a 4.

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

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°78/2006
Dispõe sobre a criação da Ouvidoria do Ministério Público do Estado

de Minas Gerais, regulamenta a indicação e a escolha do Ouvidor e
dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
AI. 1 ° - Fica criada, na forma desta lei e em consonância com as

disposições do art. 130-A, § 5°, da Constituição da República,
estabelecidas pela Emenda Constitucional n° 45, de 8 de dezembro
de 2004, a Ouvidoria do Ministério Público do Estado de Minas Gerais,
órgão autônomo que tem por objetivo contribuir para elevar
continuamente os padrões de transparência, presteza e segurança
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das atividades dos riembros, órgãos e serviços auxiliares do
Ministério Público.

Parágrafo único - A' Ouvidoria do Ministério Público deverá criar
canais permanentes de interlocução com cidadãos, entidades
representativas da sociedade civil, órgãos públicos e autoridades,
para possibilitar o exercício das competências estabelecidas nesta lei.

Art. 2° - Compete à d uvidoria do Ministério Público:
- receber, examinar e encaminhar representações, reclamações,

críticas, apreciações, comentários, elogios, pedidos de informações e
sugestões de qualquer interessado sobre as atividades desenvolvidas
pelo Ministério Público;

II - representar, à vista de graves indícios de ocorrência dos fatos
noticiados, diretamentel ao Conselho Nacional do Ministério Público,
nas hipóteses de sua bompetência, ou, conforme o caso, aos órgãos
da Administração Superior do Ministério Público, para adoção das
providências cabíveis;

III - determinar o arquivamento das representações, reclamações e
peças de informação que não apontem irregularidades ou que não
estejam minimamente fundamentadas;

IV - divulgar, permanentemente, seu papel institucional à sociedade;
V - elaborar e encaminhar ao Procurador-Geral de Justiça e ao

Corregedor-Geral do Ministério Público relatório trimestral consolidado
das representações, reclamações, críticas, apreciações, comentários,
elogios, pedidos de informações e sugestões recebidas, bem como
dos seus encaminhamentos e resultados;

VI - manter intercâmbio e celebrar convênio com entidade pública ou
privada que exerça atividades similares, com vistas à consecução dos
seus objetivos;

VII - manter registro atualizado dos expedientes protocolizados na
Ouvidoria;

VIII - dar ciência ao interessado das providências adotadas e dos
resultados obtidos, ekceto nos casos em que a lei assegurar o dever
de sigilio;

IX - organizar e manter atualizado arquivo de documentos relativos
às notícias de irregulridades, representações, reclamações, críticas,
sugestões e elogios recebidos;

ON



1384

X - dar conhecimento ao Conselho Nacional do Ministério Público,
ao Procurador-Geral de Justiça ou ao Corregedor-Geral do Ministério
Público, sempre que solicitado, das denúncias, reclamações e
representações recebidas;

Parágrafo único - As respostas aos interessados serão dadas no
prazo máximo de trinta dias, salvo justo motivo.
AI. 30 - A Ouvidoria do Ministério Público não dispõe de

competência correcional e não interfere na atuação do Conselho
Nacional do Ministério Público ou da Corregedoria-Geral do Ministério
Público, nem os substitui no exercício de suas atribuições.
Art. 40 - o acesso à Ouvidoria dar-se-à por comparecimento

pessoal, ou mediante:
- correspondência;

II - ligação telefônica, que será reduzida a termo pela Ouvidoria;
III - mensagem em fac-símile;
IV - comunicação pela internet, por meio do serviço da Ouvidoria,

disponível na página do Ministério Público.
Parágrafo único - As notícias de irregularidades, representações,

reclamações e críticas deverão ser minimamente fundamentadas e,
quando possível, acompanhadas de elementos de prova.

AI. 5 0 - O Ouvidor do Ministério Público será escolhido pelo
Procurador-Geral de Justiça dentre os Procuradores ou Promotores
de Justiça em atividade, com mais de dez anos de carreira, e
nomeado para mandato de dois anos.

§ 1 °- Durante o exercício do mandato, o Ouvidor ficará afastado de
suas atribuições como membro do Ministério Público e estará
impedido de exercer outros cargos ou funções ou de candidatar-se a
cargo eletivo na instituição, no prazo de três anos após o fim do
mandato.

§ 2° - Estão impedidos de exercer o cargo de Ouvidor do Ministério
Público os membros da Administração Superior, o Corregedor-Geral,
os integrantes do órgão Especial e do Conselho Superior do
Ministério Público, exceto se renunciarem no prazo de três meses
antes da escolha do Ouvidor.

Art. 6 0 - O Ouvidor do Ministério Público poderá ser destituído do
cargo mediante representação fundamentada de cidadão, entidade

rs



1385

representativa, autoridade ou membro do Ministério Público, nos
casos de abuso de podier, conduta incompatível com o cargo, grave
omissão nos deveres do cargo ou em caso de condenação penal
transitada em julgado.

Parágrafo único - Sdrá adotado, para a destituição do Ouvidor, o
procedimento aplicado à destituição do Corregedor-Geral, previsto na
Lei Orgânica do Ministério Público.

Art. 7 0 - A Ouvidoria do Ministério Público do Estado de Minas
Gerais integrará a estrutura administrativa da Procuradoria-Geral de
Justiça, sem vínculo de! subordinação.

Art. 8 0 - A estrutura funcional e os procedimentos internos do órgão
criado por esta lei serão definidos por ato do Procurador-Geral de
Justiça, mediante proposta do Ouvidor do Ministério Público.

Art. 9°-A Ouvidoria do Ministério Público será instalada no prazo de
noventa dias contados 'da publicação desta lei.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões» 13 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Pesidente - Vanessa Lucas, relatora - Djalma

Diniz.	 -
PARECER DE RÉ DAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-

1.09212003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.092/2003, de autoria do Deputado João Bittar,
que declara de utilidade pública o Centro Educacional do Menor Aura
Celeste, 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°1.092/2003
Declara de utilidade' pública o Centro Educacional do Menor Aura

Celeste, com sede noMunicípio de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Centro Educacional do

rAC



1386

Menor Aura Celeste, com sede no Município de Uberlândia.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Djalma

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

2.209/2005
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°2.209/2005, de autoria do Deputado João Leite,
que dispõe sobre colocação de lista de anúncios de vagas para o
trabalho elaborada pelo Sistema Nacional de Empregos - SINE - no
"hall" de entrada de repartições públicas, foi aprovado no 2 0 turno,
com a Emenda n 2 1 ao vencido no 1 °turno.

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

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

PROJETO DE LEI N°2.209/2005
Torna obrigatória a afixação da relação de vagas de trabalho

elaborada pelo Sistema Nacional de Emprego - Sine - em repartições
públicas e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, por meio de

seus órgãos competentes, deverão afixar em local visível e de fácil
acesso, em todas as suas repartições, a relação de vagas de trabalho
elaborada pelo Sistema Nacional de Emprego - Síne - e informações
relativas a cursos e palestras oferecidos pelos Centros Públicos de
Promoção do Trabalho - CPPTs.

Parágrafo único - O Sine e os CPPTs encaminharão regularmente
aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário as informações a que
se refere o "caput".

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Djalma

Diniz.

rÀ
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.675/2005

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n°2.675/2005, de autoria do Deputado George

Hilton, que dispõe sobe a Política Estadual de Incentivo ao Turismo
Educativo e dá outras providências, foi aprovado no 2° turno: na forma
do vencido no 1 °turno.

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

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

PROJETO DE LEI N°2.675/2005
Altera o art. 3 0 da Ldi n°12.398, de 12 de dezembro de 1996, que

dispõe sobre o Plano Mineiro de Turismo e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°-O art. 3 0 da dei n°12.398, de 12 de dezembro de 1996, fica

acrescido dos seguinte 1 s inciso XI e parágrafo único:
"A3°()
XI - incentivo ao turismo educativo.
Parágrafo único - OS projetos e programas de incentivo ao turismo

educativo definirão diretrizes e normas para viabilizar a realização de
excursões pelas edcolas da rede pública, considerando-se,
especialmente:

- a ampliação do conhecimento dos alunos, por meio de visitas a
pólos industriais, cidades históricas e turísticas e estâncias
hidrominerais do Estado;

II - a seleção de excursões de acordo com o programa pedagógico
da escola.".

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das ComissõesJ 13 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Djalma

Diniz.	 -
PARECER DE RDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.751/2005
Comissão de Redação
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O Projeta de Lei n o 2.751/2005, de autoria do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Rio
Pomba o imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos regimentais,
na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 °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°2.751/2005
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Rio Pomba 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

Rio Pomba imóvel com área de 5.005m 2 (cinco mil e cinco metros
quadrados), situado no lugar denominado Chico Francisco ou
Malaquias, naquele Município, registrado sob o n°10.638, a fis. 167v
do Livro 3-T, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rio
Pomba.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" destina-se à
instalação de serviços de interesse social, incluindo cursos de
alfabetização de adultos.

Art. 2 0 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1 °.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Djalma

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

2.752/2005
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.752/2005, de autoria do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ubá
os imóveis que especifica, foi aprovado nos turnos regimentais, na
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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 Ffegimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°2.752/2005
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ubá os imóveis

que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Ubá os seguintes imóveis, situados naquele Município:
- terreno com áreb de 2.500m 2 (dois mil e quinhentos metros

quadrados), e respectiva edificação, situado no lugar denominado
Fazenda dos Queiroz! na Parada Laurindo Moreira, Rodovia Ubá-
Campestre, registradosob o n°33.881, a fls. 149 do Livro 3-BR, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ubá;

II - terreno com área de 1.800m 2 (mil e oitocentos metros
quadrados), e respectiva edificação, situado no lugar denominado
Ubeba, na Rodovia Ubá-Campestre, registrado sob o n°33.875, a fis.
147 do Livro 3-BR, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Ubá.

Parágrafo único - Os imóveis a que se refere o "caput" destinam-se
a projetos de interesse, da comunidade local.

Art. 2°-Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública da doação, não lhes tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1 °.

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões! 13 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Djalma

Diniz.	 -
PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.754/2005
Comissão de Redação

0 Projeto de Lei rji° 2.754/2005, de autoria do Governador do
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Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Araguari os imóveis que especifica, foi aprovado no 2° turno, na forma
do vencido no 1 °turno.

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

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

PROJETO DE LEI N°2.754/2005
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Araguari os

imóveis que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Araguari os seguintes imóveis, situados naquele Município:
- o primeiro com área de 6.986m2 (seis mil novecentos e oitenta e

seis metros quadrados), localizado na Praça David Campista,
registrado sob o n° 5.362, a fls. 205 do Livro 3-E, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Araguari;

II - o segundo com área de 7.085m 2 (sete mil e oitenta e cinco
metros quadrados), localizado na Praça João Pinheiro, registrado sob
o n°16.429, a lis. 117 do Livro 3-L, no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Araguari;

III - o terceiro com área de 3.472,30m 2 (três mil quatrocentos e
setenta e dois vírgula trinta metros quadrados), localizado na Praça da
Constituição, registrado sob o n° 15.407, à ficha 1 do Livro 2, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Araguari.

Parágrafo único - Os imóveis a que se refere o "caput" destinam-se
à construção de praças públicas e de um pronto-socorro municipal.

Art. 2°- Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do
Estado se for desvirtuada a destinação prevista no parágrafo único do
art. 1 °.

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Djalma

Diniz.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
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3.077/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n? 3.077/2006, de autoria do Deputado Dimas
Fabiano, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Aiuruoca o imóvel que bspecitica, foi aprovado nos turnos regimentais,
na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.077/2006
Autoriza o Poder Eecutivo a doar ao Município de Aiuruoca o

imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
AI. 1 ° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Aiuruoca terreno com área de 800m 2 (oitocentos metros quadrados),
situado na Rua Dr. Antônio Guimarães, n° 62, naquele Município,
registrado sob o n° 3.385, no Livro 2, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Aiuruoca.

Parágrafo único - Ojimóvel a que se refere o "caput" destina-se à
instalação da Câmara Municipal.

Art. 2°- O imóvel c16 que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1 °.

Art. 3 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das ComissóesJ 13 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Djalma

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

3.083/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.083/2006, de autoria do Deputado Antônio
Genaro, que declara de utilidade pública a Associação Assistencial
Bom Pastor, com sede no Município de Contagem, foi aprovado em

rCLA
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.160/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.16012006, de autoria do Deputado Carlos

Pimenta, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Engenheiro Navarro o imóvel que especifica, foi aprovado no 2° turno,
na forma do vencido no 1 °turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 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°3.160/2006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Engenheiro

Navarro 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

Engenheiro Navarro o imóvel com área de 2.520m 2 (dois mil
quinhentos e vinte metros quadrados), situado naquele Município,
registrado sob o n° 9.749, a fls. 125v do Livro 3-K, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Bocaiúva.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo
destina-se à construção de praça de eventos culturais e da biblioteca
pública municipal.

Art. 2 0 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1 °.

Art. 3 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Djalma

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

3.354/2006
Comissão de Redação

0 Projeto de Lei n° 3.354/2006, de autoria do Deputado Mauri
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Torres, que autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica
ao Município de São Miguel do Anta, foi aprovado no 2 0 turno, na
forma do vencido no 11 turno.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.354/2006
Autoriza o Poder Excutivo a doar ao Município de São Miguel do

Anta o imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica o Podar Executivo autorizado a doar ao Município de

São Miguel do Anta imóvel com área de 2.000m 2 (dois mil metros
quadrados), situado da Avenida Ovídio Ferraz, naquele Município,
registrado sob o n° 291336, no Livro 3-AR, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Viçosa.

Parágrafo único - 0[ imóvel a que se refere o "caput' deste artigo
destina-se a ser perinutado com terceiros por imóvel situado no
Município de São Miguel do Anta, o qual será utilizado para a
construção de obras d? interesse da comunidade.

Art. 2 0 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo oprazo de oito anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1 °.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das ComissõesJ 13 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Djalma

Diniz.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-

3.394/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.39412006, de autoria da Deputada Maria
Tereza Lara, que declara de utilidade pública a Associação
Educacional, Cultural e Filantrópica dos Servidores do Ministério da
Fazenda em Minas Gerais - Ecfaz -, com sede no Município de Belo
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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°3.394/2006
Declara de utilidade pública a Associação Educacional, Cultural e

Filantrópica dos Servidores do Ministério da Fazenda em Minas
Gerais - Eclaz -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Educacional, Cultural e Filantrópica dos Servidores do Ministério da
Fazenda em Minas Gerais - Ecfaz -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Ojalma

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

3.461/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.46112006, de autoria do Deputado Célio
Moreira, que declara de utilidade pública o Lar dos Idosos Padre
Vicente Assunção, com sede no Município de Brumadinho, 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°3.461/2006
Declara de utilidade pública o Lar dos Idosos Padre Vicente

Assunção, com sede no Município de Brumadinho.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Lar dos Idosos Padre



1397

Vicente Assunção, c
Art. 2°- Esta lei er
Sala das Comiss&
Sebastião Costa,

Diniz.
PARECER DE

sede no Município de Brumadinho.
em vigor na data de sua publicação.
13 de dezembro de 2006.
sidente - Vanessa Lucas, relatora - Djalma

FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.524/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ri° 3.524/2006, de autoria do Deputado Ivair

Nogueira, que declara ie utilidade pública a Associação dos Artesãos
e Produtores Caseiros de Guaranésia - Fios da Terra, com sede no
Município de Guaranésia, 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.

-TO DE LEI N°3.524/2006

	

Declara de utilidade	)lica a Associação dos Artesãos e Produtores

	

Caseiros de Guaran	- Fios da Terra, com sede no Município de
Guaranésia.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declrada de utilidade pública a Associação dos

Artesãos e Produtores Caseiros de Guaranésia - Fios da Terra, com
sede no Município de buaranésia.

Art. 2 0 - Esta lei entrá em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões 13 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Djalma

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

3.572/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n? 3.572/2006, de autoria do Deputado Roberto
Ramos, que declara de utilidade pública a entidade Instituto Casa da
Provisão, com sede no Município de Ipatinga, 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 °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°3.572/2006
Declara de utilidade pública a entidade Instituto Casa da Provisão,

com sede no Município de Ipatinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Instituto Casa

da Provisão, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Vanessa Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.575/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.575/2006, de autoria do Deputado Dinis

Pinheiro, que declara de utilidade pública a Creche Comunitária Bebê
Feliz, com sede no Município de lbirité, 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°3.575/2006
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Bebê Feliz, com

sede no Município de lbirité.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Creche Comunitária

Bebê Feliz, com sede no Município de Ibirité.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator Vanessa Lucas.

rs
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.580/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n 3.58012006, de autoria do Deputado Dinis

Pinheiro, que declara te utilidade pública a Associação Comunitária
dos Moradores do Bairro Bela Vista III, com sede no Município de
lbirité, foi aprovado emturno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI NO3.580/2006
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Moradores do Bairro Bela Vista III, com sede no Município de lbirité.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária dos Moradores do Bairro Bela Vista III, com sede no
Município de Ibirité.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Preidente - Djalma Diniz, relator - Vanessa Lucas.

PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N-
3.581/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ri'  3.581/2006, de autoria do Deputado Fábio

Avelar, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária e
Cultural Jeruel. com sede no Município de Pirapora, foi aprovado em
turno único, na forma driginal.

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°3.581/2006
Declara de utiIidade pública a Associação Comunitária e Cultural
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Jeruel, com sede no Município de Pirapora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária e Cultural Jeruel, com sede no Município de Pirapora.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Vanessa Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.583/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.583/2006, de autoria do Deputado Mauri

Torres, que declara de utilidade pública a Associação dos Moradores
do Bairro do Jacaré, com sede no Município de Miraí, 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°3.583/2006
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

do Jacaré, com sede no Município de Miraí.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Moradores do Bairro do Jacaré, com sede no Município de Miraí.
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Vanessa Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.584/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.584/2006, de autoria do Deputado Miguel

Martini, que declara de utilidade pública a Associação Sal e Luz -
SaILuz -, 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
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técnica legislativa, sejadada 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°3.584/2006
Declara de utilidade pública a Associação Sal e Luz - SaILuz -, com

sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Sal e Luz -

SaILuz -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra] em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões j l3 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ojalma Diniz, relator - Vanessa Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.586/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.586/2006, de autoria da Deputada Ana Maria

Resende, que declara ide utilidade pública a Associação Comunitária
do Córrego Charquinhõ de Gino e Comunidades Circunvizinhas, com
sede no Município de Francisco Sá, 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, opinan4os por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N°3.58612006
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Córrego

Charquinho de Gino e Comunidades Circunvizinhas, com sede no
Município de Francisco Sã.

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

Comunitária do Córrego Charquinho de Gino e Comunidades
Circunvizinhas, com sede no Município de Francisco Sá.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões l, 13 de dezembro de 2006.
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Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Vanessa Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

3.587/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°3.587/2006, de autoria da Deputada Ana Maria
Resende, que declara de utilidade pública a Associação dos Amigos
de Camarinhas, com sede no Município de Francisco Sá, 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°3.587/2006
Declara de utilidade pública a Associação dos Amigos de

Camarinhas, com sede no Município de Francisco Sá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Amigos de Camarinhas, com sede no Município de Francisco Sá.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Vanessa Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.588/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.588/2006, de autoria do Deputado Célio

Moreira, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária do
Bairro Deschamps, com sede no Município de Caeté, 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°3.588/2006
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro

rÁ
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Deschamps, com sede o Município de Caeté.
A Assembléia Legisla ia do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica dec irada de utilidade pública a Associação

Comunitária do Bairro [ schamps, com sede no Município de Caeté.
Art. 2°- Estalei entra m vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Pre dente - Djalma Diniz, relator - Vanessa Lucas.

PARECER DE RE )AÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.594/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° .594/2006, de autoria do Deputado Sebastião

Costa, que declara d utilidade pública a Sociedade Evangélica
Beneficente - Sebe -, c m sede no Município de Divino, foi aprovado
em turno único, na torrr i original.

Vem agora o projetc 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 F egimento Interno.

Assim sendo, opinam )5 por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acord com o aprovado.

JETO DE LEI N°3.594/2006
Declara de utilidade )ública a Sociedade Evangélica Beneficente -

Sebe -, com sede no M inicípio de Divino.
A Assembléia Legisla iva do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declara a de utilidade pública a Sociedade Evangélica

Beneficente - Sebe -, o m sede no Município de Divino.
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Pre idente - Djalma Diniz, relator - Vanessa Lucas.

PARECER DE RE DAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.595/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° .595/2006, de autoria do • Deputado Sebastião

Costa, que declara de itilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo,
com sede no Municíp de Divino, foi aprovado em turno único, na
forma original.

Vem agora o projet a esta Comissão, a fim de que, segundo a
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técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 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°3.595/2006
Declara de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo, com sede

no Município de Divino.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ari. 1 ° - Fica declarado de utilidade pública o Asilo São Vicente de

Paulo, com sede no Município de Divino.
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Vanessa Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.597/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.597/2006, de autoria do Deputado Doutor

Viana, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária de
Macaúbas, com sede no Município de Capitólio, 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°3.597/2006
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de

Macaúbas, com sede no Município de Capitólio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária de Macaúbas, com sede no Município de Capitólio.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Vanessa Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI NO
3.600/2006

SI
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Comissão de Redação
O Projeto de Lei n°3)60012006, de autoria do Deputado Biel Rocha,

que declara de utilid,ade pública a Associação Evangélica de
Assistência Social - Assevas -' com sede no Município de Itajubá, foi
aprovado em turno únicb, na forma original.

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

Assim sendo, opinambs por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acord p com o aprovado.

PROJETO DE LEI N°3.600/2006
Declara de utilidade pública a Associação Evangélica de Assistência

Social - Assevas -, com' sede no Município de Itajubá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ar!. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Evangélica

de Assistência Social - Ássevas -, com sede no Município de Itajubá.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Vanessa Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.609/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nr 3.609/2006, de autoria do Deputado Célio

Moreira, que declara de utilidade pública o Conselho Central Cristo
Redentor da Sociedadie de São Vicente de Paulo, 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
do § 1 0 d art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°3.609/2006
Declara de utilidade pública o Conselho Central Cristo Redentor da

Sociedade de São Vidente de Paulo, com sede no Município de Juiz
de Fora.

rÃ
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Central

Cristo Redentor da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no
Município de Juiz de Fora.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Vanessa Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.610/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.61012006, de autoria do Deputado Doutor

Viana, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Moradores do Bairro Ponte Nova, 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 '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°3.610/2006
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Moradores do Bairro Ponte Nova, com sede no Município de Curvelo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária dos Moradores do Bairro Ponte Nova, com sede no
Município de Curvelo.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Vanessa Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.612/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.61212006, de autoria do Deputado Doutor

Viana, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Moradores do Bairro Vila Nova, com sede no Município de Curvelo, foi
aprovado em turno único, na forma original.

rÀ
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Vem agora o projeto 1a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja Fiada 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°3.612/2006
Declara de utilidadêpública a Associação Comunitária dos

Moradores do Bairro Vilà Nova, com sede no Município de Curvelo.
A Assembléia Legislatva do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária dos Mora'dores do Bairro Vila Nova, com sede no
Município de Curvelo.

Art. 2°- Esta lei entra
Sala das Comissões,
Sebastião Costa, Pre:

PARECER DE RE

O Projeto de Lei n°
Viana, que declara de
Moradores do Bairro 1
aprovado em turno únic

Vem agora o projeto
técnica legislativa, seja
do § 1 0 d art. 268 do F

Assim sendo, opinam
final, que está de acord

Declara de utilidad
Moradores do Bairro Til

A Assembléia Legisla
Art. 1 ° - Fica dec

Comunitária dos Morac
de Curvelo.

Art. 2° - Esta lei entra
Sala das Comissões,

m vigor na data de sua publicação.
3 de dezembro de 2006.
dente - Djalma Diniz, relator - Vanessa Lucas.
:)AÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

3.613/2006
comissão de Redação
3.613/2006, de autoria do Deputado Doutor
tilidade pública a Associação Comunitária dos
bira, com sede no Município de Curvelo, foi
, na forma original.
a esta Comissão, a fim de que, segundo a
lada à matéria a forma adequada, nos termos
gimento Interno.

)s por se dar à proposição a seguinte redação
com o aprovado

PETO DE LEI N°3.613/2006
pública a Associação Comunitária dos

ira, com sede no Município de Curvelo.
va do Estado de Minas Gerais decreta:
arada de utilidade pública a Associação
jres do Bairro Tibira, com sedq no Município

m vigor na data de sua publicação.
3 de dezembro de 2006.
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Sebastião Costa, Presidente - DjaIma Diniz, relator - Vanessa Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

3.614/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.614/2006, de autoria do Deputado Doutor
Viana, que, declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Moradores do Bairro Vila de Lourdes, 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°3.614/2006
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Moradores do Bairro Vila de Lourdes, com sede no Município de
Curve lo.

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

Comunitária dos Moradores do Bairro Vila de Lourdes, com sede no
Município de Curvelo.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Vanessa Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.615/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.615/2006, de autoria da Deputada Maria

Tereza Lara, que declara de utilidade pública a Creche Dona Quita
Tolentino, 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 legisltiva, 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.

rÃ
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ElO DE LEI N°3.615/2006
Declara de utilidade )ública a Creche Dona Quita Tolentino, com

sede no Município de B lo Horizonte.
A Assembléia Legisla va do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarz la de utilidade pública a Creche Dona Quita

Tolentino, com sede no Aunicípio de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra m vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Pr& dente - Djalma Diniz, relator - Vanessa Lucas.

PARECER DE R[ )AÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.624/2006

.omissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.624/2006, de autoria do Deputado Dimas

Fabiano, que declara c utilidade publica a Associação Acaraí, com
sede no Município de rantina, foi aprovado em turno único, com a
Emenda n° 1.

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

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

-TO DE LEI NO3.624/2006
Declara de utilidade ublica a Associação Acaraí, com sede no

Município de Arantina.
A Assembléia Legisla ia do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declara Ia de utilidade publica a Associação Acarai,

com sede no Município ie Arantina.
Art. 2° - Esta lei entra m vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Pre dente - Djalma Diniz, relator - Vanessa Lucas.

PARECER DE RE )ACAO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.625/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n°3.625/2006, de autoria do Deputado Carlos

Gomes, que declara de1 utilidade pública a Associação Casa Novelia,
com sede no Município de Belo Horizonte, 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°3.625/2006
Declara de utilidade pública a Associação Casa Novella, com sede

no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Casa

Novelia, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Vanessa Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.627/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n o 3.627/2006, de autoria do Deputado Laudelino

Augusto, que declara de utilidade pública o Lar do Idoso Frederico
Ozanam, com sede no Município de Carmo do Rio Claro, 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 NO3.627/2006
Declara de utilidade pública o Lar do Idoso Frederico Ozanam, com

sede no Município de Carmo do Rio Claro.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarado de utilidade pública o Lar do Idoso Frederico

Ozanam, com sede no Município de Carmo do Rio Claro.
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Vanessa Lucas.

rÃ!
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.628/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.628/2006, de autoria do Deputado Laudelino

Augusto, que declara de utilidade pública o Conselho Particular de
Carmo do Rio Claro da ! Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede
no Município de Carrr
forma original.

Vem agora o proje
técnica legislativa, sej
do § 1 0 d art. 268 do

do Rio Claro, foi aprovado em turno único, na

a esta Comissão, a fim de que, segundo a
dada à matéria a forma adequada, nos termos
eaimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°3.628/2006
Declara de utilidade pública o Conselho Particular de Carmo do Rio

Claro da Sociedade dé São Vicente de Paulo, com sede no Município
de Carmo do Rio ClaroL

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Particular de

Carmo do Rio Claro da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede
no Município de Carmo do Rio Claro.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões,] 13 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ojalma Diniz, relator - Vanessa Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-
3.630/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei no 3.63012006, de autoria do Deputado Célio

Moreira, que declara i de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos de Pessoas Especiais - Apape -, 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.
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PROJETO DE LEI N°3.630/2006
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos de

Pessoas Especiais - Apape -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ar!. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e

Amigos de Pessoas Especiais - Apape -, com sede no Município de
Belo Horizonte.

Ar!. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Vanessa Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.633/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.63312006, de autoria do Deputado Antônio

Júlio, que declara de utilidade pública o Lar São José de Guapé, com
sede no Município de Guapé, 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 ar!. 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°3.633/2006
Declara de utilidade pública o Lar São José de Guapé, com sede no

Município de Guapé.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ar!. 1 ° - Fica declarado de utilidade pública o Lar São José de

Guapé, com sede no Município de Guapé.
Ar!. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Vanessa Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.638/2006

Comissão de Redação
0 Projeto de Lei n°3.638/2006, de autoria do Deputado João Leite,
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que declara de utilidade pública a entidade Grupo de Instituições
Solidárias - GIS -, 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, sejadada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 °do 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°3.638/2006
Declara de utilidade] pública a entidade Grupo de Instituições

Solidárias - GIS -, 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 Grupo de

Instituições Solidárias, - GIS -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 2 0 - Estalei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Vanessa Lucas.

PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.640/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n 3.640/2006, de autoria do Deputado Roberto

Ramos, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária
Pró-Desenvolvimento Ida Comunidade de Fonseca, com sede no
Município de José Ráydan, foi aprovado em turno único, na forma
original.

Vem agora o projetp 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°3.640/2006
Declara de utiIidaJe pública a Associação Comunitária Pró-

Desenvolvimento da Comunidade de Fonseca, com sede no Município
de José Raydan.

A Assembléia Lecjislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

LA
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Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária Pró-Desenvolvimento da Comunidade de Fonseca, com
sede no Município de José Raydan.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Vanessa Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.643/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.643/2006, de autoria da Deputada Vanessa

Lucas, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária
Popular do Bairro Minaslândia - ACPBM -, 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°3.643/2006
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Popular do

Bairro Minaslândia - ACPBM -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária Popular do Bairro Minaslândia - ACPBM -, com sede no
Município de Belo Horizonte.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Vanessa Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.647/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.647/2006, de autoria do Deputado Ivair

Nogueira, que declara de utilidade pública a entidade Projeto Abrindo
Caminhos com a Mocidade, com sede no Município de Piumhi, foi
aprovado em turno único, na forma original.
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Vem agora o projetc
técnica legislativa, seja
do § 1 ° do art. 268 do F

Assim sendo: opinam
final, que está de acord

Declara de utilidade
com a Mocidade, com

A Assembléia Legisl
Art. 1° - Fica decl

Abrindo Caminhos c
Piumhi.

i esta Comissão, a fim de que, segundo a
ada à matéria a forma adequada, nos termos
gimento Interno.
por se dar à proposição a seguinte redação

com o aprovado.
:TO DE LEI N°3.647/2006
)blica a entidade Projeto Abrindo Caminhos
de no Município de Piumhi.
a do Estado de Minas Gerais decreta:
da de utilidade pública a entidade Projeto
a Mocidade, com sede no Município de

Art. 2° - Esta lei entra] em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 1 13 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ojalma Diniz, relator - Vanessa Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-
3.649/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n°31649/2006, de autoria da Deputada Maria Olívia,

que declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Moradores do Bairro Isidoro da Sagrada Família, com sede no
Município de Manhumirim, 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°3.649/2006
Declara de utilidaãe pública a Associação Comunitária dos

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

A Assembléia Legislativa
Art. 1 ° - Fica déclar

Comunitária dos MoraJiore
sede no Município de Man

do Estado de Minas Gerais decreta:
da de utilidade pública a Associação
do Bairro Isidoro da Sagrada Família, com

rÁ'!
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Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Vanessa Lucas.

PARECER SOBRE A EMENDA N9 1 AO PROJETO DE LEI N2
3.778/2006

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n 2 3.778/2006
visa a autorizar a criação de empresa subsidiária da Companhia de
Saneamento Básico de Minas Gerais-MG.

Publicada no 'Diário do Legislativo", em 8/12/2006, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração
Pública.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da proposição, e esta Comissão
opinou pela sua aprovação.

Em Plenário, foi apresentada a Emenda n Q 1, sobre qual cabe a esta
Comissão opinar.

Fundamentação
A Copasa-MG, sociedade de economia mista que integra a

administração pública indireta do Estado, tem como objetivo prestar
serviço público de fornecimento de água potável e de escoamento
sanitário, nos termos da Lei & 6.084, de 15/5/73.

Pretende-se, por meio da proposição em exame, autorizar a criação
de subsidiária para a exploração econômica das estâncias
hidrominerais. Embora a atividade não esteja no campo de atuação da
Copasa, não resta dúvida de que, na estrutura administrativa do
Estado de Minas Gerais, esta é a entidade que melhor apresenta
condições técnicas para tal atividade econômica, por meio de uma
empresa subsidiária.

Durante a tramitação do Projeto de Lei n° 3.374, de 2006, que
pretende autorizar a criação de três subsidiárias da Copasa, já se
havia definido que o lucro líquido daquela que explora atividade
econômica seria aplicado em saneamento básico. Essa alteração
incorporada àquele projeto por esta Casa consta do projeto em
epígrafe, encaminhado pelo Governador do Estado.
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A emenda em exame visa a aperfeiçoar o dispositivo que estabelece
a aplicação do lucro líquido da empresa, retirando da expressão o
termo "básico" que qüalifica o saneamento, de forma que possa
também ser aplicado bm saneamento ambiental. Estabelece ainda
que os recursos serão aplicados preferencialmente nos Municípos em
que a subsidiária atuari

Conclusão
Pelas razões apresebtadas, opinamos pela aprovação da Emenda

n 1 apresentada ao Prbjeto de Lei n2 3778/2006.
Sala das Comissões,] l4 de dezembro de 2006
Fahim Sawan, Presidente - Célio Moreira, relator - Dinis Pinheiro -

Dilzon Meio.

COMUNICAÇOESI DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 14/12/2006, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr.

Márcio Agostinho Alvarenga, ocorrido em 13/1212006, em Ouro Fino.
(- Ciente. Oficie-se.)

Da Deputada Maria Olivia, notificando o falecimento do Sr.
Valdemiro Teixeira, ocorrido em 13/12/2006, em Marília. (- Ciente.
Oficie-se.)

rÃ"
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 19 DE DEZEMBRO DE 2006

ATAS
ATA DA 21 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 4? SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15ê LEGISLATURA, EM 21/11/2006

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas
Elbe Brandão e Jâ Moraes (substituindo esta ao Deputado Adelmo
Carneiro Leão, por indicação da Liderança do P1) e os Deputados
Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo e Gustavo Corrêa, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Sargento
Rodrigues. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Gilberto Abramo, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei ns
3.695, 3.717, 3.720 e 3.73212006 e Projeto de Lei Complementar nQ
92/2006 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva); Projetos de Lei n 2s 3.702,
3.696, 3.704 e 3.707, 3.725 e 3.728/2006 (Deputado Gilberto
Abramo); 3.701, 3.705, 3.721 e 3.727/2006 (Deputado George Hilton);
3.697, 3.699, 3.703 e 3.712, 3.718, 3.724, 3.726 e 3.729/2006
(Deputado Sebastião costa); 3.698, 3.711, 3.714, 3.723 e 3.730/2006
(Deputada Elbe Brandão); 3.678, 3.694, 3.700 3.710, 3.719 e
3.72212006 (Deputado Gustavo Corrêa); 3.706, 3.708, 3.715, 3.716,
3.731 e 3.733/2006 (Deputado Adelmo Carneiro Leão). Passa-se à 1
Fase da 2 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 12 turno, do Projeto de Lei Complementar n 2 8612006 na forma do
Substitutivo n 9 1 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva) e dos
Projetos de Lei n 2s 3.079/2006 (relator: Deputado Gilberto Abramo,
em virtude de redistribuição); 3.498/2006 com a Emenda n9 1 (relator:

rÁ
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Deputado Gustavo Corrêa, em virtude de redistribuição); 3.651/2006 e
3.656/2006, este com Emenda n 2 1 (relatora: Deputada Jô Moraes,
em virtude de redistribuição). Após discussão e votação, são
aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela antijuridicidade,
ilegalidade e inconstitçcionalidade dos Projetos de Lei n2s 3.620 e
3.607/2006 (relator: peputado Gilberto Abramo, em virtude de
redistribuição); 3.632/006 (relator: Deputado Gilberto Abramo). E
aprovado requerimento que solicita seja convertido em diligência à
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão o Projeto de Lei n
3.712/2006. Passa-se à 2 Fase da 2a Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os pareceres que
concluem pela consfitucionalidade, legalidade e juridicidade dos
Projetos de Lei ns 3.492, 3.681, 3.684, 3.692, 3.703, 3.705,
3.706/2006 (relator: Deputado Gilberto Abramo); 3.517, 3.674, 3.698 e
3.709/2006 (relatora: Deputada Elbe Brandão, em virtude de
redistribuição); 3.616, 3.679, 3.688, 3.700 e 3.710/2006 (relator:
Deputado Gustavo Corrêa); 3.675 e 3.693/2006 (relator: Deputado
Dalmo Ribeiro silva); 3.665, 3.676, 3.696 e 3.70712006 (relator:
Deputado Gilberto Abrfamo). 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 os requerimentos que solicitam sejam convertidos em
diligência ao autor osProjetos de Lei n 9s 3.165, 3.222, 3.690, 3.691,
3.704, 3.708 e 3.711/2006; ao Diretor-Geral do DER-MG, o Projeto de
Lei n2 3677/2006. 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, 28 de novembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva Presidente - Gilberto Abramo - Dilzon Meio -

Gustavo Valadares.	 -
ATA DA 31 1 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE DIREITOS

HUMANOS NA 4? SESSÃO, LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 152
LEGISLATURA, EM 29/11/2006
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Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Angelo, Roberto Ramos e Paulo Cesar, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Durval Angelo, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Roberto Ramos, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e ouvir os convidados. A seguir, comunica o recebimento da
seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Silvio Tavares dos Santos,
de São Gonçalo do Sapucaí, encaminhando, para adoção de
providências, cópia de representação sobre crime de prevaricação;
Sérgio Henrique Salvador, de Itajubá, encaminhando, para adoção de
providências, cópia de documentos contendo relatos de pessoas
idosas e doentes que tiveram sua residência invadida, em
cumprimento ao mandado de busca e apreensão e seqüestro de bens
e valores, ocorrido em 6/10/2006, no Município de Brasópolis e José
Aparecido Ricci, Presidente da Câmara Municipal de São Sebastião
do Paraíso, publicado no 'Diário do Legislativo" do dia 2311112006. A
Presidência interrompe a P Parte da reunião para ouvir o Pe. Fábio
de Paiva, ex-Prefeito de Tocantins; os Srs. Fernando Teixeira Barbosa
e Otadino Lino Nepomuceno Filho; as Sirlei Teixeira Barbosa e Siléia
Teixeira Barbosa; e os Srs. Salvador Barbosa e Celso Raimundo de
Oliveira, Vereador à Câmara Municipal de Piraúba, os quais são
convidados a tomar assento à mesa. O Deputado Durval Angelo, na
condição de autor do requerimento que suscitou a reunião, tece suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A
Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 2
Fase da 2a Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de
Lei n 2 3.59212006 (relator: Deputado Roberto Ramos), que recebeu
parecer por sua aprovação. Submetido a votação, é aprovado o
Requerimento n 1 6.952/2006. Passa-se à 3? Fase da 21 Parte (Ordem

rs
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do Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por , sua vez, são
aprovados 13 requerifflentos do Deputado Durval Angelo, em que
solicita sejam ouvidos ios convidados presentes nesta reunião, que
irão discorrer sobre o homicídio de Varmer Teixeira Barbosa, ocorrido
na cidade de Tocantis, em 14/11/2006; seja realizada audiência
pública com os convidados que menciona, no Município de Ubá, para
obter esclarecimentos sobre o homicídio citado; sejam enviados
ofícios ao Delegado de Tocantins, solicitando sejam tomadas as
providências para apuar ameaças de morte contra os familiares da
referida vítima; ao Comandante do 21 Batalhão da Polícia Militar,
pedindo-lhe seja apurada possível falta com o dever funcional por
parte do Sargento Edimar dos Santos, no homicídio de Varmer
Teixeira Barbosa; sejam enviadas cópias das notas taquigráficas
desta reunião à Juiza Renata Abranches Perdigão, ao Promotor de
Justiça Criminal de Ubá e ao Delegado de Tocantins; ao Chefe da
Polícia Civil, pedindo klhe sejam tomadas as providências para
determinar ao Dele
investigações desse l
a fim de apurar as
Promotor de Justiça d
prisão preventiva dos
ameaças à família
representação ao CF
Contagem e à Delega
possíveis violações
afastados da função
Contagem, tendo si'
apuração dos fatos,
Comissão, cópia dos
encaminhada cópia
Defesa Social, refer
moradores do Municír
providências, ao Corr
de representação ace
referida Corporação;

do Regional de Ubá que acompanhe as
iiicídio e para a instauração de procedimentos
ieaças de morte aos familiares da vítima; ao
Comarca de Ubá, pedindo-lhe seja requerida a
utores desse crime, em função de constantes
a vítima; sejam encaminhadas cópias de
fe do Detran-MG, ao Chefe do Ciretran de
i Sueli Aparecida da Paixão Ribeiro, acerca de
direitos fundamentais de dois policiais civis

te examinadores de trânsito do Ciretran de
instaurada sindicância administrativa para

seja remetida, para acompanhamento desta
tcedimentos administrativos instaurados; seja

representação ao Secretário de Estado de
te à violação de direitos fundamentais de
de Ibaba; seja encaminhado, para adoção de

edor do Corpo de Bombeiros do Estado, cópia
a de supostos atos abusivos no 32 Batalhão da
seja incluída esta Comissão para participar do

rÃ'!
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evento Dia Municipal de Combate ao Trabalho Infantil, no dia
29/11/2006. 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, 6 de novembro de 2006.
Durval Angelo, Presidente - Roberto Ramos - Paulo Cesar.

ATA DA 12 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 4 ã SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINARIA DA 152 LEGISLATURA, EM 5112/2006
Às 9h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Elbe

Brandão e os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Gustavo Valadares e
Carlos Gomes (substituindo este ao Deputado Adelmo Carneiro Leão,
por indicação da Liderança do PT), membros da supracitada
Comissão. Está presente, também, o Deputado Dilzon Meio. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
da Deputada Elbe Brandão, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar o Parecer para o 12 Turno do Projeto de Lei Complementar
n2 87/2006. Passa-se à 1 2 Fase da 2a Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Nos termos do art. 136,
§ 2, do Regimento Interno, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, relator
do Projeto de Lei Complementar n 9 8712006, no 12 turno, determina a
distribuição de avulsos de seu parecer. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária e
para a reunião extraordinária a realizar-se hoje, às 16 horas,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo - Adelmo

Carneiro Leão - Elbe Brandão - Gustavo Corrêa.
ATA DA 23ê REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 49 SESSÃO

rÁ
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RlA DA 15 LEGISLATURA, EM 5/12/2006
cem na Sala das Comissões a Deputada Jã
Alencar da Silveira Jr. e Gustavo Valadares,
a Comissão. Estão presentes, também, os
o, Ivair Nogueira e Fábio Avelar. Havendo
esidente, Deputado Alencar da Silveira Jr.,
e, em virtude da aprovação de requerimento
Liadares, dispensa a leitura da ata da reunião
or aprovada e é subscrita pelos membros da
residência informa que a reunião se destina

a discutir o valor das taas cobradas para reboque de carros e diárias
de depósitos e a apreciar a matéria constante na pauta. O Presidente
acusa o recebimento Idas seguintes proposições, para as quais
designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei ns n2s
3.686/2006, em turno, único (Deputada Jô Moraes); 3.714 e
3.72812006, em turno único (Deputado Gustavo Valadares). A
Presidência interrompe a 1 a Parte da reunião para ouvir os Srs. André
Luiz Portilho e Bertoldo de Souza Costa, respectivamente, Gerente de
Coordenação de Administração e Finanças e Supervisor da Gerencia
de Apoio Operacional dá BHTRANS; Júlio César Galant Ariz e Carlos
Alberto Costa e Silva, r$spectivamente, Subchefe e Coordenador de
Administração de Trânsfto do Detran; Paola Zshaber Lima, Diretora do
Sinder-MG; Antônio Lúcio da Silva, Presidente do Sindicato dos
Despachantes de Belo Horizonte, que são convidados a tomar
assento à mesa. A Presidência, autora do requerimento que deu
origem ao debate, tece suas considerações iniciais; logo após, passa
a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos
os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião. Passa-se à 1 2 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 pela
aprovação, no 29 turno, idos Projetos de Lei n 2s 2.209/2005 na forma
do vencido no 1 9 turno com a Emenda n ç 1, apresentada, e
2.934/2006 na forma do:  vencido no I Q turno (relatora: Deputada Jã

LEGISLATIVA ORDIN
Às 14h30min, compar

Moraes e os Deputado
membros da supracita'
Deputados Dinis Pinhe
número regimental, o 1
declara aberta a reuniã'
do Deputado Gustavo \
anterior, a qual é dada
Comissão presentes. A
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Moraes). Passa-se à 2 Fase da 2 2 Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos n 2s 6.959 e
6.986/2006. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez,
são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei ns
2.881/2005, 3.088, 3.097, 3.148, 3.190, 3.275, 3.343, 3.360, 3.387,
3.395, 3.397, 3.405, 3.424, 3.425, 3.438, 3.459, 3.464, 3.487, 3.491,
3.495, 3.497, 3.505, 3.509, 3.512, 3.514, 3.521, 3.527, 3.563, 3.564 e
3.565/2006. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, dos convidados e dos demais
presentes, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2006.
Alencar da Silveira Jr., Presidente - Elisa Costa - Maria Tereza Lara.

ATA DA 13 9 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 4 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINARIA DA 152 LEGISLATURA, EM 511212006
Às 116h12min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo, Adelmo Carneiro Leão,
Gustavo Corrêa, Antônio Júlio, Dilzon Meio e Miguel Martini
(substituindo este à Deputada Elbe Brandão, por indicação da
Liderança do BPSP), membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, os Deputados José Henrique e Paulo Cesar.
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 o Projeto de Lei Complementar &
87/2006 no 1 2 turno; informa, ainda, que em reunião anterior foi
distribuído avulso do parecer do referido projeto que conclui pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade na forma do Substitutivo
n Q 1 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Na fase de discussão,
são apresentadas as propostas de emendas n 2s 1 a 20. Encerrada a
discussão, o Presidente submete a votação o parecer, salvo as

Ia'
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propostas de emendas apresentadas, o que é aprovado (registra-se a
abstenção do Deputado' Adelmo Carneiro Leão). A seguir, submete a
votação, em bloco, as propostas de emendas, que são todas
aprovadas. Nos termosi do art. 138, §2 1 2 do Regimento Interno, o
Presidente apresenta a nova redação da matéria e indaga aos
membros presentes se'estão de acordo com a decisão da Comissão.
Aprovada a nova redação, que conclui pela constitucional idade,
legalidade e juridicidade na forma do Substitutivo n 2 1, o Presidente
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxinia reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalF

Sala das Comissões, de dezembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, esidente - Weliton Prado - Gustavo Corrêa -

Antônio Júlio.
ATA DA 27a REUNIÃO!ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA
0 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 2 LEGISLATURA, EM

6/12/2006
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 dë requerimento do Deputado Doutor Ronaldo,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a debater o controle e
avaliação do Sistema único de Saúde- SUS em Minas Gerais, com
ênfase no Município de Belo Horizonte. O Presidente acusa o
recebimento do Projeto be Lei n 2 3.715/2006, em turno único , para o
qual designou relator O Deputado Carlos Pimenta. A Presidência
interrompe a 1 2 Parte da reunião para ouvir os Srs. José Maria
Borges, Subsecretário de Estado de Políticas e Ações de Saúde;
representando o Secretário de Estado da Saúde; Dr. José Orleans da
Costa, Diretor Hospitalar da Fhemig; Maria Aparecida Turci,
Assessora em Políticas Públicas da Secretaria Municipal de Saúde;
Rosiene de Freitas, Chefe de Gabinete, e Robson Tamar da Silva,
Presidente do Conselho Municipal de Saúde, que são convidados a

rsT
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tomar assento à mesa. O Presidente, como autor do requerimento que
deu origem ao debate, passa a fazer as suas considerações iniciais.
Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2006.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Edson Rezende - Padre João.
ATA DA 23 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 4 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 159 LEGISLATURA, EM 6112/2006
Às 15h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Paulo Cesar, Carlos Gomes e Doutor Ronaldo (substituindo este à
Deputada Maria Olívia, por indicação da Liderança do BPSP),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Paulo Cesar, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlos Gomes,
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 1 a Fase da 22 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, em
turno único, o Projeto de Lei n 9 3.656/2006 (relator: Deputado Carlos
Gomes), que recebeu parecer pela aprovação com a Emenda & 1,
apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Passa-se à 2
Fase da 2 2 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos ns 6.969 e 7.004/2006. Passa-se à 3 1 Fase da 2?
Pane (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Carlos Gomes em
que solicita seja realizada reunião de audiência pública, para se
discutir a importância do restabelecimento do transporte ferroviário de
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rísticos em Minas Gerais, bem como as
contra o patrimônio da malha ferroviária dos
na Região Metropolitana de Belo Horizonte e
ona da Mata; Doutor Ronaldo em que solicita
Governador do Estado com vistas a autorizar
árias a apoiar a expansão da unidade da
.agoas, para receber uma linha de produção

de lã de aço. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença àos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, l3 de dezembro de 2006.
Paulo Cesar, Presidente - Cecilia Ferramenta - Fahim Sawan.
ATA DA 4 REUNIÃO ÓRDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DAS

PESSOAS DESAPARECIDAS, EM 7/12/2006
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sargento Rodrigues, flurval Angelo, Célio Moreira e João Leite,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Carlos Gome. 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 membrõs da Comissão presentes, e informa que a
reunião se destina a ouvir os convidados, de forma a subsidiar os
trabalhos da Comissão . A Presidência interrompe a V Parte da
reunião para ouvir os ISrs. Cel. PM Eduardo Mendes, Chefe do
Estado-Maior da PMMG, representando o Cel. PM Hélio dos Santos
Júnior, Comandante-Gdral da PMMG; Delegado Antônio Carlos de
Faria, Chefe do Departkmento de Investigação, representando Otto
Teixeira Filho, Chefe dePolícia Civil do Estado de Minas Gerais; Ten.
Cel. BM Aurélio Sávio de Mendonça Terra, representando o Cel. BM
José Honorato AmenoJ Comandante-Geral do CBMMG; as Sras.
Cristina CoeIli Cicarelli Masson, Delegada Titular da Delegacia das
Pessoas Desaparecidas; Rossana Mary Neres Silva, Psicóloga da
Divisão de Referência ida Pessoa Desaparecida; Vanda Nogueira
Miranda, ex-integrante da extinta Associação de Familiares e Amigos
de Pessoas Desaparecidas - Afago - e irmã de Elizabeth Nogueira,

passageiros e trens 1
condições em que se E
circuitos compreendido
no Vale do Piranga, na
seja formulado apelo ac
as providências neces
Bombril S. A.. em Sete
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desaparecida; Lilian Lima Camargos, irmã de Leandro Lima
Camargos, desaparecido; Simone Helena Rodrigues e Rivaldo de
Freitas Ferreira, mãe e pai de Douglas Freitas Ferreira, desaparecido,
os quais são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência, 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, 14 de dezembro de 2006.
Sargento Rodrigues, Presidente - Durval Angelo - João Leite.

ATA DA 142 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 0 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 152 LEGISLATURA, EM 7/1212006
As 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Gustavo Corrêa, Antônio Júlio e Weliton Prado
(substituindo este ao Deputado Adelmo Carneiro Leão, por indicação
da Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado Sargento Rodrigues. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Siva, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Gustavo Corrêa, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e passa à 1 Fase da 2a Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Nos termos do
art. 136, § 2, do Regimento Interno, o Presidente, Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, relator dos Projetos de Lei n g 3.669 e 3.732/2006, no l
turno, solicita a distribuição de avulso dos referidos pareceres, que
concluem, ambos, pela constitucional idade, legalidade e juridicidade
da matéria, sendo o primeiro na forma do Substitutivo n 2 1. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima

rÁ
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reunião ordinária, detei nina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, 'residente - Sebastião Costa - Weliton Prado -

Gilberto Abramo.
ATA DA 11? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 4 2 SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 12/12/2006
As 9h42m1n, compatecem na Sala das Comissões os Deputados

Leonardo Quintão, Dalno Ribeiro Silva (substituindo este à Deputada
Ana Maria Resende, por indicação da Liderança do Bloco BPSP),
Ricardo Duarte (subàtituindo o Deputado Edson Rezende, por
indicação da Liderança do Bloco PT-PCdoB) e Weliton Prado
(substituindo o Deputa do Jésus Lima, por indicação da Liderança do
Bloco PT-PCdoB), membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, p5 Deputados Antônio Júlio, Dilzon Meio e
Adaiclever Lopes. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Leonardo Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requrimento 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. Registra-se a
presença da Deputad Ana Maria Resende. A Presidência informa
que a reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e
comunica o recebime'nto de correspondência do Sr. Lindon Carlos
Resende da Cruz, Prefeito Municipal de Nova Ponte, manifestando
profundo repúdio à aprovação do Projeto de Lei Complementar n2
87/2006. O Presidentõ acusa o recebimento da seguinte proposição,
para a qual designou o relator citados a seguir: Projeto de Lei
Complementar n g 87/006, no 1 9 turno (Deputado Leonardo Quintão).
Passa-se à 1 2 Fase da 2? Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. O Presidente determina a distribuição de
avulso do seu pardcer, em 1 9 turno, sobre o Projeto de Lei
Complementar n 2 87/2006, que conclui pela aprovação na forma do
Substitutivo n 9 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com as
Emendas n 2s 1 a 20. Passa-se à 3 2 Fase da 2? Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a dispussão e votação de proposições da Comissão.
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Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Antônio
Júlio em que solicita seja encaminhado ofício ao Comandante-Geral
da Polícia Militar solicitando informações sobre o bloqueio à entrada
dos cidadãos de Pequi na Assembléia Legislativa no dia 11 de
dezembro. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião extraordinária, hoje, dia 12, às 17 horas, para
apreciar o Projeto de Lei Complementar n Q 87/2006, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2006.
Leonardo Quintão, Presidente - Weliton Prado - Domingos Sávio -

Miguel Martini.	-
ATA DA lG REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

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

12/12/2006
Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Célio Moreira, Bilac Pinto e Roberto Carvalho, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Roberto Carvalho, 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 2a 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 n9 6.197/2006. Submetido a discussão e votação é
aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n2
3.530/2006. 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, 13 de dezembro de 2006.
Célio Moreira, Presidente.

ATA DA 24 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 4? SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DI 152 LEGISLATURA, EM 12112/2006

Às 11511h5min, compare cem na Sala das Comissões os Deputados
Fahim Sawan, Gustavo Valadares, Dinis Pinheiro, Ricardo Duarte,
Sargento Rodrigues, Svio Souza Cruz e Dilzon Meio (substituindo
este ao Deputado Antônio Genaro, por indicação da Liderança do
BPSP), membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, os Deputados Célio Moreira. Adaiclever Lopes, Domingos
Sávio e Weliton Prado!l Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Fahim Sawaç, 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 da pauta e comunica o recebimento de correspondência
encaminhada pelo Sr. Marcos Tito, Presidente da Junta Comercial do
Estado de Minas Gerais, publicada no "Diário do Legislativo", no dia
7/12/2006. Passa-se à i Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votaç -aol de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Pienário.1 Após discussão e votação, são aprovados,
cada um por sua vez,í no l o turno, o parecer pela rejeição das
Emendas n 2s 3 a 8 apresentadas em Plenário ao Projeto de
Resolução n 2 3.768/2006, com voto contrário do Deputado Sávio
Souza Cruz (relator: Deputado Fahim Sawan); e o parecer pela
aprovação do Projeto de i Lei n2 3.66912006 na forma do Substitutivo n2
1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda n 2 1, com o
voto contrário do Deputdo Weliton Prado (relator: Deputado Fahim
Sawan). Na fase de disc1ussão dos pareceres dos relatores, Deputado
Fahim Sawan, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei n2
3.695/2006 no 20 turno, pa forma do vencido em 1 9 turno, e Deputado
Dílzon Meio, que conclui pela rejeição da Emenda n 2 1 apresentada
em Plenário ao Projeto te Lei n 2 3.694/2006, o Presidente defere os
pedidos de vista do Deputado Sávio Souza Cruz. O Projeto de Lei n2
3.77812006 e o Projeto de Lei Complementar n 2 87/2006, ambos em
12 turno, são retirados da pauta pelo Presidente da Comissão por não
cumprir pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a

kA
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Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para as reuniões extraordinárias, a serem
realizadas no dia 13 de dezembro, quarta-feira, às 9h45min e às
1 4h45min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Fahim Sawan, Presidente - Dinis Pinheiro - Ricardo Duarte - José

Henrique.	-	 -
ATA DA 11 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SAÚDE NA 4 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15
LEGISLATURA, EM 1211212006

Às 15h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Adelmo Carneiro Leão e Edson Rezende, membros da supracitada
Comissão. Está presente, também, o Deputado Padre João. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão
declara aberta a reunião e, nos termos do art. 125 § 3 9 dá ata por
aprovada e solicita aos Deputados que a subscrevam. A Presidência
informa que a reunião se destina a debater em audiência pública, na
cidade de Barbacena, o fechamento do pronto atendimento do
Hospital Regional de Barbacena. A Presidência interrompe a 1 2 Parte
da reunião para ouvir a Sra. Eliana Teixeira Dias, Presidente da
Comissão de Direitos Humanos e Ética do Município de Barbacena;
Dilma Jane Couto Carneiro Santos; Promotora de Justiça; Elissa
Lourenço Xavier, Promotora de Justiça de Defesa da Saúde; Flávio
Barra Rocha, Promotor da Infância, Idosos e Deficientes Físicos;
Sebastião Alvim, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Barbacena,
que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede
a palavra ao Deputado Edson Rezende, autor do requerimento que
deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após,
passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.
Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Padre João - Edson Rezende.
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ATA DA 12 REUNI?
ASSUNTOS MUNICF

LEGISLATIVA ORDIN4
Às 17h12min, compai

Leonardo Quintão, Don
Sebastião Helvécio, p0
Martini (substituindo a O
Liderança do BPSP) e
Rezende, por indicação
da supracitada Comissã
Fernandes. Havendo
Leonardo Quintão, de
aprovação de requerim
leitura da ata da reuni(;
subscrita pelos membi
informa que a reunião
pauta. Passa-se à
compreendendo a di
proposições sujeitas à E
do parecer sobre o Proji
Deputado Leonardo Ou
anterior e apresenta ou
turno, do Projeto de 1
Substitutivo n 9 2. Após
do parecer que conclui
Complementar 87/2
Emenda n 2 1 apreser
Cumprida a finalidade d
dos parlamentares, con'
reunião ordinária, deterr

Sala das Comissões,
Leonardo Quintão, Pr(
ATA DA 11 REUNI)
REDAÇÃO NA 4 Si

LEG
Às 10 horas, compa

EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
US E REGIONALIZAÇÃO NA 0 SESSÃO
]IA DA 19 LEGISLATURA, EM 12/12/2006
em na Sala das Comissões os Deputados
igos Sávio (substituindo este ao Deputado
indicação da Liderança do BPSP), Miguel
)utada Ana Maria Resende, por indicação da
3liton Prado (substituindo o Deputado Edson
a Liderança do Bloco PT-PCd0B), membros
Está presente, também, o Deputado Marlos

mero regimental, o Presidente, Deputado
ara aberta a reunião e, em virtude da
ito do Deputado Weliton Prado, dispensa a
anterior, a qual é dada por aprovada e é

3 da Comissão presentes. A Presidência
destina a apreciar a matéria constante na
Fase da 2 Parte (Ordem do Dia),

ussão e votação de pareceres sobre
eciação do Plenário. Anunciada a discussão
) de Lei Complementar n 2 87/2006, o relator,
:ão, retira o parecer apresentado na reunião
parecer que conclui pela aprovação, no

i Complementar n g 8712006 na forma do
cussão e votação, é aprovada nova redação
?la aprovação, no 1 2 turno, do Projeto de Lei
)6 na forma do Substitutivo n 2 2, com a
Lia (relator: Deputado Leonardo Quintão)_
reunião, a Presidência agradece a presença
ca os membros da Comissão para a próxima
na a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
de dezembro de 2006.

idente - Sebastião Helvécio - Jô Moraes.
EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

;SÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15
LATURA, EM 13/12/2006
cem na Sala das Comissões a Deputada
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Vanessa Lucas e os Deputados Sebastião Costa e Djalma Diniz,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Sebastião Costa, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Djalma Diniz,
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: Projeto de Resolução nQ 3.777/2006, Projeto de Lei
Complementar n 2 78/2006, Projetos de Lei n os 623, 2.209, 2.4943
2.625, 2.675, 2.751, 2.752, 2.754 e 2.769/2005, 2.934, 3.020, 3.054,
3.077, 3.085, 3.151, 3.160, 3.167, 3.193, 3.329, 3.354, 3.398, 3.476,
3.568, 1.092/2003, 2.906/2005, 3.083, 3.143, 3.195, 3.366, 3.394,
3.409, 4.416, 3.461, 3.524, 3.525, 3.550 e 3.558/2006, (Deputada
Vanessa Lucas); 3.572, 3.575, 3.580, 3.581, 3.583, 3.584, 3.586,
3.587, 3.588, 3.593, 3.594, 3.595, 3.597, 3.600, 3.609, 3.610, 3.612,
3.613, 3.614, 3.615, 3.624, 3.625, 3.627, 3.628, 3.630, 3.633, 3.635,
3.638, 3.640, 3.643, 3.647, 3.649, 3.650, 3.664, 3.667, 3.671 e
3.70912006 (Deputado Djalma Diniz). 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, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de
Redação Final do Projeto de Resolução n Q 3.777/2006, do Projeto de
Lei Complementar & 78/2006 e dos Projetos de Lei n 2s 623, 2.209,
2.494, 2.625, 2.675, 2.751, 2.752, 2.754 e 2.769/2005, 2.934, 3.020,
3.054, 3.077, 3.085, 3.151, 3.160, 3.167, 3.193, 3.329, 3.354, 3.398,
3.476, 3.568 (relatora: Deputada Vanessa Lucas). Passa-se à 2 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 ns 1.092/2003,
2.906/2005, 3.083, 3.143, 3.195, 3.366, 3.394, 3.409, 4.416, 3.461,
3.524, 3.525, 3.550 e 3.55812006, (Deputada Vanessa Lucas); 3.572,
3.575, 3.580, 3.581, 3.583, 3.584, 3.586 5 3.587, 3.588, 3.593, 3.594,
3.595, 3.597, 3.600, 3.609, 3.610, 3.612, 3.613, 3.614, 3.615, 3.624,



1435

3.625, 3.627, 3.628, 3.630, 3.633, 3.635, 3.638, 3.640, 3.643, 3.647,
3.649, 3.650, 3.664, 3.67, 3.671 e 3.709/2006 (Deputado Ojalma
Diniz). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
as reuniões extraordinárias, de amanhã, às 9h15min, às 10 horas, e
às 1 4h3Omin, determina  lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas - Doutor Ronaldo.

ATA DA 209 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO ÏDÚBLICA NA 49 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DÁ 15 2 LEGISLATURA, EM 13112/2006
Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Fahim Sawan, Dinis Pinheiro, Ricardo Duarte, Célio Moreira e Dilzon
Meio (substituindo os dois últimos os Deputados Sargento Rodrigues
e Antônio Genaro, por i indicação da Liderança do BPSP) e José
Henrique (substituindo este ao Deputado Antônio Júlio, por indicação
da Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão. Está
presente, também, a IDeputada Elisa Costa. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Fahim Sawan, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Députado
Dulzon Meio, dispensa leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante da pauta. Passa-se à 1 2 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a disdussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Deputado Dílzon
Meio apresenta requerir1ento no qual solicita que o Projeto de Lei
Complementar n 9 87/20Ô6 seja apreciado em último lugar. Colocado
em votação, o requerimento é aprovado. Após discussão e votação,
são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação,
no 1 9 turno, do Projeto deLei & 3.778/2006 (relator: Deputado Dinis
Pinheiro); e do Projeto 

de 
Lei Complementar n 2 93/2006 na forma do

Substitutivo 
no 

1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça (relator: Deputad ,6 Célio Moreira). O parecer sobre o Projeto
de Lei Complementar n87/2006 no 1 2 turno deixa de ser apreciado
em virtude de solicitação, de prazo regimental pelo relator, Deputado
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Fahim Sawan. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para as reuniões extraordinárias, a serem realizadas hoje,
dia 13 de dezembro, às 14h45min e às 20h15min, e amanhã, dia 14
de dezembro, às 10h15min, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Fahim Sawan, Presidente	- Sargento Rodrigues - Gustavo

Valadares - Dilzon Meio - Jô Moraes - Leonardo Quintão.
ATA DA 30 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4 9 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 159 LEGISLATURA, EM 13/12/2006
Às lOhlOmin, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Elisa Costa e os Deputados Domingos Sávio, Jayro Lessa, Dilzon
Meio, José Henrique, Luiz Humberto Carneiro e Sebastião Helvécio,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Antônio Júlio, Sargento Rodrigues e Gilberto Abramo.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Domingos
Sávio, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado José Henrique, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir
e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da
seguinte correspondência, publicada no "Diário do Legislativo" de
7/12/2006: ofícios dos Srs. Gerson Barros de Carvalho, Chefe de
Gabinete da Secretaria de Transportes e Obras Públicas; Daniel Silva
Balaban, Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação; Ricardo de Oliveira Lira, Diretor de Gestão Interna
substituto do Ministério da Educação, e Robínson Correa Gontijo,
Diretor Regional do Serviço Social do Comércio de Minas Gerais. O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei ns
2.081/2005 e 3.322/2006 (Deputado Domingos Sávio); 2.586/2005
(Deputado Sebastião Helvécio); 2.737 e 3.40612006 (Deputada Elisa
Costa); 3.192/2006 (Deputado Dilzon Meio); 3.690 e 3.795/2006

rÁ
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(Deputado José Henrique), no 2 2 turno; e 3.57912006 (Deputado
Domingos Sávio), no 1urno. 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 Deputado Luiz
Humberto Carneiro se retira da reunião. O Presidente determina, a
pedido do relator, a ditribuição de avulsos do parecer que conclui
pela aprovação, no 20 turno, do Projeto de Resolução n 2 3.768/2006
na forma do vencido no r turno (relator: Deputado Jayro [essa). Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela aprovação, no 12 turno, do Projeto de Lei
Complementar n2 9312006 na forma do Substitutivo n 9 1, da Comissão
de Constituição e Justiça (relator: Deputado Dilzon Meio) e dos
Projetos de Lei n2s 3.579/2006 (relator: Deputado Domingos Sávio) e
3.730/2006 na forma 1 do Substitutivo n9 1, da Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado José Henrique). Na fase de
discussão do parecer do relator, Deputado Sebastião Helvécio, que
conclui pela aprovação da Mensagem n 2 570/2006 por meio de projeto
de resolução, em turno úpico o Presidente defere o pedido de vista da
Deputada Elisa Costa. Os Projetos de Lei n 2s 1.88612006, 2.661/2005,
2.955, 3.056, 3.340, 3.389 e 3.729/2006, no 2 turno, e 3.669, 3.732,
3.741 e 3.779/2006 e o Projeto de Lei Complementar n 9 87/2006, no
1 Q turno, são retirados da pauta, por determinação do Presidente da
Comissão, por não cumpirem pressupostos regimentais. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião
extraordinária, hoje, às 116h45min, para a apreciação do Projeto de
Resolução n 9 3.76812006 e dos Projetos de Lei n 9s 1.886/2004,
2.66112005, 2.955, 3.056, 3.340, 3.389 e 3.729/2006, no 22 turno, e
2.880/2005 e 3.732 e 3.77912006 e do Projeto de Lei Complementar
n 87/2006, no 12 turno, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2006.
Domingos Sávio, presidente - Dilzon Meio - Elisa Costa - Antônio

Júlio - Sebastião Helvécio.	 -
ATA DA 21 REUNIAO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO F$ÚBLICA NA 42 SESSÃO LEGISLATIVA

rÀ
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ORDINÁRIA DA 152 LEGISLATURA, EM 13/12/2006
Às 14h51 mm, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Jô

Moraes e os Deputados Fahim Sawan, Gustavo Valadares, Sargento
Rodrigues, Dilzon Meio (substituindo este ao Deputado Antônio
Genaro, por indicação da Liderança do BPSP) e Leonardo Quintão
(substituindo o Deputado Antônio Júlio, por indicação da Liderança do
PMDB), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Fahim Sawan, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
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 P Fase da 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, o parecer pela
aprovação, no 29 turno, do Projeto de Lei n 2 3.695/2006 na forma do
vencido no 1 2 turno (relator: Deputado Fahim Sawan); e pela rejeição
da Emenda n 2 1, apresentada em Plenário ao Projeto de Lei n2
3.694/2006, no 12 turno (relator: Deputado Dilzon Meio). O Projeto de
Lei Complementar n 2 87/2006 é retirado da pauta, atendendo-se a
pedido de prazo do relator, Deputado Fahim Sawan. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para as reuniões
extraordinárias, a serem realizadas na mesma data, às 20h15min, e
em 14/12/2006, às lOhlSmin, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Fahim Sawan, Presidente -	Gustavo Valadares - Sargento

Rodrigues - Dinis Pinheiro - Ricardo Duarte.	 -
ATA DA 19? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 49 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 13112/2006
As 16h50min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Elisa Costa e os Deputados Domingos Sávio, Jayro Lessa, Dilzon
Meio, José Henrique, Luiz Humberto Carneiro e Sebastião Helvécio,

4i 1
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membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Sebastião Heivécio, Antônio Júlio, Célio Moreira e Weliton
Prado. Havendo núnpero regimental, o Presidente, Deputado
Domingos Sávio, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Dilzon Meio, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da comissãb presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir
e votar proposições 6 Comissão. 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. Na fase de
discussão do parecer dó relator, Deputado Jayro [essa, que conclui
pela aprovação, no 2 turno, do Projeto de Resolução n 2 3.76812006
na forma do vencido no 1 2 turno, é apresentada a proposta de
emenda n 1, da Deputada Ana Maria Resende. Após discussão e
votação é aprovado :0 parecer, salvo a proposta de emenda
apresentada, registrando-se o voto contrário da Deputada Elisa Costa.
Submetida a votação a Proposta de Emenda n 9 1 é rejeitada. E
também aprovado o parecer pela aprovação, no 1 1 turno, do Projeto
de Lei n2 3.779/2006 com a Emenda n2 1, da Comissão de
Constituição e Justiça. Os Projetos de Lei ns 1.88612004, 2.661/2005,
2.955, 3.056, 3.340, 3.389, 3.729, 3.73212006 e o Projeto de Lei
Complementar & 87/2906 são retirados da pauta por determinação do
Presidente da Comissão por não cumprirem pressupostos
regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença bos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a reuiiiião extraordinária, hoje, às 201h30min, para
apreciação dos pareceres dos Projetos de Lei n 9s 1.88612004;
2.661/2005; 3.056 1 3.3140, 3.389/2006, no 2Q turno, e 3.73212006 e o
Projeto de Lei Complmentar n2 87/2006, no l Q turno, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Saia das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Domingos Sávio, Pdesidente - Dilzon Meio - José Henrique -

Gustavo Corrêa - Luiz Humberto Carneiro.
ATA DA 244 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 49 SESSÃO

rÀ
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LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 2 LEGISLATURA, EM 13/12/2006
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Cecilia Ferramenta e os Deputados Paulo Cesar e Fahim Sawan
(substituindo este à Deputada Maria Olivia, por indicação da
Liderança do BPSP), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Cesar, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputada Cecilia Ferramenta, 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. Passa-se à 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 n2 7.027/2006, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva. 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, 14 de dezembro de 2006.
Carlos Gomes, Presidente.

ATA DA 222 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 4? SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 159 LEGISLATURA, EM 13/12/2006
Às 20h26min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Fahim Sawan, Gustavo Valadares, Dinis Pinheiro, Ricardo Duarte e
Sargento Rodrigues, membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, a Deputada Elisa Costa e os Deputados Durval
Angelo, Paulo Piau, Célio Moreira, Leonardo Quintão, Neider Moreira,
Weliton Prado e Marlos Fernandes. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Fahim Sawan, 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 da pauta. Passa-se à 1? Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
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proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na fase de discussão
do parecer do relator, Deputado Fahim Sawan, que conclui pela
aprovação do Projeto de Lei Complementar n 1 8712006, na forma do
Substitutivo n 9 2, apresentado pela Comissão de Assuntos Municipais
e Regionalização, com as Emendas &s 1 a 38, que apresenta, no l
turno, o Presidente defre o pedido de vista do Deputado Sargento
Rodrigues. O Projeto de Lei n Q 3.778/2006, em 2Q turno, é retirado da
pauta por determinação do Presidente da Comissão por não cumprir
pressupostos regimentàis. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a reunião extraordinária, a ser realizada
amanhã, dia 14 de dezémbro, às 1 01h15min, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2006.
Fahim Sawan, Presidente - Dinis Pinheiro - DEIzon Meio - Célio

Moreira.
ATA DA 20? REUNI AO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE

FISCALIZAÇÃO FlNA'JCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 49 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 152 LEGISLATURA, EM 13/12/2006
As 201h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Domingos Sávio, Dilzon Meio, José Henrique, Luiz Humberto
Carneiro, Sebastião Hdlvécio e Gustavo Corrêa (substituindo este ao
Deputado Jayro Lessajpor indicação da Liderança do PFL), membros
da supracitada Comisso. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Domingos Sávio, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Gustavo Corrêa, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante da
pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 1?
Fase da 2a Parte (Or1em do Dia), compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Registra-se a presença da Deputada Elisa Costa e do
Deputado Sebastião Hlvécio. Após discussão e votação, é aprovado
o parecer pela aprovação, no 1 0 turno, do Projeto de Lei n 2 3.732/2006
na forma do SubstitutiMo n Q 1 (relator: Deputado Sebastião Heivécio).
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O Projeto de Lei Complementar n 2 87/2006 e os Projetos de Lei ns
1.886/2004, 2.661/2006, 3.056, 3.340, 3.389, 3.729/2006 são retirados
da pauta por determinação do Presidente da Comissão por não
cumprirem pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária do
dia 14/1212006, às 1 01h30min, para apreciação dos pareceres sobre os
Projetos de Lei n2s 1.886/2004, 2.661/2005, 2.953, 2.955, 3.056,
3.340, 3.389, 3.732 e 3.729/2006, no 22 turno, 2.493/2005 e
3.368/2006 e sobre o Projeto de Lei Complementar n 2 87/2006, no l
turno, e a Mensagem n 2 57012006, em turno único, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Dilzon Meio - Weliton Prado -

Sebastião Helvécio.
ATA DA 12 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
REDAÇÃO NA 49 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 1 5

LEGISLATURA, EM 14112/2006
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Vanessa Lucas e os Deputados Sebastião Costa e Doutor Ronaldo,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Sebastião Costa, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento da Deputada 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 discutir e votar
pareceres sobre proposições em fase de redação final e acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projeto de Resolução n 9 3.768/2006
(Deputada Vanessa Lucas) e Projetos de Lei ns 1.986/2004 e
2.400/2005 (Deputado Doutor Ronaldo). 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. Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
Pareceres de Redação Final do Projeto de Resolução n 2 3.768/2006
(relatora: Deputada Vanessa Lucas) e dos Projetos de Lei ns

rs
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1.98612004 e 2.400/2005 (relator: Deputado Doutor Ronaldo).
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião
extraordinária a realizar-se no dia 18/12/2006, às 141h15min,
determina a lavratura da' ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria Olívia - Maria Tereza [ara.

ATA DA 21 a REUNIà4O EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 14/1212006
Às 10h40min, compaifecem na Sala das Comissões os Deputados

Domingos Sávio, Jayro [essa, Dilzon Meio, Sebastião Helvécio e
Weliton Prado (substituindo este à Deputada Elisa Costa, por
indicação da Liderança do Bloco PT- PCdoB), membros da
supracitada Comissão.Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Domingos Sávio, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerim'ento do Deputado Diizon Meio, 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 1
Fase da 22 Parte (Ordém do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. O Deputado . Jayro [essa se retira da reunião. Após
discussão e votação,!são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela aprovação, no 2 Q turno, dos Projetos de Lei ns
1.886/2004, 2.955, 3.30 e 3.732/2006 na forma do vencido no 1
turno (relator: Deputado Sebastião Helvécio); 2.661/2005 e
3.05612006 (relator: Deibutado Diizon Meio); e pela aprovação, no
turno, dos Projetos de 4ei n 2s 2.493/2005 na forma do Substitutivo n9
1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda n 2 1, da
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais (relator: Deputado
Luiz Humberto Carneik) e 3.368/2006 (relator: Dilzon Meio). O
Deputado Weliton Prado se retira da reunião. E também aprovado o
parecer, em turno únicol que conclui pela aprovação da Mensagem &
57012006 por meio de projeto de resolução (relator: Deputado
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Sebastião Helvécio). Os Projetos de Lei ns 2.953, 3.389 e 3.72912006
e o Projeto de Lei Complementar n 2 87/2006 são retirados da pauta
por determinação do Presidente da Comissão por não cumprirem
pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinárias para
hoje, às 15 horas, para apreciação do Projeto de Lei n2 2.953/2006 no
29 turno; e para segunda-feira, dia 18/12/2006, às 14h115min, e terça-
feira, dia 19/12/2006, às 10h45min, com edital a ser publicado,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - José Henrique - Dinis Pinheiro -

Dilzon Meio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9

2.987/2006
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais

Relatório
De autoria da Deputada Maria Olívia, o projeto de lei em tela visa a

declarar de utilidade pública a Associação Protetora dos Animais Rosa
de Sarom do Senhor Jesus de Extrema - Apaex -, com sede no
Município de Extrema.

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, situada no Município de Extrema, sem fins

lucrativos, busca desenvolver um importante trabalho voltado à
proteção dos animais, coibindo atos de abuso e crueldade. Para a
consecução de suas atividades, oferece atendimento veterinário a
animais de rua; realiza companhas em prol da esterilização; denuncia,
em parceria com o Ibama, o tráfico de animais silvestres; encaminha
animais para adoção.

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

Pelas razões exposta opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
n g 2.987/2006, em turrn único.

Sala das Comissões, 8 de dezembro de 2006.
João Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9
3.680/2006

Comissão de T insporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

do Paulo Piau, o projeto de lei em epígrafe visa
)ública a Associação Comunitária, Cultural e
om sede no Município de Nova Ponte.

ninada preliminarmente pela Comissão de
id a , que concluiu por sua juridicidade,

alidade, na forma apresentada. Agora, cabe a
Jêliberar conclusivamente sobre ela, conforme
a», do Regimento Interno.

Fundamentação
Instituída em 2005, rro Município de Nova Ponte, a Associação

Comunitária, Cultural e Beneficente Hidro-FM é uma entidade civil
sem fins econômicos, que visa à defesa da cidadania, baseada nos
princípios da solidariedáde, do companheirismo, da cooperação e da
integração social.

De acordo com o art. 1 2 de seu estatuto, tem por finalidade executar
serviço de radiodifusão para discutir os problemas que afetam os
grupos comunitários do Município e encaminhá-los, se possível, aos
poderes públicos; desenvolver atividades e serviços necessários para
que a população da área possa melhorar suas condições de vida e de
trabalho; transmitir-lhe irformações de interesse e de utilidade pública,
especialmente sobre economia doméstica, abastecimento, preços,
defesa do consumidor, saúde, educação, segurança, serviços básicos
emergenciais, transporte, lazer, aperfeiçoamento profissional,
desenvolvimento cultural e artístico.

Portanto, essa entidade se faz merecedora do pretendido título
declaratório.

De autoria do Deput
declarar de utilidade
Beneficente Hidro-FM,
A matéria foi exa

Constituição e Jus
constitucionalidade e 1
este órgão colegiado
preceitua o art. 103, 1,
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Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n9

3.680/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2006.
Bilac Pinto, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9
3.682/2006

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em epígrafe visa
a declarar de utilidade pública o Grupo Associativo de Apoio Amor
Exigente, com sede no Município de Ituiutaba.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade com a Emenda n g 1, que apresentou.
Agora, cabe a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre
ela, conforme preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em referência, sem fins lucrativos, congrega pessoas que

tenham como objetivo trabalhar com o desenvolvimento e a educação
da criança, do adolescente, do jovem, do adulto e do idoso,
prestando-lhes assistência. Além disso, promove a reintegração social
de toxicômanos e alcoólatras, através de orientação e prevenção,
proporcionando-lhes alimento e trabalho, saúde, educação,
qualificação profissional, esporte e lazer.

Para a consecução desses fins, ela firma pacto de colaboração com
o poder público e órgãos não governamentais

Em virtude da importância social de suas atividades, desenvolvidas
em benefício de seus associados e da comunidade em geral, essa
entidade se faz merecedora do pretendido título declaratório de
utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n9

3.682/2006, em turno único, com a Emenda & 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2006.

rsi
L S U 1



Doutor Ronaldo, relator.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.685/2006
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais

Relatório
De autoria do Depuli

a declarar de utilidade
de Pássaros do Alto P
Patos de Minas.

A matéria foi exa
Constituição e Jus
constitucional idade e 1
deliberar conclusivarn
"a", do Regimento Inte
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ado Paulo Piau, o projeto de lei em epígrafe visa
pública a Associação dos Criadores Amadores

akanaíba - Acapap -, com sede no Município de

ida preliminarmente pela Comissão de
que concluiu por sua juridicidade,

idade. Agora, cabe a este órgão colegiado
sobre ela, conforme preceitua o art. 103, 1,

Fundamentação
Município de Patos de Minas, a Associação

Ds de Pássaros do Alto Paranaíba é uma
privado, sem fins econômicos, e tem por

juntamente com entidades congêneres e
s, a defesa da fauna, da flora e dos recursos
;tentes na região do alto Paranaíba; difundir
trios ao êxito na criação de pássaros em
jromover treinos e torneios de canto visando

seleção dos melhores pássaros para a
o congraçamento entre os criadores de aves

de se faz merecedora do pretendido título

Conclusão
somos pela aprovação do Projeto de Lei n2

ico.
8 de dezembro de 2006.
r.
URNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.766/2006
Comissão da Saúde

Fundada em 2002, n
dos Criadores Amado
entidade civil de direil
finalidades promover,
autoridades competent
naturais renováveis ex
conhecimentos neces
ambientes domésticos;
ao aprimoramento e
procriação; e estimular
canoras.

Portanto, essa entid
declaratório.

Pelas razões expost
3.685/2006, em turno ú

Sala das Comissões,
Doutor Ronaldo, relal

PARECER PARA

rÀ
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Relatório
O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Miguel Martini,

objetiva declarar de utilidade pública o Serviço de Obras Sociais de
Lambari, 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 órgão colegiado, para deliberação
conclusiva, com base no art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Serviço de Obras Sociais de Lambari, entidade civil sem fins

lucrativos e de natureza filantrápica, tem por finalidade prestar
assistência social às pessoas de baixa renda, em especial os idosos,
fornecendo-lhes abrigo, alimentação, medicamento, vestuário e
serviços médicos.

Para consecução de suas atividades, mantém e administra o
Hospital São Vicente de Paulo, além de procurar firmar parcerias com
outras 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 realização de suas
finalidades específicas, focadas no atendimento às pessoas da
terceira idade.

Levando-se em consideração a exposição de motivos, está
habilitado a receber o título de utilidade pública.

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

3.766/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2006.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA O 12 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 1.672/2004
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, o Projeto de Lei n2

1.672/2004 estabelece a Política da Pessoa com Deficiência para o
Estado de Minas Gerais.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 27/5/2004, foi a proposição
inicialmente distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que
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concluiu pela juridicidad, constitucionalidade e legalidade da matéria
com as Emendas n 2s 1 e 2, que apresentou.

Vem agora o projeto á esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do art. 102, XIV, do Regimento Interno.

Em conformidade com' o disposto no § 2 0 do art. 173 do Regimento
Interno, o Projeto de Lei n°3.523/2006, do Deputado Edson Rezende,
foi anexado ao projeto em análise.

Fundamentação
A proposição em epígrafe visa a estabelecer a Política da Pessoa

com Deficiência para o Estado de Minas Gerais, com a finalidade de
assegurar os direitos sociais dessas pessoas e criar condições para
promover a autonomia, á inclusão social e a participação efetiva desse
grupo na sociedade.

A Constituição Federal, em seu ai. 24, XIV, estabelece que cabe ao
Estado legislar concorre' ntemente com a União e o Distrito Federal
sobre proteção e interação social das pessoas portadoras de
deficiência.

A esse respeito, ressalte-se que o Estado já editou várias normas
sobre a pessoa com deficiência, que procuram garantir o princípio da
igualdade inserido em nossa Constituição. Essas normas buscam a
habilitação e a integração dos deficientes na sociedade e facilitam a
sua inclusão no universo dos direitos e deveres.

A norma mais abrangente que trata da matéria disciplinada pelo
projeto em pauta é a Lbi Federal n Q 7.853, de 24/10/89, que dispõe
sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência e sua integração
social, cria a Coordendoria Nacional para Integração da Pessoa
Portadora de Deficiência - Corde -, institui a tutela jurisdicional de
interesses coletivos ou Elifusos dessas pessoas, disciplina a atuação
do Ministério Público, define crimes e dá outras providências. Além
disso, encontra-se em tramitação no Senado o Projeto de Lei Federal
& 6/2003, que institui o Estatuto do Portador de Deficiência, com o
objetivo de assegurar à integração social e o pleno exercício dos
direitos individuais e coItivos da pessoa com limitação físico-motora,
mental, visual, auditiva ou múltipla que dificulte a sua inserção social.
A Comissão de 1 Constituição e Justiça opinou	pela

constitucionalidade, juridicidade e legalidade do projeto em análise
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com as Emendas n9s 1 e 2, que apresentou, para suprimir os arts. 12
e 13. O art. 12 dispõe sobre a adaptação dos veículos em circulação.
Tendo em vista que não há como exigir das empresas
concessionárias de transporte intermunicipal as adaptações previstas
no art. 12, porque os modelos dos veículos são padronizados, esta
Comissão ratifica a modificação efetuada pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Já o art. 13 do projeto prevê gratuidade no transporte coletivo para
as pessoas com deficiência. A esse respeito, convém ressaltar a
vigência da Lei Federal flQ 8.899, de 1994, regulamentada pelo
Decreto Federal n2 3.691, de 2000, que concede ao portador de
deficiência o direito ao passe livre no sistema de transporte coletivo
interestadual. Essa lei determina que as empresas permissionárias e
autorizatárias de transporte interestadual de passageiros reservarão
dois assentos de cada veículo, destinados a serviço convencional,
como cota do passe livre, para ocupação pelas pessoas indicadas em
seu art. l. Na esfera estadual, as Leis ns 10.419, de 1991,
regulamentada pelo Decreto n2 32.649, de 1991; e n 2 9.760, de 1989,
asseguram ao idoso e ao portador de deficiência o direito ao passe
livre no transporte coletivo intermunicipal. Entretanto, o Tribunal de
Justiça do Estado, em decisão de março de 2000, entendeu que as
pessoas portadoras de deficiência têm direito à gratuidade do
transporte somente na área urbana, negando-lhes tal direito no âmbito
intermunicipal.

Em audiência pública realizada em 1I9f2004 por esta Comissão,
representantes de instituições ligadas à pessoa com deficiência
apresentaram algumas sugestões para o aprimoramento do projeto,
que contribuíram para a elaboração do substitutivo que apresentamos
a seguir. Saliente-se que, além das alterações de conteúdo propostas
na audiência, julgamos conveniente realizar outras modificações no
projeto a fim de adequar o texto à técnica legislativa.

Conclusão
Em vista do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n

1.67212004 na forma do Substitutivo n 2 1, a seguir apresentado, e pela
rejeição das Emendas n2s 1 e 2, da Comissão de Constituição e
Justiça.

J
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SUBSTITUTIVO N 2 1
Estabelece a PoF

	Estadual da Pessoa com Deficiência e dá
outras providências.
A Assembléia Leciisl

	
do Estado de Minas Gerais decreta:

Capítulo 1
Disposições Preliminares

Art. 1 - Esta lei dispõe sobre a Política Estadual da Pessoa com
Deficiência e estabelece os princípios, as normas e os critérios para
assegurar a inclusão social e o exercício dos direitos individuais e
coletivos da pessoa com deficiência.

Art. 2 - Considera-se deficiência toda restrição física, mental ou
sensorial, de naturez
dificuldade para o exei
social e para a indepen

Art. 3 - Para os fins d
- deficiência física a

segmentos do corpo ht
comprometimento das
estéticas e as que não
funções;

II - deficiência auditN
41dB (quarenta e um c
freqüências de 5001Hz,

III - deficiência visual
ou menor que 0,05 no
baixa visão, que signifii
olho, com a melhor cor
medida do campo visu
60 0; ou a ocorrência
anteriores;

IV - deficiência menta	funcionamento intelectual inferior à média,
com limitações associa	a duas ou mais áreas das habilidades
adaptativas, como:

a)comunicação;
b)cuidado pessoal;
c) habilidades sociais;

permanente ou transitória, que acarrete
[cio de ocupação habitual, para a interação
ncia econômica.
ta lei, considera-se:
.Iteração completa ou parcial de um ou mais
iano, congênita ou adquirida, acarretando o
funções físicas, exceto as deformidades
Dduzem dificuldades para o desempenho das

à a perda bilateral, parcial ou total média de
bcibéis) ou mais, aferida por audiograma nas
.000Hz, 2.0001Hz e 3.0001Hz;
a cegueira, na qual a acuidade visual é igual
melhor olho, com a melhor correção óptica; a
;a acuidade visual entre 0,5 e 0,05 no melhor

ção óptica; os casos em que a somatória da
ai em ambos os olhos é igual ou menor que

simultânea de quaisquer das condições

rÃ
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d) utilização dos bens e dos equipamentos comunitários;
e) saúde e segurança;
f) habilidades acadêmicas;
g) lazer;
h)trabalho;
V - deficiência múltipla a associação de duas ou mais deficiências.
§ 1 - Considera-se pessoa com deficiência aquela que se enquadra

em quaisquer das condições descritas neste artigo, bem como a que
apresenta comprometimento psicossocial, com características
específicas ou combinadas, de síndromes e quadros psicológicos,
neurológicos ou psiquiátricos, que causam atrasos no
desenvolvimento e prejuízos no relacionamento social, em grau que
requeira cuidados e tratamentos específicos.

§ 2 - Considera-se pessoa com mobilidade reduzida aquela que,
não se enquadrando no conceito de pessoa com deficiência, tenha,
por qualquer motivo, dificuldade de movimentar-se, permanente ou
temporariamente, gerando redução efetiva da mobilidade,
flexibilidade, coordenação motora e percepção.
AI. 49 - Cabe ao Estado, à sociedade, à comunidade e à família

assegurar à pessoa com deficiência a efetivação dos direitos
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à habitação, à educação,
ao esporte, ao lazer, à profissionalização, ao trabalho, ao transporte,
ao acesso às edificações públicas, à cultura, à seguridade social, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária.

Art. 5 - Cabe ao Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da
Pessoa Portadora de Deficiência fiscalizar e exigir o cumprimento da
legislação que assegura os direitos da pessoa com deficiência, bem
como estabelecer as diretrizes e prioridades da política de que trata
esta lei.

Art. 6 - Compete à Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa
Deficiente - Caade - exercer a coordenação da política de que trata
esta lei.

Capítulo II
Dos Princípios e Objetivos

Seção 1

La
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1	
Dos Princípios

Ar!. F - A Política Estadual da Pessoa com Deficiência obedecerá
aos seguintes princípios;

- desenvolvimento de ação conjunta do Estado e da sociedade civil,
de modo a assegurar a plena integração da pessoa com deficiência no
contexto socioeconômic

II - estabelecimento
operacionais que ass
exercício de seus direit(
das leis, propiciam o sei

III - respeito à pessc
igualdade de OpOrtL
reconhecimento dos
discriminação;

IV - respeito à dig
autonomia, às suas dite
seus direitos a benefí
convivência familiar e
vexatória de necessidac

V - primazia da respc
da política de que trata

Art. 8 - São ob
Deficiência:

- assegurar o
deficiência, garantir 5
preconceito, a discrin

II - assegurar o ingr
em iniciativas goverr
nas áreas de edi
transporte, habitação
suas peculiaridades;

III - promover mec
criação de postos de
com absorção de m

e cultural;
de mecanismos e instrumentos legais e
jurem à pessoa com deficiência o pleno

básicos, que, decorrentes da Constituição e
bem-estar pessoal, social e econômico;
t com deficiência, que deve ter garantida a
iidades na sociedade por meio do
lireitos que lhe são assegurados, sem

da pessoa com deficiência, à sua
e potencialidades e reconhecimento de
serviços de qualidade, bem como à
tária, vedada qualquer comprovação

)ilidade do Poder Executivo na condução
lei.

Seção II
Dos Objetivos
da Política Estadual da Pessoa com

D exercício da cidadania da pessoa com
direitos individuais e coletivos e combater o

ção e a marginalização a ela direcionados;
e a permanência da pessoa com deficiência

entais e em serviços públicos fundamentais
?ão, saúde, assistência social, trabalho,
Itura, esporte e lazer, de forma adequada às

que visem à qualificação profissional e à
ho e que privilegiem atividades econômicas
-obra de pessoas com deficiência, e criar

rÃ
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oportunidades de habilitação, reabilitação, formação profissional e
inserção no mercado de trabalho;

IV - estabelecer programas de prevenção de deficiência e de
eliminação de suas causas;

V - promover a articulação dos órgãos públicos, entidades privadas
e organismos internacionais, bem como a integração de suas ações
para a implementação da política de que trata esta lei;

VI - implantar e manter rede de atendimento que proporcione as
condições necessárias à inclusão social da pessoa com deficiência;

VII - viabilizar a participação da pessoa com deficiência na
implementação da política de que trata esta lei, por intermédio de suas
entidades representativas;

VIII - assegurar o direito à ampla informação sobre serviços e
benefícios, programas e projetos, bem como recursos oferecidos pelo
poder público e critérios para sua concessão;

IX - incentivar as entidades representativas da pessoa com
deficiência a manter prioritariamente programas que favoreçam o
desenvolvimento de seus associados, nas áreas de habilitação e
reabilitação, inclusão social, qualificação profissional e a atuar na
defesa de seus direitos.

Capítulo III
Dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Seção 1
Da Saúde

Art. 92 - Os órgãos e as entidades da administração pública estadual
direta e indireta responsáveis pela saúde deverão priorizar as seguinte
medidas, sem prejuízo de outras:

- promoção de ações preventivas, de detecção precoce e de
tratamento das doenças causadoras de deficiências e outras
potencialmente incapacitantes;

II - desenvolvimento de programas especiais de prevenção de
acidentes domésticos, de trabalho, de trânsito, entre outros, bem
como de programas para tratamento adequado dos acidentados;

III - implantação, implementação e manutenção de redes de serviços
regionalizados, descentralizados e hierarquizados em crescentes
níveis de complexidade, voltadas ao atendimento à saúde, à
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habilitação e à reabilit
articulada com as polític

IV - garantia de
estabelecimentos de s
tratamento adequado,
apropriadas;

V - garantia de ater
deficiência não interna

o das pessoas com deficiência, de forma
sociais e em caráter intersetorial;
sso das pessoas com deficiência aos

ie públicos, privados ou filantrópicos, e de
conforme normas técnicas e condutas

rito domiciliar de saúde à pessoa com
impossibilitada de acesso à unidade de

atendimento;
VI - investimento na formação e na atuação de agentes comunitários

• de equipes de saúde da família, visando à disseminação de práticas
• estratégias de reabiIitção referenciadas na comunidade.

§ 1 - Para os fins desta lei, prevenção compreende as ações e
medidas orientadas a évitar as causas das deficiências, bem como
sua progressão ou derivbção por outras incapacidades.
§ 2 - A deficiência deve ser diagnosticada e caracterizada por

equipe interdisciplinar de saúde para fins de concessão de benefícios
e serviços.

§ 3 - As ações referidas neste artigo serão executadas por
instituições públicas, assim como pela rede conveniada e contratada,
devidamente credenciada pelo Sistema único de Saúde - SUS.

Art. 10 - E beneficiárib do processo de habilitação e reabilitação a
pessoa que apresenta kieficiência, qualquer que seja sua natureza,
agente causal ou grau de severidade.

§ l - Entende-se porhabiIitação o processo contínuo e de duração
ilimitada que proporcione à pessoa com deficiência alcançar o nível de
desenvolvimento pesspal necessário a uma vida socialmente
participativa ou produtiva.

§ 22 - Considera-se reabilitação o processo de recuperação, total ou
parcial, das funções físicas, mentais e sensoriais da pessoa com
deficiência, para que atihja independência e autonomia e se reintegre
à vida comunitária e ao hiercado de trabalho.

§ 32 - A reabilitação da pessoa com deficiência será avaliada
periodicamente, desde que necessária.

Art. 11 - Incluem-se na assistência integral à saúde da pessoa com
deficiência a concessão de próteses, órteses, inclusive bolsas

rÁ
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coletoras e materiais auxiliares e a utilização de outros recursos
necessários à sua habilitação e reabilitação.

Art. 12 - A promoção da saúde e da reintegração social da pessoa
com sofrimento mental se dará conforme o disposto na Lei n 2 11.802,
de lede janeiro de 1995.

Seção II
Da Assistência Social

Art. 13 - Constitui campo de ação da assistência social, no que diz
respeito à pessoa com deficiência:

- promoção de acesso à rede de atendimento e garantia de
equiparação de oportunidades no mundo do trabalho;

II - provisão de benefícios, serviços, programas e projetos para
suprir necessidades básicas;

III - normatização, fiscalização e controle da prestação de serviços
assistenciais;

IV - qualificação de recursos humanos no atendimento à pessoa
com deficiência;

V - garantia de acolhimento em moradias temporárias, observando-
se o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando for o caso;

VI - desenvolvimento de serviços, programas e projetos de proteção
especial à pessoa com deficiência em situação de abandono ou sem
referência familiar;

VII - promoção e incentivo de campanhas e projetos educativos de
valorização das potencialidades da pessoa com deficiência e de
combate ao preconceito e à discriminação, de forma intersetorial;

VIII - garantia de acompanhamento à família da pessoa com
deficiência beneficiária da Política Estadual de Assistência Social, de
que trata a Lei n2 12.262, de 23 de julho de 1996;

IX - garantia de condições efetivas para habilitação e reabilitação
social da pessoa com deficiência;

X - garantia de ações de proteção social básica centradas nas
necessidades e nas potencialidades da pessoa com deficiência;

XI - organização das ações de proteção social básica de forma
intersetorial e descentralizada.

Parágrafo único - As ações de proteção social básica voltadas para
a pessoa com deficiência estarão integradas na Política Estadual de

rAI
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Assistência Social e
Estadual de Assistência
Direitos da Pessoa Port

Art. 14 - Fica a
permanência e o acc
a uma educação de

rão submetidas ao controle do Conselho
3ocial e do Conselho Estadual de Defesa dos
dora de Deficiência.

Seção III
Da Educação

.irado, no Sistema Estadual de Ensino, a
de crianças, jovens e adultos com deficiência
.lidade em todos os níveis e modalidades de

ensino.
Parágrafo único - A matrícula dos educandos a que se refere o

"caput" deste artigo sérá efetivada de acordo com a região de
moradia, observados os: parâmetros e critérios do cadastro geral do
Estado.

Art. 15 - O atendimento educacional especializado dar-se-á,
prioritariamente, no âmbito da rede pública e, de forma complementar,
por meio de convênics de cooperação ou contratos, conforme
legislação vigente.

Art. 16 - O poder público disponibilizará recursos tecnológicos e
equipamentos nas escolas públicas estaduais a fim de atender às
necessidades educacior'iais e de mobilidade específicas do aluno com
deficiência.

Art. 17 - Fica asseg
possibilitem a formaçã
rede pública estadLn
educacionais especiais

Art. 18 - O poder i
pesquisa e das agê
científicas e cursos de

- tratamento e prev,
II - produção de tec

deficiência;
111 - especialização

da a consecução de medidas e ações que
continuada em serviço dos educadores da
para o atendimento das necessidades
aluno com deficiência.

Seção IV
os Outros Benefícios

Subseção 1
Da Pesquisa	 -

lico, por meio dos organismos de apoio à
is de financiamento, fomentará pesquisas
)ecialização com as seguintes finalidades:

de deficiência;
a e aparatos para auxiliar a pessoa com

recursos humanos em acessibilidade e
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comunicação.
Art. 19 - O poder público promoverá campanhas informativas e

educativas dirigidas à população em geral, com a finalidade de
conscientizá-la e sensibilizá-la quanto à acessibilidade e à integração
social da pessoa com deficiência.

Subseção II
Da Acessibilidade nos Edifícios Públicos ou de Uso Coletivo

Art. 20 - A administração pública estadual direta e indireta destinará,
anualmente, dotação orçamentária para adaptação ou supressão de
barreiras arquitetônicas que dificultem ou impeçam a acessibilidade da
pessoa com deficiência nos edifícios públicos ou edifícios de uso
coletivo.

Art. 21 - Os espaços públicos e as edificações de órgãos e
entidades da administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes do Estado adequar-se-ão, no prazo de três anos contados da
data de publicação desta lei, às normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT - que tratam sobre acessibilidade.

Art. 22 - Serão reservados 2% (dois por cento) das vagas em todos
os estacionamentos de veículos, em órgãos e entidades da
administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes do
Estado, próximas dos acessos de circulação de pedestre, para
veículos que transportem pessoa com deficiência ou com mobilidade
reduzida, garantida pelo menos uma vaga, quando não se possa, pelo
percentual apresentado, obter-se número inteiro.

Parágrafo único - Os veículos estacionados nas vagas reservadas
deverão portar identificação a ser colocada em local de ampla
visibilidade, confeccionado e fornecido pelos órgãos de trânsito, que
disciplinarão suas características e condições de uso.

Art. 23 - A construção, a ampliação ou a reforma de edificações,
praças e equipamentos esportivos, culturais e de lazer, públicos e
privados, de acesso ao público e destinados ao uso coletivo, serão
executadas de modo que se tornem acessíveis à pessoa com
deficiência ou com mobilidade reduzida.

Parágrafo único - Para os fins do disposto no "caput" deste artigo,
serão observados os seguintes requisitos de acessibilidade:

- ausência de barreira arquitetônica e de obstáculos que impeçam

rs
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ou dificultem a acess
mobilidade reduzida
comuniquem horizontal
dos edifícios, entre si e

II - pelo menos um
gênero, com equipamE
por pessoa com dei iciê

III - legenda em brail'

ilidade da pessoa com deficiência ou com
m pelo menos um dos itinerários que
verticalmente as dependências e os serviços
m o exterior;

3nheiro acessível por pavimento, para cada
tos e acessórios que possam ser utilizados
ia ou com mobilidade reduzida;
para as informações nas portas de acesso e

nas demais dependênciás dos edifícios;
IV - elevadores com informações em braile e em viva-voz, além de

portas de entrada acessíveis à pessoa com deficiência ou com
mobilidade reduzida;

V - percurso acessível	unidades privativas e áreas externas ou
de uso coletivo.

Art. 24 - As disposiçõ s desta lei aplicam-se também aos edifícios
ou aos imóveis declara los de valor histórico-cultural, desde que as
modificações necessária ; observem a legislação pertinente.

Art. 25 - Fica asseg irado à pessoa cega ou com baixa visão
acompanhada de cão-g na o ingresso e a permanência em qualquer
local de propriedade de órgãos e entidades da administração pública
direta e indireta dos Poc eres do Estado, sem discriminação quanto ao
uso de entrada, elevado principal ou de serviço.

Parágrafo único - O c o-guia portará identificação, e a pessoa cega
ou com baixa visão apn sentará, quando solicitado, o comprovante de
habilitação e de sanidac do animal, expedido por órgão ou instituição
credenciados.

Subseção III
Das Políticas Públicas de Habitação

Art. 26 . O órgão ou a entidade responsável pela política
habitacional do Estado reservará para pessoas com deficiência
permanente 10% (dez por cento) de suas unidades habitacionais
originárias de programas desenvolvidos e financiados pelo poder
público estadual ou que contenham recursos orçamentários do Estado
em parceria com tontes federais, municipais ou organizações não
governamentais.

Parágrafo único - Se o número de interessados com deficiência

rÀ
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permanente for inferior ao das unidades habitacionais a eles
reservadas, as remanescentes serão destinadas aos demais
interessados.

Subseção IV
Do Acesso a Cargos e Empregos Públicos

Art. 27 - Nos concursos públicos, ficam reservados às pessoas com
deficiência 10% (dez por cento) dos cargos e dos empregos públicos
de provimento efetivo do quadro de pessoal da administração pública
direta e indireta dos Poderes do Estado.

§ 1 - Sempre que a aplicação do percentual a que se refere o
"caput" deste artigo resultar em número fracionário, arredondar-se-á a
fração igual ou superior a 0,5 (cinco décimos) para o número inteiro
subseqüente e a fração inferior a 0,5 (cinco décimos) para o número
inteiro anterior.

§ 2 - Quando da convocação dos concursados, sempre que for
atingida a fração das vagas reservadas previstas no § 1 2 deste artigo,
convocar-se-á, imediatamente, a pessoa com deficiência, conforme
classificação.

§ 3 - Os órgãos responsáveis pela realização de concurso ou
processo seletivo criarão condições, na aplicação de provas, que
atendam às necessidades do candidato com deficiência, bem como
garantirão a acessibilidade ao local.

§ 42 - Se o número de candidatos com deficiência aprovados for
inferior ao das vagas a eles reservadas, as remanescentes serão
ocupadas pelos demais candidatos, respeitada a ordem de
classificação.

Art. 28 - Ficam reservados às pessoas com deficiência 5% (cinco
por cento) das vagas em estágio em órgão da administração pública
direta e indireta dos Poderes do Estado.

Parágrafo único - Se o número de candidatos com deficiência
selecionados for inferior ao das vagas reservadas a eles, as
remanescentes serão ocupadas pelos demais concorrentes.

Art. 29 - Caberá à gerência de estágio dos órgãos e entidades da
administração pública direta e indireta dos Poderes do Estado a
definição das atividades compatíveis com cada tipo de deficiência e a
inscrição de candidatos com deficiência em listagem específica.
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Subseção V
Da Formação, 11 labilitaçâo e Reabilitação Profissional

AI. 30 - O poder público estadual criará e manterá serviços de
habilitação e reabilitação profissional, bem como apoiará iniciativas de
órgãos não governamedtais, que visem à qualificação profissional e à
inclusão produtiva da pesoa com deficiência.

Art. 31 - Os órgãos estaduais promoverão a adequação dos serviços
públicos de habilitação e reabilitação profissional, de modo a remover
barreiras físicas e de comunicação e a favorecer o desenvolvimento
das potencialidades da pessoa com limitações físicas, funcionais,
motoras, sensoriais ou

Art. 32 - O poder públ
monitoramento e a aval
e reabilitação profis
organizações não gover

Art. 33 - A inclusão

estadual promoverá o acompanhamento, o
lo dos programas e projetos de habilitação
ai implementados em parceira com
nentais, filantrópicas e privadas.
odutiva da pessoa com deficiência será

implementada por meio das seguintes medidas:
- qualificação profissional da pessoa com deficiência:

II - intermediação para inclusão da pessoa com deficiência no
mercado de trabalho;

III - fomento ao empreendedorismo individual ou de grupos,
mediante trabalho em regime de economia familiar ou comunitária.

Subseção VI
Da Comunicação e do Sistema de Informação

AI. 34 - O poder público estimulará a formação de profissionais
especializados em transcrição para o sistema braile e em
interpretação da Língual Brasileira de Sinais - Libras -, priorizando os
servidores estaduais.

Parágrafo único - Fic
Minas Gerais, a linguag
Sinais como nativa dos

Art. 35 - A produção
difusão de programas
artísticos e administral
direta e indireta dos P
Língua Brasileira de Sin

reconhecida oficialmente, pelo Estado de
i gestual codificada na Língua Brasileira de

a distribuição de material audiovisual e a
educativos, culturais, esportivos, sociais,
os produzidos pela administração pública
leres do Estado incluirão um intérprete da
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Parágrafo único - O intérprete a que se refere o "caput" deste artigo
atuará em todas as transmissões veiculadas pela televisão, inclusive
os comerciais.

Art. 36 - Os serviços de radiodifusão e de sons e imagens gerados
no Estado adotarão medidas técnicas para permitir o uso de sinais, a
transmissão com legenda ("closed caption") e demais opções
técnicas, visando a garantir à pessoa surda o acesso à informação.

Art. 37 - Os equipamentos de informática da administração pública
direta e indireta dos Poderes do Estado dispo nibilizados para uso
público serão adaptados a fim de atender às demandas da pessoa
com deficiência, especialmente nas escolas e nas bibliotecas públicas.

Art. 38 - O poder público observará as normas e regras de
acessibilidade para criação e manutenção de páginas eletrônicas, de
forma a possibilitar a utilização de serviços, informações e gráficos
disponíveis na internet ao usuário cego ou com outras deficiências
que demandem recursos especiais.

Subseção VII
Da Cultura, do Desporto, do Turismo e do Lazer

AI. 39 - Os órgãos e as entidades da administração pública estadual
direta e indireta responsáveis pela cultura, pelo desporto, pelo turismo
e pelo lazer adotarão, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas:

- incentivar o exercício de atividades criativas;
II - incentivar a prática desportiva formal e não formal, como direito

de cada um, e o lazer como forma de promoção social;
III - estimular meios que facilitem o exercício de atividades

desportivas pela pessoa com deficiência;
IV - assegurar a acessibilidade às instalações desportivas, inclusive

as dos estabelecimentos de ensino;
V - promover a inclusão de atividades desportivas para a pessoa

com deficiência na prática da educação física, ministrada nas
instituições de ensino públicas:

VI - apoiar e promover a publicação e o uso de guias de turismo com
informações adequadas à pessoa com deficiência;

VII - estimular a ampliação do turismo à pessoa com deficiência ou
com mobilidade reduzida, mediante a oferta de instalações hoteleiras
acessíveis e de serviços adaptados de transporte.

rÁl
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Art. 40 - Os recursos destinados à cultura financiarão, entre outras
ações, a produção e i a difusão artístico-cultural da pessoa com
deficiência.

Parágrafo único - Os projetos culturais financiados com recursos
oriundos de programas especiais de incentivo à cultura deverão
facilitar o acesso da pessoa com deficiência, de modo a possibilitar-
lhe o pleno exercício dos seus direitos culturais.

Art. 41 - Compete à Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Social e Esportes o gerenciamento dos programas e eventos
esportivos destinados àpessoa com deficiência, inclusive a promoção
de torneios periódicos inter-regionais.

Art. 42 - O Poder Excutivo poderá conceder incentivo à empresa
privada que se dispuser a contribuir para a adaptação de
equipamentos públicos esportivos estaduais e a promoção de
programas e eventos esportivos voltados para a pessoa com
deficiência.

Ant. 43 - Fica instit
Deficiência, destinada
subsidiem a elabonaçã
deficiência e estimule
sociedade, a qual será
junto ao dia 21, data en
Pessoa Portadora de D

Art. 44 - Fica o Pode
para o atendimento de

Art. 45 - O Poder E
noventa dias contados

Art. 46 - Esta lei entra
Art. 47 - Ficam revog

maio de 1982, e os a
dezembro de 2000.

Sala das Comissões,
Alencar da Silveira Ji

Elisa Costa.

Capítulo IV
Disposições Finais
ida a Semana Estadual da Pessoa com
a estudos, exposições	atividades que
de políticas voltadas para a pessoa com
a reflexão sobre a sua integração na

realizada anualmente no mês de setembro,
que se comemora o Dia Estadual de Luta da

Executivo autorizado a abrir crédito especial
spesa decorrente da aplicação desta lei.
cutivo regulamentará esta lei no prazo de
data de sua publicação.

m vigor na data de sua publicação.
los os arts. l e 2 da Lei n9 8.193, de 13 de
s. 1, 20 e 39 da Lei n 2 13.799, de 21 de

8 de dezembro de 2006.
Presidente e relator - Maria Tereza Lara -
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PARECER PARA O 22 TURNO DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N 2 86/2006

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe,
encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem n 2 625/2006, altera
a Lei nQ 5.301, de 16/10/69, que contém o Estatuto do Pessoal da
Polícia Militar de Minas Gerais e dá outras providências.

Aprovado no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, com as Emendas ns 1 a 6, apresentadas por
esta Comissão, retorna agora o projeto a esta Comissão para receber
parecer no 20 turno, nos termos do art. 102, 1, c/c o art. 189, do
Regimento Interno.

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

O objetivo precípuo da proposição em análise é a reestruturação dos
critérios de avaliação de desempenho e produtividade dos militares do
Estado. Nesse contexto, os princípios constitucionais da legalidade,
da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência não
poderiam deixar de ser observados como norteadores dos atos
próprios da administração pública, especialmente no que tange ao
aprimoramento das atividades fim das instituições militares estaduais.

Além disso, buscou-se atender a um anseio "interna corporis" de se
proceder a uma reforma do Regulamento de Promoções de Oficiais e
de Praças mediante a designação de uma comissão pelo Comando-
Geral.

A reforma pretendida prevê que, para o crescimento na carreira
militar, mediante promoção por merecimento e por antigüidade, serão
observados critérios de avaliação e de desempenho e o acatamento
de requisitos previstos em lei, além da realização de cursos, com a
exigência de aproveitamento satisfatório. Para ingresso no posto
inicial da carreira do Quadro de Oficiais da Polícia Militar ou do Corpo
de Bombeiros Militar, por exemplo, serão exigidos cursos específicos,
como o Curso de Formação de Oficiais, e o cumprimento do período
de estágio na graduação de Aspirante-a-Oficial. Para ingresso nos
Quadros de Praças e de Praças Especialistas, exige-se, entre outros
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requisitos, o curso de Técnico de Segurança Pública ou equivalente.
Já a aprovação no Curso de Habilitação de Oficiais - CHO - é
requisito para que o militar integre o Quadro de Oficiais
Complementares ou de  Oficiais Especialistas das instituições militares
estaduais (art. 4 do vencido).

A nova sistemática de promoção estabelece que os oficiais da ativa
serão organizados em turmas, cada qual constituída pelo conjunto dos
militares que se formaram no mesmo ano. Esses oficiais deverão
preencher os requisitos para promoção previstos no ali. 186 da lei e
não poderão se enquadrar nos impedimentos previstos especialmente
nos arts. 187, 194 e 203, todos da Lei n 9 5.301, de 1969. O ano da
formatura será o ano-base a partir do qual será computado o decurso
do tempo necessário para fins de promoção. A cada decurso de
tempo fixado no substitutivo, corresponde um percentual de militares
sujeitos a promoção, iseja pelo critério de merecimento, seja por
antigüidade. Também para as praças da ativa, serão observados os
critérios estabelecidos 1 no art. 5Q do vencido (arts. 209, 213 e 214 da
Lei n 2 5.301, de 1969), que prevê processo semelhante ao utilizado
para os oficiais: organização das praças em turmas, fixando-se o ano-
base para fins de cômputo do tempo e dos percentuais para
promoção.

O estatuto em vigor determina que a função policial-militar é
exercida por oficiais e praças da Polícia Militar, com a finalidade de
preservar, manter e restabelecer a ordem pública e a segurança
interna, por meio dasvárias ações policiais ou militares, em todo o
território do Estado (art. 14 da Lei n 9 5.301, de 1969); além disso,
determina que o policial militar deve estar pronto para cumprir, a
qualquer hora do diaou da noite, na sede da unidade ou onde o
serviço o exigir, a missão que lhe for confiada por seus superiores
hierárquicos ou imposta pelas leis e regulamentos (art. 15 da Lei n9
5.301, de 1969).

Diante, pois, da peculiaridade do trabalho dessas instituições e da
especificidade de suas atribuições constitucionais e legais, o vencido
no 1 2 turno configural o resultado exitoso do trabalho conjunto dos
Poderes Legislativo e Executivo do Estado, voltado para o
aprimoramento do desempenho das atribuições das instituições

rÀ!
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• e proporcionando
sempre tendo por
a segurança da

militares estaduais, conferindo-lhes mais eficiência
aos seus integrantes o devido reconhecimento,
norte a supremacia do interesse público e
coletividade.

Todavia, entendemos ser oportuna a apresentação das Emendas
ns 1 a 5, tendo em vista que elas buscam aperfeiçoar o projeto como
um todo, conferindo-lhe mais clareza, e, portanto, mais transparência,
além de adequar a sua redação à técnica legislativa.

As Emendas n 2s 1 e 2 aperfeiçoam a redação dos dispositivos que
mencionam. A segunda emenda determina o aproveitamento na
atividade fim das instituições militares estaduais, em circunstâncias
especiais ou extraordinárias, dos militares pertencentes aos Quadros
de Oficiais Especialistas, Oficiais da Saúde e Praças Especialistas, da
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar.

A Emenda n2 3, em especial, cuida de tratar com isonomia os
candidatos eliminados no exame médico, em face da restrição
imposta pelo projeto à existência de tatuagens, dando-lhes o direito de
recorrer da decisão proferida quando da aplicação do § 11 do art. 5
da Lei n 2 5.301, de 1969, da mesma forma como têm os candidatos
eliminados por ocasião do exame psicológico a possibilidade legal de
se valerem de recurso administrativo próprio, haja vista o disposto nos
§ 0 a 69 do citado ai. S.
Tendo em vista que o Governador do Estado, por meio da

Mensagem n1 70512006, encaminhou emendas ao projeto,
apresentamos, na conclusão, as Emendas n 9s 6 a 8, que buscam
aprimorar o critério de promoção dos militares.

A Emenda n 2 6 beneficia o oficial enquadrado na hipótese de
submissão a processo administrativo de caráter demissionário ou
exoneratório e na hipótese de estar 'sub judice", denunciado por crime
doloso conforme previsto nas alíneas especificadas no dispositivo,
garantindo-lhe que, sendo considerado inocente, a promoção a que
fizer jus terá efeito retroativo. Trata-se, no caso, da observância do
princípio constitucional da presunção de inocência, inscrito no inciso
LVII do art. 51 da Constituição da República.

A Emenda n2 7 estabelece que somente aos 1 25-Tenentes, aos
Sargentos e aos 1- Sargentos, independentemente do quadro a que

L4
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pertençam, será aplicado o exame de aptidão profissional, que se
mostra necessário nosJ níveis hierárquicos destacados em razão das
peculiaridades funcionais que tais níveis apresentam.

A Emenda n9 8 é suressiva do art. 11 do vencido, que menciona a
possibilidade de realização de vários cursos pelos militares, a exemplo
do Curso de Gestão Estratégica de Segurança Pública - Cegesp -, do
Curso de Especialização em Segurança Pública - Cesp - e do Curso
de Atualização em Segurança Pública - Casp - ou seus equivalentes,
além do Exame de Aptidão Profissional - EAP. A justificação para esta
emenda está no fato de que as instituições militares estaduais já
possuem, na respectivas estruturas, uma série de cursos profissionais
e treinamentos que capacitam seus integrantes a se submeterem ao
processo de crescimento na carreira militar e a assumir as novas
funções para as quais se mostrarem aptos.

Da mesma forma, a Emenda n 2 9, também encaminhada pelo Chefe
do Executivo por meo da Mensagem & 714/2006, objetiva, com
extrema justiça, assegurar às praças excluídas da Polícia Militar e
incluídas nos quadroè do Corpo de Bombeiros Militar o período
compreendido entre a idata da exclusão da Polícia Militar e a data da
inclusão nos quadros tio Corpo de Bombeiros Militar como tempo de
efetivo serviço para todos os efeitos, inclusive transferência para a
inatividade, disponibilidade e percepção de gratificações e vantagens
decorrentes da graduação.

Ressalte-se que tais, emendas foram aprimoradas no que tange à
técnica legislativa, sem modificação de seu conteúdo.

Conclusão
Diante, pois, dos fundamentos aduzidos, opinamos pela aprovação,

no 29 turno, do Projeto' de Lei Complementar n 9 86/2006 na forma do
vencido em 1 turno, com as Emendas n 9s 1 a 9, a seguir
apresentadas.

Emenda n 2 1
Dê-se ao art. 191 da Lei n 9 5.301, de 1969, a que se refere o art. S

do vencido, a seguinte redação:

"Art. 191 - Aos militares dispensados definitivamente, pela Junta
Central de Saúde, de atividade incluída no conjunto de serviços de

rÁ



1468

natureza policial ou bombeiro-militar e que mantenham capacidade
laborativa residual, serão asseguradas condições especiais para
treinamentos ou cursos, para fins de promoção dentro do respectivo
quadro.

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica aos
discentes de cursos de formação ou habilitação para provimento inicial
no respectivo quadro.'.".

Emenda n 2 2
Dê-se ao § 13 do art. 13 da Lei n 2 5.301, de 1969, a que se refere o

art. 49 do vencido, a seguinte redação:
"Ar[. 49. ()
"Art.13-(...)
§ 13 - Os militares pertencentes ao QOS-PM/BM, ao QPE-PM/BM e

ao QOE-PM/BM poderão ser aproveitados na atividade fim das
instituições militares estaduais em circunstâncias especiais ou
extraordinárias".".

Emenda n 9 3
Dê-se ao inciso X e ao § 11 do art. 52 da Lei n2 5.301, de 1969, a

que se refere o art. 2 2 do vencido, a seguinte redação, ficando o artigo
acrescido dos seguintes § 12 e 13:

"Art.29-(...)
"Art.59-(...)
X - não apresentar, quando em uso dos diversos uniformes,

tatuagem visível que seja, por seu significado, incompatível com o
exercício das atividades de policial militar ou de bombeiro militar.

(...)
§ 11 - A existência de tatuagem visível incompatível com o exercício

da atividade militar, prevista no inciso X, será comprovada por Oficial
médico ou comissão de oficiais médicos dos quadros da instituição
militar ou por médicos contratados, em laudo devidamente
fundamentado.

§ 12 - Comprovada a existência de tatuagem visível incompatível
com a atividade militar, na forma do § 11, caberá recurso à junta
examinadora, observados os prazos e procedimentos previstos no
edital do concurso.

§ 13 - A junta examinadora a que se refere o § 12 não poderá ser

rÃ
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integrada por médico que tenha participado da comprovação prevista
no11:':'.

Emenda n2 4
Dê-se ao § 42 do art. 207 da Lei n2 5.301, de 1969, a que se refere o

art. 72 do vencido, a seguinte redação:

'Art.207-( ... )
§ 4 - A promoção por tempo de serviço à graduação de Cabo

poderá ser concedida em qualquer data, e seus efeitos retroagem,
para todos os fins de direito, à data em que o militar completou dez
anos de efetivo serviço1.'.".

Emenda n2 5
Dê-se ao § 32 do art. 21 4 da Lei n 2 5.301, de 1969, a que se refere o

art. 52 do vencido, a seguinte redação:

"Art.214-(...)
§ 32 - Os Cabos, para promoção por tempo de serviço, serão

convocados para o curso de formação específico, observada a
antigüidade, o núméro de vagas ofertadas para o curso, a
necessidade e o interesse da instituição militar, ficando sua promoção
condicionada ao aproveitamento no curso, sem direito à retroação.".".

Emenda n2 6
Dê-se ao § 20 do art 203 da Lei n 9 5.301, de 1969, a que se refere o

art. 52 do vencido, a seguinte redação:

'Art.203-( ... )
§ 2 - O Oficial enquadrado nas restrições previstas nos incisos III e

IX concorrerá à promoção, podendo ser incluído no quadro de acesso,
sendo promovido sej for declarado sem culpa ou absolvido por
sentença transitada em julgado, que produzirá efeitos retroativos.".'.

Emenda n2 7
Dê-se ao § 72 do 4. 186 e ao § 1 2 do art. 209 da Lei n 9 5.301, de

1969, a que se refere o art. 59 do vencido, a seguinte redação:
"Art. 5 - (...)
"Art.186-Ç..)
§ 79 0 exame de aptidão profissional será aplicado a todos os
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Tenentes, independentemente do Quadro, versará sobre matéria de
interesse das instituições militares estaduais e será definido por ato do
respectivo Comandante-Geral.

(...)
AI. 209-
§ 1 - O exame de aptidão profissional será aplicado a todos os 3-

Sargentos e 1-Sargentos, independentemente do Quadro, versará
sobre matéria de interesse das instituições militares estaduais e será
definido por ato do respectivo Comandante-Geral.".'.

Emenda ng 8
Suprima-se o art. 11 do vencido.

Emenda n 2 9
Acrescente-se onde convier no vencido, o seguinte artigo:
"Art. ... - Para as praças do Corpo de Bombeiros Militar excluídas da

Polícia Militar que apresentaram requerimento a que se refere o inciso
1 do §12 do art. 12 da Emenda à Constituição do Estado n 9 39, de 2 de
junho de 1999, relacionadas no anexo do Decreto n 2 40.400, de 4 de
junho de 1999, será considerado de efetivo serviço o período
compreendido entre a data de sua exclusão da Polícia Militar e a data
de sua reinclusão no Corpo de Bombeiros Militar, para todos os
efeitos, inclusive transferência para a inatividade, disponibilidade e
percepção de gratificações e vantagens decorrentes da graduação.".

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2006.
Fahim Sawan, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Dinis

Pinheiro - Ricardo Duarte - Dilzon Meio.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N 9 86/2006

(Redação do Vencido)
Altera a Lei n9 5.301, de 16 de outubro de 1969, que contém o

Estatuto do Pessoal da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - A ementa da Lei n2 5.301, de 16 de outubro de 1969, passa

a
ser: "Contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais.'.

Art. 2 - Os arts. 1, 2, 52, 6, 72 e o parágrafo único do art. 12 da Lei
n 9 5.301, de 1969, passam a vigorar com a seguinte redação:

rÀ!
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"Art. l - Os direitos, as prerrogativas, os deveres e as
responsabilidades dos militares do Estado regem-se por este Estatuto,
nos termos do art. 39 da Constituição do Estado.

Art. 2 - São militares do Estado os integrantes da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros Militar.

( ... )
Ad. 52 - O ingresso nas instituições militares estaduais dar-se-á por

meio de concurso público, de provas ou de provas e títulos, no posto
ou na graduação inicial idos quadros previstos no § 12 do art. 13 desta
lei, observados os seguintes requisitos:

- ser brasileiro;
II - possuir idoneidade moral;

- estar quite com as obrigações eleitorais e militares;
IV - ter entre 18 e 30 anos de idade na data da inclusão, salvo para

os oficiais do Quadro de Saúde, cuja idade máxima será de 35 anos;
V - possuir ensino médio completo ou equivalente;
VI - ter altura mínimade 1,60m (um metro e sessenta centímetros),

exceto para oficiais do Quadro de Saúde;
VII - ter aptidão física;;
VIII - ser aprovado em avaliação psicológica;
IX - ter sanidade física:  e mental.
X - não apresentar tatuagem visível, quando em uso dos diversos

uniformes, no exercício das atividades de policial militar ou de
bombeiro militar.

§ 1 - Para fins da comprovação da idoneidade moral, o candidato
deverá apresentar certidões negativas de antecedentes criminais
fornecidas pelas Justiças Federal, Estadual e Militar e não poderá
estar indiciado em inquérito comum ou militar ou sendo processado
criminalmente por crime doloso.

§ 2 - A aptidão físicaprevista no inciso VII será comprovada perante
comissão de avaliadores, por meio do teste de capacitação física.

§ 32 - O teste de caacitação física consistirá em provas, todas de
caráter eliminatório e classificatório, que verificarão, no mínimo, a
resistência aeróbica, à agilidade e a força muscular dos membros
superiores e inferiores e do abdômen, de acordo com os padrões de
condicionamento físicp exigidos para o exercício das funções
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atribuídas ao cargo.
§ 42 - A avaliação psicológica prevista no inciso VIII será realizada

por Oficial psicólogo ou comissão de oficiais psicólogos dos quadros
da instituição militar ou por psicólogos contratados e terá como base
as exigências funcionais e comportamentais do cargo a ser ocupado,
compreendendo, no mínimo:

- teste de personalidade;
II - leste de inteligência;
III - dinâmica de grupo, prova situacional ou anamnese psicológica.
§ 5 0 - Do resultado da avaliação psicológica cabe recurso à junta

examinadora, observados os prazos e procedimentos previstos no
edital do concurso.

§ 6 0 - A junta examinadora a que se refere o § 52 não poderá ser
integrada por psicólogo que tenha participado da avaliação prevista no

§ 7 0 - Os laudos de avaliação psicológica serão guardados, em
caráter confidencial, pela unidade executora do concurso, sob a
responsabilidade da seção de psicologia.

§ 8 - O requisito de sanidade física e mental previsto no inciso IX
será comprovado por meio de exames médicos, odontológicos e
complementares, a critério da Junta Militar de Saúde e da comissão
de avaliadores.

§ 92 - Para o preenchimento de cargos no Quadro de Oficiais, o
requisito previsto no inciso IV não será exigido dos militares de ambas
as instituições, desde que possuam, no máximo, 20 anos de efetivo
serviço, a ser comprovado até a data da matrícula.

§ 10 - Para o preenchimento de cargos nos Quadros de Oficiais
Complementares e de Oficiais Especialistas, os militares, para
ingressarem no Curso de Habilitação de Oficiais, deverão possuir, no
máximo, 24 anos de efetivo serviço, a ser comprovado até a data da
matrícula.

§ 11 - Para os efeitos do inciso X, a existência de tatuagem que
inviabilize o exercício da atividade militar será comprovada por Oficial
médico ou Comissão de Oficiais médicos dos quadros da instituição
militar ou por médicos contratados e terá como base o princípio da
razoabi 1 idade.

r-Ali
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Art. 6 - Os candidato
devem possuir graduaç
a função a ser exercidE
Oficiais Especialistas e
técnico também compat

Art. 7 - O militar será
serviço no cargo, media

aos cargos do Quadro de Oficiais de Saúde
em nível superior em área compatível com
os candidatos aos cargos dos Quadros de

e Praças Especialistas, formação em nível
eI com a função a ser exercida.
onsiderado estável após três anos de efetivo
:e avaliação de desempenho individual.

Art. 12- ( ... )
Parágrafo único - Nos casos de nomeação coletiva mediante

concurso, de declaração de Aspirante-a-Oficial e de promoção a 3-
Sargento e a Cabo, preyalecerá, para efeito de antigüidade, a ordem
de classificação obtida no concurso ou curso.".

Art. 32 A alínea "b" do inciso 11 do art. 92 da Lei n 2 5.301, de 1969,
passa a ter a seguinte rdação, ficando o inciso acrescido da seguinte
alínea "c" e o artigo do seguinte parágrafo único:

"Art. 92 -
II -
b) Cadetes do último ano do Curso de Formação de Oficiais e

Alunos do Curso de Habilitação de Oficiais;
c) Cadetes do Curso de Formação de Oficiais dos demais anos;
IR -
Parágrafo único - Para os fins deste artigo, o Cadete do último ano

do Curso de Formação de Oficiais tem precedência funcional em
relação ao Aluno do Curbo de Habilitação de Oficiais.".

Art. 49 O art. 13 da dei n 2 5.301, de 1969, passa a vigorar com os
seguintes parágrafos:

"Art13-( ... )
§ 12 - Os Quadros serao organizados da seguinte forma:
- Oficiais da Polícia F1ilitar ou do Corpo de Bombeiros Militar - 00-

PM/BM -;
II - Oficiais de Saúde da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros

Militar - 005- PM/BM -;
III - Praças da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar - QP-

PM/BM-;
IV - Praças Especialistas da Polícia Militar ou do Corpo de

!fl
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Bombeiros Militar - QPE-PM/BM -.
§ 22 - O ingresso no Quadro previsto no inciso 1 do § 1 2 dar-se-á no

pasto inicial da carreira, após a conclusão do Cursa de Formação de
Oficiais e o cumprimento do período de estágio na graduação de
Aspirante-a-Oficial.

§ 32 - O ingresso no Quadro previsto no inciso II do § 1 9 dar-se-á no
posto de 22-Tenente.

§ 42 - o ingressa nos Quadros previstos nos incisos III e IV da § 1Ç
dar-se-á na graduação de Saldado de 2 Classe, mediante realização
do Curso Técnico de Segurança Pública - CTSP - ou equivalente.

§ 52 - Ficam instituídos os Quadras de Oficiais Complementares da
Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar - QOC-PM-BM - e de
Oficiais Especialistas da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros
Militar - QOE-PM-BM.

§ 6 - Os Quadros previstos no § 5 2 serão preenchidos por militares
pertencentes aos Quadros previstos nos incisos III e IV do § 12,
respectivamente, mediante aprovação no Curso de Habilitação de
Oficiais - CHO.

§ 72 - Os militares aprovados no CHO, a que se refere o § 6,
ingressarão no posto de 20-Tenente e poderão ser promovidos, na
ativa, até o pasto de Capitão.

§ 8 - Poderão concorrer ao CHO os Subtenentes e os 1 -Sargentos
que tenham, no mínimo, quinze anos e, no máximo, vinte e quatro
anos de efetivo serviço na instituição militar até a data da matrícula.

§ 92 - Os 22 -Sargentos possuidores do Curso de Atualização em
Segurança Pública - Casp - ou equivalente na Corpo de Bombeiros
Militar poderão concorrer ao CHO desde que, além do requisito
previsto no § 8, possuam seis anos de efetivo serviço na graduação.

§ 10 - O número de vagas para o CHO do QOC e do QOE será
definido pelo Comandante-Geral da instituição militar.

§ 11 - O aluno aprovado no CHO terá seu nome incluído no
almanaque no posto de 2 9-Tenente, segundo a ordem de classificação
geral no curso, obtida por merecimento intelectual.

§ 12- O aluno do CHO reprovado, desligado ou com impedimento à
promoção retornará ao seu grau hierárquico anterior, não computando
esse tempo para fins do art. 183 e dos § 12 e 2 Q do art. 187 desta lei.
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§ 13- Os militares pertencentes aos Quadros previstos nos incisos II
e IV do § 1 0 e no § 50 poderão ser aproveitados na atividade-fim das
instituições militares dstaduais, conforme dispuser resolução do
Comandante-Geral.".

Art. 5 - Os arts. 183, 184, 186, 187, 191, 203, 209, 213 e 214 da Lei
pQ 5.301, de 1969

'
passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 183 - Os Oficiais da ativa serão organizados em turmas,
fixando-se o ano-base para fins de cômputo do tempo e percentuais
para promoção por merecimento e por antigüidade.

Parágrafo único - O ano-base dos:
- Oficiais do Quadroprevisto no inciso 1 do § 1 2 do art. 13 será o

ano de declaração de Aspirante-a-Oficial;
II - Oficiais do Quadro previsto no inciso II do § 1 2 do art. 13 será o

segundo ano após o da nomeação para o posto de 2-Tenente;
III - Oficiais dos demis Quadros será o ano da promoção a

Tenente.
Art. 184 - As promoções serão feitas anualmente no dia 25 de

dezembro.
§ 1- A promoção, pelo critério de merecimento, para os Oficiais do

00-PM/BM e QOS-PM-BM será realizada da seguinte forma:
- ao posto de Tenente-Coronel, sucessivamente, a partir do décimo

nono ano a contar db ano-base, 1/5 (um quinto) dos Majores
existentes na turma;

II - ao posto de Major, no:
a) décimo quinto ano após o ano-base, 113 (um terço) dos Capitães

existentes na turma;
b) décimo sexto ano após o ano-base, 114 (um quarto) dos Capitães

existentes na turma;
c) décimo sétimo ano após o ano-base, 1/5 (um quinto) dos Capitães

existentes na turma;
d) décimo oitavo ano após o ano-base, 1/4 (um quarto) dos Capitães

existentes na turma;
e) décimo nono ano após o ano-base, 1/3 (um terço) dos Capitães

existentes na turma;
f) vigésimo ano após o ano-base, 112 (um meio) dos Capitães

existentes na turma;
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III - ao posto de Capitão, no:
a) nono ano após o ano-base, 1/3 (um terço) dos l2'-Tenentes

existentes na turma;
b) décimo ano após o ano-base, 1/2 (um meio) dos 19sTenentes

existentes na turma;
IV - ao posto de 1 °-Tenente, no:
a) terceiro ano após o ano-base, 1/3 (um terço) dos 2-Tenentes

existentes na turma;
b) quarto ano após o ano-base, 1/2 (um meio) dos 2-Tenentes

existentes na turma;
V - ao posto de 2-Tenente, de acordo com a ordem de classificação

intelectual, observada a nota final de classificação no:
a) Curso de Formação de Oficiais;
b) concurso público para o ingresso no Quadro de Oficiais de Saúde.
§ 2 - A promoção, pelo critério de merecimento, para os Oficiais do

QOC-PM/BM e QOE-PM-BM será realizada da seguinte forma:
- ao posto de Capitão, sucessivamente, a partir do nono ano a

contar do ano-base, 1/5 (um quinto) dos 1-Tenentes existentes na
turma;

II - ao posto de 1 2-Tenente, no:
a) terceiro ano após o ano-base, 1/3 (um terço) dos 2-Tenentes

existentes na turma;
b) quarto ano após o ano-base, 114 (um quarto) dos 229-Tenentes

existentes na turma;
c) quinto ano após o ano-base, 1/4 (um quarto) dos 29s-Tenentes

existentes na turma;
d) sexto ano após o ano-base, 1/3 (um terço) dos 2-Tenentes

existentes na turma;
e) sétimo ano após o ano-base, 1/2 (um meio) dos 2-Tenentes

existentes na turma.
§ 3 - Os Oficiais serão promovidos por antigüidade, no 00-PM/BM

e
QOS-PM-BM, da seguinte forma:

- ao posto de Major, no vigésimo primeiro ano após o ano-base, os
Capitães remanescentes da turma;

II - ao posto de Capitão, no décimo primeiro ano após o ano-base,

rs
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os 1-Tenentes rE
III - ao posto de

Tenentes remane:
§ 42 - Os

,manecentes da turma;
1 °-Tenente, no quinto ano após o ano-base, os 22'-

3cente's da turma.
2-Tehentes do QOC-PM-BM ! QOE-PM-BM

remanescentes da turma serão promovidos por antigüidade ao posto
de 1 °-Tenente, no oitavo ano após o ano-base.

§ 52 - Na apuração dó: número de promoções previsto neste artigo,
será feito o arredondamjento para o número inteiro posterior, sempre
que houver fracionamento.

§ 6 - As promoções pr necessidade do serviço, por ato de bravura
e "post-mortem" poderão ser feitas fora da data prevista no "caput",
aplicando-se aos Oficiais o previsto no art. 217 desta lei.

§ 72 - Na hipótese de haver necessidade, o Alto-Comando, órgão
colegiado composto pôr Oficiais do último posto da ativa, poderá
alterar o período e as rações previstas neste artigo, com vistas à
adequação do efetivo existente ao previsto em lei.

§ 8 - Para definição da quantidade de militares existentes nas
turmas, serão computados apenas os Oficiais que preencherem os
requisitos para promoção e não se encontrarem impedidos, nos
termos desta lei.

Art. 186 - Constituem requisitos para concorrer à promoção:
- idoneidade moral;
- aptidão física;

III - interstício no posto1;
IV - comportamento disciplinar satisfatório;
V - aprovação no exame de aptidão profissional;
VI - avaliação de desempenho individual satisfatória;
VII - possuir os seguintes cursos, realizados em instituição militar

estadual ou em outra corporação militar, mediante convênio ou
autorização:

a) Curso de Formação de Oficiais - CFO -, para promoção ao posto
de 22-Tenente do QO-PP1-BM;

b) Curso de Especialzação em Segurança Pública - Cesp - ou
equivalente no Corpo dç Bombeiros Militar, para promoção ao posto
de Major do QO-PM-BM;

rs
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c) Curso de Especialização em Gestão Estratégica de Segurança
Pública - Cegesp - ou equivalente no Corpo de Bombeiros Militar, para
promoção ao posto de Coronel do QO-PM-BM.

§ 1 - Aos Oficiais do QOC e do QOE será exigido o Curso de
Habilitação de Oficiais para promoção a 22-Tenente.

§ 2 - O Oficial punido em decorrência de sua submissão a processo
administrativo disciplinar de natureza demissionária pela prática de ato
que afete a honra pessoal ou o decoro da classe será considerado
possuidor do requisito de idoneidade moral dois anos após o término
do cumprimento da sanção disciplinar.

§ 32 - Os casos de inaptidão física serão atestados por Junta Militar
de Saúde.

§ 42 - Interstício é o período mínimo, contado dia a dia, em que o
Oficial deverá permanecer no posto para que possa ser cogitado para
a promoção pelos critérios de merecimento ou de antigüidade, assim
compreendido:

- 22-Tenente: dois anos;
II - 1 2-Tenente: quatro anos;
III - Capitão: quatro anos;
IV - Major: dois anos;
V - Tenente-Coronel: um ano.
§ 52 - o interstício do Aspirante-a-Oficial será de seis meses, findo o

qual será promovido ao posto de 2 2-Tenente, independentemente da
data prevista no "caput" do art. 184 desta lei.

§ 6 - Não preencherá o requisito Comportamento Disciplinar
Satisfatório o Oficial classificado no conceito "C" ou 'B", com
pontuação igual ou inferior a vinte e cinco pontos negativos.

§ 72 - o exame de aptidão profissional será aplicado a todos os
Oficiais, exceto aos 2-Tenentes do 00-PM-BM e aos Tenentes-
Coronéis, versará sobre matéria de interesse das instituições militares
estaduais e será definido por ato do respectivo Comandante-Geral.

§ 8 - O resultado do exame de aptidão profissional não alterará a
ordem de classificação por antigüidade.

§ 92 - O Comandante-Geral definirá os requisitos para acesso aos
cursos internos da respectiva instituição militar estadual.

Art. 187 - Não é computado, para fins de promoção, o tempo de:

rÀ
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- licença para tratar de interesse particular, sem vencimento;
II - ausência, extravio e deserção;
III - privação ou suspensão de exercício de cargo ou função, nos

casos previstos em lei;
IV - cumprimento de sentença penal ou de prisão judicial;
V -interdição judicial;
VI - exercício de cargd público civil temporário, salvo para promoção

por antigüidade.
§ 1 - O Oficial quese encontrar em qualquer das situações

previstas neste artigo, por períodos contínuos ou não, a cada ano
completado, contado o tempo de arredondamento, será remanejado
para turma posterior e terá seu ano-base alterado.

§ 2 - Para fins de arredondamento, considerar-se-á o período
superior a cento e oitenta e dois dias igual a um ano.

Art. 191 - Aos militares dispensados por problemas de saúde em
virtude de acidente em serviço ou decorrente deste ou de moléstia
profissional, devidamente amparados em Atestado de Origem, serão
asseguradas condições especiais para treinamentos ou cursos, para
fins de promoção.

Art. 203 - Não concorrerá à promoção nem será promovido, embora
incluído no quadro de adesso, o Oficial que:

- estiver cumprindo sentença penal ou preso à disposição da
Justiça;

II - estiver em deserção:, extravio ou ausência;
III - for submetido a processo administrativo de caráter demissionário

ou exoneratório;
IV - estiver em licença para tratar de interesse particular, sem

vencimento;
V - estiver no exercício de cargo público civil temporário, salvo para

promoção por antigüidade;
VI - for privado ou suspenso do exercício de cargo ou função, nos

casos previstos em lei;
VII - estiver em caso dè interdição judicial;
VIII - for cedido a eMidade associativa de militares, salvo para
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promoção por antigüidade;
IX - estiver "sub judice", denunciado por crime doloso previsto:
a) em lei que comine pena máxima de reclusão superior a dois anos,

desconsideradas as situações de aumento ou diminuição de pena;
b)nos Títulos 1 e II, nos Capítulos II e III do Título III e nos Títulos IV,

V, VII e VIII do Livro 1 da Parte Especial do Código Penal Militar;
c) no Livro II da Parte Especial do Código Penal Militar;
d) no Capítulo 1 do Título 1 e nos Títulos II, VI e XI da Parte Especial

do Código Penal;
e) na Lei de Segurança Nacional.
§ 1 - O Oficial incluído no quadro de acesso que for alcançado

pelas restrições dos incisos III e IX e, posteriormente, for declarado
sem culpa ou absolvido por sentença penal transitada em julgado será
promovido, a seu requerimento, com direito a retroação.

§ 2 - O Oficial que não concorreu à promoção por se enquadrar nas
restrições dos incisos III e IX e que for declarado sem culpa ou
absolvido por sentença penal transitada em julgado poderá ser
promovido, a seu requerimento, sem direito, no entanto, à retroação
do benefício, salvo se a promoção obedecer ao critério de
antigüidade.

§ 32 - Não ocorrerá a retroação prevista no § 12 , salvo na promoção
pelo critério de antigüidade, quando a declaração de ausência de
culpa ou a absolvição ocorrer por inexistência de prova suficiente para
a aplicação de sanção ou para condenação ou por prescrição.

§ 4$ - As restrições do inciso IX não se aplicam a Oficial, nos crimes
dolosos contra a pessoa, quando decorrentes de ação militar legítima,
verificada em inquérito regular.

Art. 209 - Aplica-se às promoções de praças por merecimento e por
antigüidade o previsto nos incisos 1 a VI do "caput" e nos § 2, 32 e 6
do art. 186, bem como nos arts. 187, 194, 198 e 203 desta lei.

§ 1 - O exame de aptidão profissional será aplicado aos Sargentos
e versará sobre matéria de interesse das instituições militares
estaduais, assim definidos por ato do respectivo Comandante-Geral.

§ 2 - O resultado do exame de aptidão profissional não alterará a
ordem de classificação por antigüidade.
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§ 3 - Para promoção a 1 2-Sargento é exigido o Curso de
Atualização em Segurança Pública - Casp.

Art. 213 - A promoção por merecimento e por antigüidade é devida
às praças da ativa a partir do acesso à graduação de 2-Sargento.

§ l - As praças serao organizadas em turmas, fixando-se o ano-
base a partir da promdçào a 3 2-Sargento para fins de cômputo do
tempo e percentuais para promoção por merecimento e por
antigüidade.

§ 2 - As praças serão promovidas por merecimento:
- à graduação de Subtenente, sucessivamente, a partir do décimo

nono ano a contar do 'ano-base, 1/5 (um quinto) dos 1-Sargentos
existentes na turma;

II - àgraduaçâo de 1 9-Sargento, no:
a) décimo terceiro anoapós o ano-base, 1/3 (un

Sargentos existentes na turma;
b) décimo quarto ano após o ano-base, 1/4 (um

Sargentos existentes na turma;
c) décimo quinto ano, após o ano-base, 1/5 (um

Sargentos existentes na turma;
d) décimo sexto ano japós o ano-base, 1/4 (um

Sargentos existentes na1turma;
e) décimo sétimo ano após o ano-base, 1/3 (un

Sargentos existentes naurma;
f) décimo oitavo ano após o ano-base, 112 (un

Sargentos existentes naturma;
III - à graduação de 2 9-sargento, no:
a) quinto ano após o ano-base, 1/3 (um terço) dos 3-Sargentos

existentes na turma;
b) sexto ano após o àno-base, 1/2 (um meio) dos 3-Sargentos

existentes na turma.
§ 32 - As praças serão promovidas por antigüidade:

- à graduação de 1 2 Sargento, no décimo nono ano após o ano-
base, os 2`-Sargentos remanescentes da turma;

li - à graduação de 22-Sargento, no sétimo ano após o ano-base, os
32s Sargentos remanescentes da turma.

terço) dos 2DS

quarto) dos 2-

quinto) dos 20S

quarto) dos

1 terço) dos 22

meio) dos 2-

rÃ"
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§ 42 - Na apuração do número de promoções previsto neste artigo,
será feito o arredondamento para o número inteiro posterior, sempre
que houver fracionamento.

§ 52 - Na hipótese de haver necessidade, o Alto-Comando, órgão
colegiado composto por Oficiais do último posto da ativa, poderá
alterar o período e as frações previstas neste artigo, com vistas à
adequação do efetivo existente ao previsto em lei.

§ 6 - Para definição da quantidade de militares existentes nas
turmas, serão computadas apenas as praças que preencherem os
requisitos para promoção e não se encontrarem impedidas, nos
termos desta lei.

Art. 214- A promoção por tempo de serviço é devida ao Soldado de
P Classe e ao Cabo que tiverem, no mínimo, dez anos de efetivo
serviço na mesma graduação, observado o previsto nos incisos 1, II e
IV do "caput" do art. 186, nos arts. 187, 194, 198 e nos incisos 1, II, III,
IV, V, VI, VII e IX do "caput" e nos parágrafos do art. 203 desta lei.

§ 12 - Poderão ter acesso ao Curso de Formação de Sargentos os
Cabos e Soldados de 1 2 Classe que se candidatarem e forem
aprovados em processo seletivo interno nas instituições militares
estaduais, bem como os Cabos alcançados pela promoção por tempo
de serviço.

§ 2 - A promoção por tempo de serviço à graduação de Cabo
independe de curso de formação específico.

§ 3 - Os Cabos, para promoção por tempo de serviço, serão
convocados para o curso de formação específico, observada a
antigüidade, o número de vagas ofertadas para o curso, a
necessidade e o interesse da instituição militar, ficando sua promoção
condicionada ao aproveitamento no curso.

§ 42 - O Cabo que não obtiver aproveitamento satisfatório ou desistir
do curso após seu início, sem motivo justificado, somente poderá ser
convocado para novo curso dois anos após o término do primeiro.

§ 52 - O Soldado de 11 Classe ou o Cabo colocado à disposição de
entidade associativa de militares, enquanto permanecer nesta
situação, terá o seu tempo de serviço computado para os fins
previstos no "caput" deste artigo.".

Art. 6 - O "caput" e o § 22 do ai. 200 da Lei n 2 5.301, de 1969,

rs
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passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 200 - A Comissão de Promoção de Oficiais - CPO - será

constituída por Coronéis do QO-PM-13M da ativa, tendo como
membros natos o Comandante-Geral, o Chefe do Estado-Maior e o
Chefe do Gabinete Militar do Governador.

§ 2 - O número de membros eletivos e suplentes da CPO será
definido em decreto.".

Art. 7 - O "caput" e p § 3 do art. 207 da Lei n 2 5.301, de 1969,
passam a vigorar com a seguinte redação, ficando o artigo acrescido
do seguinte

"Art. 207- Promoção é o acesso gradual e sucessivo das praças das
instituições militares estaduais à graduação superior e será concedida
por ato do Comandante .-Geral, em 25 de dezembro.

(.. .)
§ 3Q - A promoção à graduação de 3 9-Sargento será realizada de

acordo com a ordem de classificação intelectual, obtida ao final do
Curso de Formação de 

1 
Sargentos.

§ 4 - A promoção por tempo de serviço à graduação de Cabo
poderá ser concedida àqualquer época, retroagindo os seus efeitos,
para todos os fins de direito, à data da implementação do período
aquisitivo.".

Art. B - Os incisos do "caput" do art. 210 da Lei n 2 5.301, de 1969,
passam a vigorar com à seguinte redação:

"Art. 210 - ( ... )
- cinco anos na graduação de 39-Sargento;

II - seis anos na graduação de 22-Sargento;
III - quatro anos na graduação de 12-Sargento.".
Art. 9 - A Lei n 9 5.301, de 1969, fica acrescida dos seguintes arts.

240-A e 240-13:
"Art. 240-A - O desertor comete ato atentatório à honra pessoal e ao

decoro da classe.
Parágrafo único

data em que ele 101
Art. 240-B - Nos

O prazo para submissão do militar a processo
nár é de, no máximo, cinco anos, contado da
apurado ou se apresentar.
isos em que couber a exoneração, o militar será
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submetido a processo administrativo próprio, sendo-lhe asseguradas
as garantias constitucionais.".

Art. 10- Para os fins desta lei, são equivalentes os seguintes cursos:
- o Curso de Gestão Estratégica de Segurança Pública - Cegesp -,

ao Curso Superior de Polícia - CSP;
II - o Curso de Especialização em Segurança Pública - Cesp -, ao

Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais - CAO;
III - o Curso de Atualização em Segurança Pública - Casp -, ao

Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos - CAS.
Art. 11 - O militar possuidor do Cegesp, do Cesp ou do Casp, ou

equivalente, realizado antes da vigência desta lei, e que o tenha
concluído com aproveitamento satisfatório, será dispensado da
realização do Exame de Aptidão Profissional - EAP -' valendo, como
resultado do exame, a nota do concurso interno a que foi submetido
para ingresso no referido curso.

§ 1- O militar enquadrado na situação descrita no "caput" poderá se
submeter ao EAP, descartando a nota do concurso.

§ 2 - Aplica-se ao militar aprovado no concurso interno a que se
refere o "caput" e que tiver a matricula no curso trancada antes da
entrada em vigor desta lei o disposto neste artigo.

Art. 12 - Os oficiais pertencentes ao Quadro de Administração na
data da publicação desta lei passam a integrar o Quadro de Oficiais
Complementares e os oficiais pertencentes ao Quadro de Capelães
na data da publicação desta lei o Quadro de Oficiais Especialistas,
com as mesmas atribuições.

Art. 13 - Para fins de transição, as Comissões de Promoção de
Oficiais e de Praças deverão adequar a quantidade de promoções em
cada turma à regra prevista nos arts. 183, 184 e 187 da Lei n 2 5.301,
de 1969, com a redação dada por esta lei, observando-se
sucessivamente o seguinte:

- determinar a quantidade de militares existentes na turma em
função do ano-base;

II - no caso do número de militares promovidos ser inferior ao
previsto pela aplicação da regra do art. 184 da Lei n 2 5.301, de 1969,
serão realizadas tantas promoções quantas forem necessárias para
complementar a quantidade estabelecida naquela regra;
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III - no caso do núrtero de militares promovidos ser superior ao
previsto pela aplicaçãoda regra do art. 184 da Lei n 2 5.301, de 1969,
aplica-se esta regra aos remanescentes.

Art. 14 - Havendo recessidade e interesse da instituição militar
estadual, o cadete do Curso de Formação de Oficiais oriundo daquela
instituição, antes do seu desligamento do curso, poderá retornar ao
seu grau hierárquico interior, não computando esse tempo para fins
do art. 183 e de promdpo nos termos do art. 187 da Lei n 2 5.301, de
1969, com a redação dada por esta lei.

Art. 15 - Para fins de transição, os prazos previstos no § 42 do art.
186 e no art. 210 da dei n2 5.301, de 1969, com a redação dada por
esta lei, poderão ser reduzidos até a metade, como forma de
adequação às regras de promoção instituídas por esta lei.

Art. 16 - Para fins de' transição, haverá duas promoções no ano de
2007, ocorrendo a prirbeira antes da data prevista no "caput" do art.
184 da Lei n2 5.301, de 1969, com a redação dada por esta lei.

Parágrafo único - A lprimeira promoção alcançará os militares que
preencherem os reqdisitos de promoção por merecimento e por
antigüidade previstos nos art. 184 e 213 da Lei n 2 5.301, de 1969, com
a redaçãodada por,esta lei, não dará direito a retroação e
considerará, para cômputo do tempo estabelecido na regra, o ano de
2006.
Art. 17 - O Chee do Estado-Maior da Polícia Militar tem

prerrogativas, vantagens e representação de Secretário Adjunto de
Estado.
Art. 18 - O art. 195 da Lei n2 5.301, de 1969, fica acrescido do

seguinte § 4, passando o seu § 3 9 a vigorar com a seguinte redação:
Art. 195 - ( ... )
§ 32. No quadro de acesso por merecimento, os oficiais, até o posto

de Major, serão grupaçios segundo os respectivos postos e quadros, e
relacionados conforme a ordem decrescente de pontos apurados
através das fichas de promoção, os quais deverão constar
expressamente de publicação em boletim da Polícia Militar.

§ 42 - Os Tenentes-Coronéis, incluídos pela Comissão de Promoção
de Oficiais, figurarão n  Quadro de Acesso em ordem alfabética.

Art. 19- Ficam revoados:
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- a alínea "d" do inciso lido art. 139, o inciso IV do art. 140, os arts.
188, 189, 193, 196, o § 2 9 do art. 197, os arts. 206, 211 e 212 da Lei
n Q 5.301 de 16 de outubro de 1969;

li - o art. 62 da Lei n 2 9.089, de 13 de dezembro de 1985;
III - a Lei Complementar n 2 41, de 9 de janeiro de 1996.
Art. 20 - Esta lei complementar entra em vigor noventa dias após a

data de sua publicação.
PARECER PARA O 2 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 3.368/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel que
especifica ao Município de Albertina.

A proposição foi aprovada no 1 9 turno, em sua forma original, e
agora retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o
2Q turno, conforme dispõe o art. 189, c/c o art. 102, VII, do Regimento
Interno.

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

Executivo a doar ao Município de Albertina um terreno com área de
403m2, situado na Rua Francisco Conceição, naquele Município, para
a implantação de uma unidade de saúde.

A prévia autorização legislativa de que trata a proposição é exigida
pelo art. 18 da Constituição do Estado; pelo art. 17 da Lei Federal n
8.666, de 1993, que institui normas para licitação e contratos da
administração pública; e pelo § 2 2 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.

Reafirmamos que a alienação em tela 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

3.368/2006 no 2 turno.

a4
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8 de dezembro de 2006.
dente - Dilzon Meio, relator Dm15 Pinheiro -

TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.389/2006
iscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
lo Mauri Torres, o Projeto de Lei n 2 3.389/2006

tem como finalidade aidjtorizar o Poder Executivo a doar ao Município
de São Geraldo o imôvbl que especifica.

A proposição foi aprovada no 12 turno e retorna a este órgão
colegiado, a fim de receber parecer para o 2 P turno, conforme dispõe o
art. 189, c/c o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise tem por escopo autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de São Geraldo terreno com área de
10.000m2, situado em Ribeirão Vermelho, nesse Município.

Atendendo ao interesse coletivo que deve nortear a alienação de
bem público, o parágrfo único do art. 1 da proposição estabelece
que o imóvel será destinado ao funcionamento de escola municipal; e
o art. 2 0 prevê sua reversão ao patrimônio do Estado, se, findo o prazo
de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação,
não lhe tiver sido dada a destinação estabelecida.

A prévia autorização legislativa de que trata a proposição é exigida
pelo art. 18 da Constituição do Estado, pelo art. 17 da Lei Federal n
8.666, de 1993, que institui normas para licitação e contratos da
administração pública,:e pelo § 22 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.

Reiteramos a afirmação de que a alienação em tela 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

3.389/2006, no 22 turnb.

Sala das Comissões,
Domingos Sávio, PrE

Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 2

Comissão de 1

De autoria do
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Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Dilzon Meio -

Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 2 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.579/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n 2 3.579/2006
tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao Município
de Bonfim o imóvel que especifica.

Aprovada no 1 ° turno, em sua forma original, retorna a proposição a
este colegiado, a fim de receber parecer para o 2 0 turno, nos termos
do art. 189, c/c o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise tem o objetivo de autorizar a doação ao

Município de Bonfim de um terreno situado no lugar denominado
Povoado de Ramos, nesse Município, a ser destinado a ações de
desenvolvimento cultural e educacional.

A prévia autorização legislativa para alienação do patrimônio público
é exigência do art. 18 da Constituição do Estado, do art. 17 da Lei
Federal n 9 8.666, de 1993, que institui normas para licitação e
contratos da administração pública, e do § 2 0 do art. 105 da Lei
Federal n° 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.

Ratificamos nosso entendimento anterior, favorável à aprovação do
projeto, que, por estar de acordo com as exigências legais, atende ao
interesse coletivo e não ocasiona aumento de despesa nas contas
públicas.

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

3.579/2006, no 2 9 turno.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente e relator - Dilzon Meio - Sebastião

Helvécio - Dinis Pinheiro.
PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.729/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n 9 3.729/2006

tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao Município
de São Miguel do Antao imóvel que especifica.

Aprovada no 1 O turno, em sua forma original, retorna a proposição a
este colegiado, a fim de receber parecer para o 2 0 turno, nos termos
do art. 189, c/c o art. 10:2, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise tem o objetivo de autorizar a doação ao

Município de São Miguel do Anta de um terreno com área de
2.000,00m2, localizado' no lugar denominado Muqueca, na Fazenda
Monte Carmelo, nesse Município. Em atendimento ao interesse
público, o imóvel será destinado ao funcionamento de um centro
comunitário para eventbs socioculturais e educativos.

A prévia autorização legislativa, para alienação do patrimônio público
é exigência do art. 18. da Constituição do Estado, do art. 17 da Lei
Federal n 2 8.666, de 1993, que institui normas para licitação e
contratos da administração pública, e do § 2 0 do art. 105 da Lei
Federal n° 4.320, de i 1964, que estatui normas gerais de Direito
Financeiro para a eh
balanços da União, dc

Por estar de acordo
público e não ocasion
encontra-se apta a sei

Diante do exposto,
3.729/2006, no 2 9 turr

Sala das Comissões
Domingos Sávio, P

Pinheiro - Dilzon Meio
PARECER PARA O

Comissão de

	

De autoria do Go	do Estado, a proposição em tela tem por

	

escopo autorizar o	Executivo a permutar com a União os
imóveis que especifi

oração e o controle dos Orçamentos e dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
om as exigências legais, atender ao interesse

ir despesas ao erário, a proposição em análise
aprovada por esta Casa.

Conclusão
pinamos pela aprovação do Projeto de Lei n

18 de dezembro de 2006.
sidente - Sebastião Helvécio, relator - Dinis

TURNO DO PROJETO DE LEI N o 3.730/2006
iscalização Financeira e Orçamentária
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O projeto foi aprovado no 1 9 turno, na forma do Substitutivo ng 1, e
retorna, agora, a esta Comissão a fim de receber parecer para o 2
turno, nos termos do art. 189, c/c o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Em atendimento ao disposto no § I Q do art. 189 do mesmo Diploma,
faremos constar, ao final deste parecer, a redação do vencido.

Fundamentação
O Projeto de Lei n9 3.730/2006 tem por escopo autorizar o Poder

Executivo a permutar um imóvel de propriedade do Estado, com área
de 874,42m2, por um terreno pertencente à União, com área de
10.256,21m2, ambos focalizados no Município de Uberaba.

O imóvel que passará a pertencer ao Estado com a efetivação da
permuta será destinado à sede da 3 4 Cia. do Corpo de Bombeiros
Militar de Uberaba, criando condições para que a unidade seja
elevada à categoria de Batalhão e, em conseqüência, proporcionando-
lhe melhores condições de atendimento à população de Uberaba e
das regiões do Baixo Triângulo e do Planalto de Araxá.

A exigência de prévia autorização legislativa para a alienação de
patrimônio público decorre de exigência contida no art. 18 da
Constituição do Estado, no art. 17 da Lei Federal n 8.666, de 1993, e
no § 29 do art. 105 da Lei Federal n g 4.320, de 1964.

Reafirmamos que a matéria em questão atende aos preceitos legais
que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos e, por
não acarretar despesas para o erário, não repercute na execução da
lei orçamentária.

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

3.730/2006 no 2Q turno, na forma do vencido no 1 Q turno.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Dilzon Meio, relator - Sebastião

Helvécio - Dinis Pinheiro.
PROJETO DE LEI N 2 3.73012006

(Redação do Vencido)
Autoriza o Poder Executivo a permutar com a União imóvel que

especifica, situado no Município de Uberaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a permutar imóvel de

rs'
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propriedade do Estado, constituído pela área de 874,42m 2 (oitocentos
e setenta e quatro vírg ila quarenta e dois metros quadrados), a ser
desmembrado de área naior, conforme descrição no Anexo desta lei,
situado no Bairro Fabrí io, no Município de Uberaba, registrado sob o
n°11.700 do Livro 2, n Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Uberaba, pelo imó ei de propriedade da União, com a área de
10.256,21m2 (dez mil c izentos e cinqüenta e seis vírgula vinte e um
metros quadrados), tuado no Bairro Santa Marta, nas Ruas
Florianópolis, Centenár D, Niterói e Avenida Nenê Sabino, constituído
pelos lotes 1 a 27 da qi adra 19, registrado sob o n 0 45.403 do livro 2,
no Cartório de Registro ie imóveis da Comarca de Uberaba.

Art. 2 1 - Os imóveis de que trata esta lei serão permutados sem
torna às partes.

Anexo
(deq	trata o art. 1q da Lei n 2 ,de)

Um terreno com 24, m de frente para a Rua Treze de Maio, tendo
as seguintes confront 5es: pelo lado direito, com terreno do Estado;
daí, segue em linha qi brada na extensão de 5,50m, deflete à direita,
na distância de 5,481 daí, deflete mais à direita, na distância de
20,50m; daí, deflete à squerda, na distância de 5,00m; pelos fundos,
confronta com terrer de Nelita Sinibalde e Eugênio Rodrigues
Borges, numa extens de 30,27m; pelo lado esquerdo, fechando o
perímetro, confronta m terrenos do Município de Uberaba, numa
extensão de 39,23m, 1 rfazendo a área total de 874,42m2.
PARECER PARA O TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.77812006

;ão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Goveri tdor do Estado, o Projeto de Lei n 2 3.778/2006
autoriza a criação empresa subsidiária da Companhia de
Saneamento de Minas erais - Copasa-MG.

Aprovada no 1 0 turn' com uma emenda, retorna agora a matéria a
esta Comissão, a fim receber parecer para o 2 turno, nos termos
do art. 189 do Reaimei o Interno.

Fundamentação
A Copasa-MO, so dade de economia mista que integra a

administração pública direta do Estado, tem como objetivo prestar
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serviço público de fornecimento de água potável e de escoamento
sanitário, nos termos da Lei & 6.084, de 15/5/73.

Pretende-se, por meio da proposição em exame, autorizar a criação
de subsidiária para a exploração econômica das estâncias
hidrominerais. Embora a atividade não se inclua no campo de atuação
da Copasa, não resta dúvida de que, na estrutura administrativa do
Estado de Minas Gerais, esta é a entidade que mais apresenta
condições técnicas para desenvolver tal atividade econômica, por
meio de uma empresa subsidiária.

A matéria já foi exaustivamente debatida nesta Casa, tendo esta
Comissão se manifestado favoravelmente à matéria tanto no 12 turno,
quanto na apreciação do Projeto de Lei n 2 3.374, de 2006, que versa
sobre o mesmo tema.

O turismo decorrente das estâncias hidrominerais foi a principal
razão do desenvolvimento socioeconômico das cidades que integram
o Circuito das Aguas de Minas Gerais, a saber: Caxambu, São
Lourenço, Cambuquira e Lambari. Os parques das águas dessas
cidades são as suas principais atrações turísticas, e suas águas
minerais têm diversas propriedades terapêuticas.

Em Plenário, foi apresentada a Emenda n 2 1, que recebeu, nesta
Comissão, parecer pela aprovação.

Para aperfeiçoar a proposição, acatamos sugestão do Partido dos
Trabalhadores de fazer constar da lei a exigência de que sejam
realizados investimentos na preservação e no monitoramento das
fontes de água a serem exploradas.

Conclusão
Em vista do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n2

3.778/2006 na forma do vencido, com a Emenda n 2 1, que
apresentamos.

Emenda n2 1
Acrescente-se o seguinte art. 2, renumerando-se os demais:
"Art. 2 - A exploração econômica dos recursos hidrominerais pela

subsidiária de que trata esta lei fica condicionada à realização de
investimentos em:

- saneamento, recuperação e preservação ambiental permanente
das fontes exploradas e das respectivas áreas de recarga;
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II - monitoramento qualitativo e quantitativo sistemático das águas
minerais das fontes exploradas.-.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2006.
Fahim Sawan, Presidente e relator - Ricardo Duarte - Dilzon Meio -

Ana Maria Resende - Srgento Rodrigues.
PROJETO DE LEI N 9 3.778/2006

(Redação do Vencido)
Autoriza a criação de empresa subsidiária da Companhia de

Saneamento de Minas Gerais - Copasa-MG.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica a Companhia de Saneamento de Minas Gerais -

Copasa-MG - autorizada a criar empresa subsidiária integral com
atribuição de atuar na exploração econômica dos recursos
hidrominerais do Estado, inclusive dos parques de águas.

§ 1 - A empresa subsidiária implantará inicialmente suas atividades
nos Municípios de Arxá, Cambuquira, Caxambu e Lambari para,
depois, expandir sua atjjação para outras localidades.

§ 2 - O lucro líquido proveniente da empresa de que trata o "caput"
será aplicado em sandarnento, preferencialmente nos Municípios de
sua área de abrangência.

Art. 2 - E permitida a' cessão de empregados da Copasa-MG para a
subsidiária, assegurados direitos previstos na legislação trabalhistas e
nos acordos coletivos de trabalho.

Art. 32 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.769/2005

O Projeto de Lei nc
Pinheiro, que autoriza
Pavão o imóvel que esr
vencido no 1 °turno.

Vem agora o projeto
técnica legislativa, seja
do § 1 °do art. 268 do R

Assim sendo, opinam
final, que está de acord

omissão de Redação
2.769/2005, de autoria do Deputado Dinis

Poder Executivo a doar ao Município de
cifica, foi aprovado no 2 0 turno, na forma do

i esta Comissão, a fim de que, segundo a
ada à matéria a forma adequada, nos termos
gimento Interno.
por se dar à proposição a seguinte redação

com o aprovado.
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PROJETO DE LEI NO2.769/2005
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pavão o imóvel

que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ari. 1 ° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Pavão imóvel com área de 21.600M2 (vinte e um mil e seiscentos
metros quadrados), e benfeitorias, situado na Fazenda Mironga, no
lugar denominado Córrego Café, naquele Município, registrado sob o
n°12.921, afls. 1 do Livro 2, no Cartório do 2 0 Ofício de Registro de
Imóveis da Comarca de Teófilo Otôni.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput' destina-se à
implantação de uma unidade de ensino profissionalizante em
agroindústria e pecuária.

Art. 2 0 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1 °.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Djalma

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

3.593/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.593/2006, de autoria do Deputado Luiz
Humberto Carneiro, que declara de utilidade pública a Loja Maçônica
Cláudio das Neves n°1939, 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°3.593/2006
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Cláudio das Neves n

1939, com sede no Município de Uberlândia.
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ia do Estado de Minas Gerais decreta:
de utilidade pública a Loja Maçônica Cláudio
sede no Município de Uberlândia.
m vigor na data de sua publicação.
3 de dezembro de 2006.
dente - Djalma Diniz, relator - Vanessa Lucas.
)AÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

3.650/2006
omissão de Redação

50/2006, de autoria da Deputada Maria Olívia,
pública a Sociedade São Vicente de Paulo,

ie Carvalhópolis, foi aprovado em turno único,

esta Comissão, a fim de que, segundo a
ada à matéria a forma adequada, nos termos
gimento Interno.
por se dar à proposição a seguinte redação

com o aprovado.
ETO DE LEI N°3.650/2006
iblica a Sociedade São Vicente de Paulo do
is, com sede no Município de Carvalhópolis.
'a do Estado de Minas Gerais decreta:
de utilidade pública a Sociedade São Vicente
le Carvalhópolis, com sede no Município de

m vigor na data de sua publicação.
3 de dezembro de 2006.
dente - Djalma Diniz, relator - Vanessa Lucas.
)AÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

3.664/2006
,omissão de Redação
64/2006, de autoria do Deputado José Milton,

que declara de utilidade pública a entidade Brechó da Construção,
com sede no Município'9 de Belo Horizonte, foi aprovado em turno
único, com a Emenda n9 1.

Vem agora o projeto I a esta Comissão, a fim de que, segundo a

A Assembléia Legisla
Art. 1 ° - Fica declara(

das Neves n°1939, cor
Art. 20 Esta lei entra
Sala das Comissões,
Sebastião Costa, Pra

PARECER DE RE

O Projeto de Lei n°3.'
que declara de utilidad
com sede no Município
com a Emenda n°1.

Vem agora o projeto
técnica legislativa, seja
do § 1 °do art. 268 do F

Assim sendo, opinam
final, que está de acord

Declara de utilidade 1
Município de Carvalhóp

A Assembléia Legisla
Art. 1 ° - Fica declarad

de Paulo do Município
Carvalhópolis.

Ari. 2°- Esta lei entra
Sala das Comissões,
Sebastião Costa, Pre

PARECER DE RE

O Projeto de Lei n°
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técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 °do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°3.664/2006
Declara de utilidade pública a entidade Brechá da Construção, com

sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 O - Fica declarada de utilidade pública a entidade Brechó da

Construção, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Vanessa Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.667/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.667/2006, de autoria do Deputado André

Quintão, que declara de utilidade pública a Creche Comunitária
Recanto Verde, 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 NO3.667/2006
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:
AI. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Creche Comunitária

Recanto Verde, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Vanessa Lucas.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 20 DE DEZEMBRO DE 2006

ATAS
ATA DA 61 2 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 0 SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 12/12/2006
Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1? Parte: Ata - 2? Parte
(Ordem do Dia): 2? Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e
Votação de Proposições: Inexistência de quórum especial para
votação de proposta de emenda à Constituição - Votação, em V
turno, do Projeto de Resolução n 2 3.768/2006; requerimentos do
Deputado Adaiclever Lopes e da Deputada Elisa Costa; deferimento;
discursos dos Deputados Sávio Souza Cruz, Adalclever Lopes,
Antônio Júlio, Rogério Correia, André Quintão, da Deputada Jô
Moraes e dos Deputados Leonardo Quintão e Roberto Carvalho;
votação do projeto, salvo emendas e destaques; aprovação;
verificação de votação; ratificação da aprovação; questões de ordem;
votação das Emendas n 2s 1 e 2; questões de ordem; aprovação;
votação das Emendas ns 3 e 5 a 7; questão de ordem; rejeição;
questão de ordem; verificação de votação; ratificação da rejeição;
questão de ordem; votação da Emenda n 9 4; discurso do Deputado
André Quintão; rejeição; verificação de votação; ratificação da
rejeição; votação da Emenda n 2 8; discurso do Deputado Sávio Souza
Cruz; rejeição; verificação de votação; ratificação da rejeição;
declarações de voto; questão de ordem - Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Elmiro Nascimento -
Adalclever Lopes - Agostinho Patrús - Alberto Pinto Coelho - Alencar
da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Genaro - Antônio Júlio r Arlen Santiago - Biel Rocha - Bilac Pinto -
Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira -
Dalmo Ribeiro Silva - Eilzon Meio - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana -
Durval Angelo - Elisa Costa - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto
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Abramo - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - Jésus Lima - Jô Moraes - João Leite - José Henrique -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio
Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos -
Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Manos Fernandes - Neider
Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Ricardo
Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanessa
Lucas - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 201h12min, 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, 3-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 a votação da matéria constante na pauta, uma vez que
não há matéria a ser apreciada na 12 Fase.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da

reunião o Projeto de Lei n2 3.778/2006, por não estarem preenchidos
os pressupostos processuais para sua apreciação.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há

quórum especial para votação de proposta de emenda à Constituição,
mas que o há para a apreciação das demais matérias constantes na
pauta.

Votação, em l Q turno, do Projeto de Resolução n 2 3.76812006, da
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Comissão de Justiça, que delega ao Governador do Estado atribuição
para elaborar leis destinadas a alterar a estrutura da administração
direta e indireta do Poder Executivo, nos termos que menciona. A
Comissão de Justiça concluiu pela constitucional idade do projeto com
as Emendas n2s 1 e 2, que apresentou. As Comissões de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinaram pela
aprovação do projeto com as Emendas n 2s 1 e 2, apresentadas pela
Comissão de Justiça. Emendado em Plenário, voltou o projeto à
Comissão de Administração Pública, que opina pela rejeição das
Emendas n2s 3 a 8. Vem à Mesa requerimento do Deputado
Adalclever Lopes solicitando a votação destacada da Emenda n Q 8 ao
Projeto de Resolução' n g 3.76812006. A Presidência defere o
requerimento, de conformidade com o inciso XVII do art. 132 do
Regimento Interno. Vem  Mesa requerimento da Deputada Elisa
Costa solicitando a votação destacada da Emenda ng 4 ao Projeto de
Resolução n2 3.768/2006. A Presidência defere o requerimento, de
conformidade com o inciso XVII do art. 132 do Regimento Interno.
Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Sávio Souza
Cruz.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr Presidente, Sras. Deputadas e
Srs. Deputados, tive à oportunidade de, na reunião em que foi
esgotada a discussão do projeto de resolução, apresentar as razões
pelas quais julgo inconveniente a Assembléia aprovar esse projeto de
resolução, que dará aoGovernador o poder extraordinário de legislar
apenas por ato unilateral.

Como disse, trata-sede uma renúncia, ainda que temporária, às
atribuições constitucionais desta Casa, que tem esse estilo, e não
pode transformar-se numa mera Assembléia homologativa. E, para
que ela seja, de fato e de direito, uma Assembléia Legislativa, o
mínimo que se espera e que possa legislar.

Assim sendo, Sr. Presidente, queria encaminhar a votação pela
rejeição ao projeto de resolução que faculta a possibilidade, de até
31/1/2007, editar leis delegadas.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Adaiclever Lopes.

O Deputado Adalcleier Lopes - Sr. Presidente, em nome da
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bancada, farei o encaminhamento sobre a nossa lei delegada.
Primeiro, farei uma reflexão: "nossa de quem?". Do povo mineiro ou

do governo de Minas? Nós, que somos parlamentares, fomos eleitos,
Sr. Presidente, para fiscalizar, legislar; votar a favor da lei delegada é
entregar as nossas funções ao Executivo, é votar exclusivamente
contra a nossa existência, Sr. Presidente.

Portanto, em nome da nossa bancada, encaminharei a votação
contra a lei delegada e a favor do Parlamento de Minas. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras.
Deputadas, hoje chegou o momento crucial em que o Parlamento
delega ao Governador as prerrogativas desta Casa. Mas queria
chamar a atenção dos Srs. Deputados e das Sras. Deputadas sobre o
perigo que é uma lei delegada que ainda nem foi aprovada. Foi a
situação que vivemos aqui nesta Casa ontem, quando a Polícia Militar
fez uma barreira na porta principal da Assembléia Legislativa, não
permitindo que os manifestantes da cidade de Pequi, que estão
passando por sérias dificuldades, pudessem adentrar esta Casa. Será
que já é em vista da lei delegada, que já vivemos em um regime de
ditadura no Estado de Minas Gerais, onde esses mesmos
manifestantes não puderam andar até o Palácio da Liberdade, que
hoje já não se chama mais Palácio da Liberdade, que perdeu também
esse nome? Os manifestantes foram proibidos de caminhar até essa
praça. E depois impedidos pela Polícia Militar de estar aqui, no
Parlamento, que é a Casa do povo. Será que já em vista da lei
delegada? Uma situação que não vimos nem na época da ditadura.

E nós, Deputados, vimos vários desses manifestantes passarem
pela porta, os quais fizeram de conta que não estava ocorrendo nada.
Acontecimento grave, Deputado Carlos Gomes. Nós, do PMDB,
enfrentamos a ditadura, fomos para as ruas lutar pela liberdade, pela
nossa democracia. Este Parlamento tinha que estar fechado hoje,
esperando uma resposta da Polícia Militar. Quem determinou aquela
invasão, ocorrida ontem, por parte da Polícia Militar, aqui, nesta Casa.
Poderia ter havido uma grande confusão, Srs. Deputados. A
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segurança da Assemb
saísse da porta da /
manifestantes. Nem
manifestações feitas aq

Está presente no P1
Patrus, quantas reuniõc
polícia da Casa, que
vimos essa agressão à

a agiu rapidamente e pediu que a Polícia
sembléia Legislativa, dando liberdade aos
ii épocas de grandes dificuldades, de
este Parlamento chamou a polícia.
ário o nosso eterno Presidente Agostinho
pesadas tivemos aqui e solicitamos a própria
a nossa segurança. E ontem, infelizmente,

Presidente Deputado Mauri Torres, alguém tem que responder a
essa agressão que houve ontem contra manifestantes de Pequi e
contra esta Casa. Não é agressão física. Não houve porque os
manifestantes eram pessoas pacatas, que vieram apenas pedir o
apoio do parlamento "do Sr. Governador", para que pudesse resolver
junto ao Tribunal de Justiça o que está afligindo o Município de Pequi.
Infelizmente, vimos essaagressão dura. Senti-me, ontem, humilhado,
parecia que estávamos lvoltando aos anos de 1974 e 1976,  época da
ditadura, em que as perseguições foram muito maiores do que no
golpe de 1964. Naqueles anos, não podíamos nos reunir. Quando
saíamos paia uma manifestação de estudante, imediatamente a
polícia descia o cacete em todo mundo. Não se podia reunir nem para
discutir as questões mais banais que havia naquele momento. Não
estávamos discutindo h regime nem o que estava ocorrendo na
ditadura. Queríamos, às vezes, discutir alguns projetos e algumas
idéias, no entanto a polícia impedia. Ontem, Deputado Gil Pereira,
vimos isso aqui. Foi ima agressão à democracia e à liberdade.
Alguém tem de responder por isso. Esta Casa precisava parar hoje.
Não podíamos votar unja lei delegada enquanto a Polícia Militar, por
meio do seu comando, não viesse justificar de quem partiu a ordem.
Até agora, ninguém a assumiu. Os policiais que estavam aqui vieram
cumprir ordens. E isso qbe temos cobrado, Sr. Presidente.

Aprovamos, hoje, um requerimento solicitando que o Comando da
Polícia Militar forneça essas informações. Por que houve o aparato de
guerra, ontem, em frente ao Tribunal de Justiça? Por que vieram fazer
um cordão de isolamento na Assembléia? Pelas informações, não foi
o Presidente nem o 12rSecretário que solicitou. Não temos mais a
figura do corregedor. Não foi a segurança desta Casa. Aliás, esta agiu
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rapidamente, pedindo que a polícia se afastasse da porta da
Assembléia. Isso não pode passar impune, pois é uma agressão à
democracia e à liberdade. Precisamos reagir. Esperamos que os Srs.
Deputados façam uma reflexão até amanhã, pensando no que se
passou ontem, aqui na Assembléia. Não tivemos problemas maiores
pelo fato de as pessoas que estavam aqui serem pacatas. Volto a
repetir, houve uma agressão à democracia e à liberdade na porta da
Assembléia. Esta Casa está fingindo que não houve nada. O que
ocorreu é muito grave. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Deputado Mauri
Torres, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, funcionários públicos que
assistem à votação dessa proposta de lei delegada, venho, em nome
do Bloco PT-PCdoB, por solicitação do nosso Líder, Ricardo Duarte,
explicar os motivos pelos quais nos colocamos contrários à aprovação
da lei delegada. Gostaria de explicar, pelo menos, quatro motivos
essenciais. O primeiro, já abordado pelo Deputado Sávio Souza Cruz
e repetido pelo Deputado Antônio Júlio, é que, de fato, não haveria
necessidade de o governo remeter lei delegada para fazer mudanças
que quer fazer no quadro administrativo. Ora, trata-se de um governo
de continuidade ao anterior. Portanto foram quatro anos em que
poderia fazer os ajustes que julgasse necessários, pois tem maioria,
assim como tem na Assembléia Legislativa. Além disso, as mudanças
que pretende fazer deveriam ser feitas às claras, de maneira que o
povo compreendesse quais são, e não às escondidas, o que será o
caso da lei delegada. Esse é um motivo que me parece razoável. Não
há por que a Assembléia delegar, neste momento, ao Governador. Ele
poderia ter feito isso antes, como poderá fazê-lo no início do ano que
vem, mostrando claramente quais são as mudanças. Os servidores
públicos estão, evidentemente, preocupados com as mudanças que
não foram explicadas, pois não tivemos a presença de nenhum
Secretário de Estado aqui, na Assembléia Legislativa, para explicar o
que se pretende fazer na lei delegada. Portanto é algo que está
obscuro. Não sabemos em que o governo vai mexer ou o que ele quer
mexer na estrutura do Estado, principalmente depois de anunciado
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que pode ser um choque de gestão de segunda geração. Aí, o
servidor ficou com mas medo ainda. Deputado Roberto Carvalho,
choque de gestão de segunda geração pode matar eletrocutados os
servidores públicos. Esse é de segunda geração. O que virá nesse
choque de gestão de se' gunda geração? Não se falou nada sobre isso
a ninguém, pois é trata kio como um segredo a sete chaves. Portanto
esse é o primeiro mdtivo para não fazermos essa delegação. O
segundo, é que os redeios são muitos. Vejam bem! Tenho incluída
uma emenda. O item' II do art. l Q da lei delegada diz: 'criar,
transformar e extinguir cargos em comissão e funções de confiança
dos órgãos" Quer dizér, pode criar, transformar e extinguir. Então,
quantos cargos podem ser criados? Serão criados ou extintos?
Haverá um aumento ou diminuição do número de cargos de
confiança? Elaborei uma emenda que proíbe a criação de mais cargos
em comissão. Se o gdverno diz que quer fazer o enxugamento da
máquina, não há por que ter a liberdade de criar mais cargos em
comissão. Aliás, contocom o apoio dos Deputados para essa
emenda. Ele pode transformar ou extinguir, porém criar mais cargos
em comissão, não. O que foi dito é que o governo queria fazer um
enxugamento da máqdina. Portanto, qual o motivo dessa palavra
"criar"? Há um terceiro motivo que nos faz ter um defesa contrária. A
preocupação dos funcionários do DER é justa, porque não vimos
desmentido algum do governo da intenção de transformar o DER -
aliás, importante órgo para nós - em apenas uma agência
reguladora. Isso significa entregar praticamente para as empreiteiras o
controle das obras que serão realizadas no Estado. No meu entender,
transformar o DER num 

1 a 
agência é grave, do ponto de vista político e

administrativo, e preocupante, do ponto de vista dos servidores. Por
fim, Sr. Presidente, o projeto diz também que o governo pode dispor
sobre parcelas remuneatórias para os cargos de confiança. Quer
dizer, os funcionários efetivos têm uma política remuneratória - aliás,
hoje acordamos que não será votada neste ano - que impede
reajustes anuais. Na verdade, se a política remuneratória fosse
aprovada da maneira cbmo veio, o servidor não teria nem direito à
promoção e à progressão automática. Então, há todas as dificuldades
possíveis para o servido' efetivo obter um aumento. E muito obstáculo
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a cada ano. Se uma lei dessa for aprovada, o governo fará as contas;
se não sobrou dinheiro, não há reajuste. Aliás, por lei, termina até com
campanha salarial, dizendo: "Há uma lei; não posso aumentar o
salário, porque o ICMS não cresceu dessa forma ou daquela'. Até a
luta sindical fica estipulada contra ela, contra o direito de greve dos
servidores, que é sagrado, por meio de uma política remuneratória
que não dá garantia de reajuste aos servidores. Por outro lado, nesse
caso, para os cargos de confiança de recrutamento amplo, há toda
uma facilidade. Por meio de lei delegada, eles obterão um aumento de
salário concedido pelo Governador. Isso não é justo com o servidor
efetivo. Apresentei uma emenda dizendo: já que concederá aumento
para o cargo de confiança, dê também aos funcionários efetivos em
igual percentual. Essas duas emendas foram apresentadas. Espero
que a lei delegada não seja aprovada. Caso seja, espero que essas
emendas e as emendas apresentadas pelo PMDB e pelo PT-PCdoB
sejam aprovadas nesta Casa. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, já estive nesta tribuna,
neste debate, por várias vezes, em nome do Bloco PT-PCdoB.
Gostaria de levantar duas questões importantes. A primeira é o
mecanismo das leis delegadas. Imagino e sonho com um Poder
Legislativo que possa debater os rumos do Estado. Considero que o
governo e o Governador, num sinal de desprestígio da sua base,
encaminharam esse projeto. Estou levantando uma questão do Poder
Legislativo. Hoje, no Brasil, há uma forte corrente que considera o
Poder Legislativo um desserviço à população, que ele atrapalha, que
barganha e emperra. Um governo de quatro anos, ao promover
alterações, tem que utilizar um mecanismo que desconsidera aqueles
Deputados e Deputadas que, nesse período, auxiliaram, aprovaram
ou mesmo na oposição, como é o caso do Bloco PT-PCd0B,
contribuíram na rejeição ou no aperfeiçoamento de leis. Por quê? Por
que abrir mão da contribuição de 77 Deputados e Deputadas eleitos e
eleitas, a maioria reeleitos ou reeleitas, neste debate? Por que não
ouvir a contribuição das regiões de Minas nesse ajuste administrativo?
Sr. Presidente, não entrarei no mérito do que o governo fará até
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porque considero que, em algumas áreas, ele pensará em Minas. Na
assistência social, por exemplo, há a necessidade de uma
reeStruturação. Tenho acerteza de que a Sedese será reestruturada.
Tenho a certeza de que  Sedese terá outro caminho, que será mais
descentralizado e maiságil até porque o Secretário Anastasia e a
Secretária CoSi estão projetando uma boa reestruturação na área.
Entretanto, poderíamos opinar sobre a reestruturação. Se a maioria
aprovar o mecanismo das leis delegadas, não teremos esse direito.
Não entrarei no mérito; pois o desconheço, Deputado Sávio Souza
Cruz. Como discutir o que não sabemos? Não sabemos em que o
governo vai mexer. Onde o governo irá operar essa delegação? Eu
não sei, Deputada Jô Moraes. Talvez alguns iluminados deste
Plenário saibam. Eu nãop sei, logo não opinarei sobre o mérito. Como
disse muito bem o Dputado Rogério Correia: quer aumentar a
remuneração dos cargos de confiança? Que aumente o salário do
funcionário efetivo. Sou filho de funcionária pública aposentada que
ganha R$400,00, R$500,00, depois de 30 anos de serviços prestados
ao Estado de Minas Gerais. Que haja uma isonomia; que se aumente
o cargo de confiança pr ter uma função de gestor, mas que aumente
também a remuneração do servidor efetivo, que há tantos anos não
tem um salário digno nebte Estado.

Vamos discutir isso na Assembléia; vamos discutir o que é
fundamental para o funcionamento do poder público no Estado, para
haver maior equilíbrio ntre as regiões e maior distribuição de renda
entre as pessoas. Van1os promover não um choque de gestão de
segunda, terceira ou quarta geração, como disse muito bem o
Deputado Rogério Corrria. Vamos promover um choque social para
que o trabalho infantil não coloque Minas na posição de um Estado
em que ele apresentou crescimento na Região Sudeste. Queremos
melhorar os indicadoressociais em Minas Gerais.

Portanto, Sr. Presidente, concluo dizendo que precisamos repensar
o papel do Poder Legislativo. Seria muito bom que nós, Deputados,
pudéssemos discutir para onde irá o Estado de Minas Gerais no
próximo mandato. Paratraseando meu amigo Deputado Sávio Souza
Cruz, assim como o Governador teve 77% dos votos, nós também
temos, com o aval das u'mas, o legítimo direito de discutir o presente e
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o futuro de Minas Gerais. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, a

Deputada Jô Moraes.
A Deputada Jô Moraes - Caro Sr. Presidente, já tivemos

oportunidade de fazer essa discussão, mas gostaria de expressar
minha opinião acerca desse projeto. Antes, porém, quero dizer que
me solidarizo com a indignação do Deputado Antônio Júlio em relação
à invasão da Polícia Militar no território da Assembléia Legislativa.
Esta Casa tem uma segurança eficiente, que, em outros momentos
em que houve a mesma invasão, soube defendê-la integralmente,
parque soube defender um direito supremo e fundamental, ou seja, a
entrada dos homens e mulheres que querem protestar e ter essa
acolhida. Sob a Presidência de S. Exa., tivemos esse direito
assegurado. Por isso, compartilho sua indignação. Esta Casa não é
lugar de polícia, mas do povo que vem defender seus direitos.

Em segundo lugar, é absolutamente incompreensível para nós,
Deputados que vivemos há quatro anos nesta Casa, o envio dessa
solicitação de delegação legislativa para ser apreciada. Ao longo
destes quatro anos, o Governador teve toda a possibilidade de fazer
modificações, encaminhamentos e reestruturações. Contou com a
colaboração da Oposição, que, ao contrário da Oposição ao governo
Lula, soube discutir e construir o que era necessário e fundamental. A
Oposição respeita a dinâmica regimental desta Casa, em que a
maioria tem a possibilidade de usar suas armas, ou seja, o voto. O
Governador, ao encaminhar essa proposta, desautoriza o voto
popular. Os homens e mulheres de Minas que nos elegeram deram-
nos a delegação para legislar, fiscalizar o Executivo e representar os
setores da sociedade. Está sendo roubado de nós aquilo que o povo
nos deu nas urnas. Além disso, o Governador comete uma injustiça
com sua própria base. Os Deputados que integram a base de
sustentação do governo Aécio são capazes de compreender as
necessidades do governo e acatar, discutir e aperfeiçoar suas
propostas. Essa atitude desrespeita a lealdade de sua própria base.

Por isso, registro minha absoluta incompreensão. Se é algo bom,
que interessa à sociedade e contribui para que Minas supere as
desigualdades regionais e sociais, por que não é feito às claras? Ao
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invés de se fazer nos correciores do Palácio, que seja feito nestes
corredores, sob a luz dos nossos refletores, para que a sociedade
veja.

Considerando desnecessária a autorização, absoluto equívoco, uma
atitude de desrespeito para com este Parlamento, conclamo os
companheiros a votar côntrariamente a essa delegação, para que esta
Casa recupere a condição de representar o povo mineiro.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Leonardo Quihtão.

O Deputado Leonard9 Quintão - Obrigado, Presidente. Agradeço
também aos nobres colegas.

Na reunião de hoje da Comissão de Assuntos Municipais, de que
sou Presidente, o Deputado Antônio Júlio apresentou um
requerimento pedindo explicações ao Comandante da Polícia Militar
sobre o envio de tropas militares para a porta da Assembléia
Legislativa na tarde de Hoje.

O Deputado Antônio Júlio perguntou ao Deputado Mauri Torres,
Presidente desta Casa, se teria sido ele a pedir o reforço. Não foi.
Tenho certeza de que V. Exa jamais faria isso. Perguntou também ao
Vice-Presidente, Deputado Rêmolo Aloise, se havia sido ele.
Sabiamente, ele disse qüe não. Tenho certeza, Sr. Presidente, de que
muito menos faria isso o Governador Aécio Neves, reeleito que foi
com 77% dos votos da ppulação mineira e com nosso inteiro apoio.

A pessoa responsável por isso tem de vir a esta Casa prestar
esclarecimentos. Para iso, aprovamos o requerimento do Deputado
Antônio Júlio.

Nasci em 1975. Graças a Deus, não vivi a ditadura militar, mas o
Deputado Antônio Júlio Jisse que isso jamais aconteceu antes nesta
Casa. Não podemos deixar que aconteça agora, em plena
democracia, quando, no Brasil - e principalmente em Minas Gerais -,
os três Poderes convivem harmoniosamente.

Venho também, Sr. Presidente, dizer que, na semana passada,
fizemos uma audiência pública na Comissão de Assuntos Municipais
para debater o projeto da divisão judiciária. Compareceram
representantes de todas,as áreas envolvidas: Legislativo, Executivo,
Promotoria e Tribunal de Justiça. Discutimos juntos a melhoria do
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projeto.
Na quinta-feira, recebi o projeto da minha Comissão. A matéria tinha

ficado cinco meses na Comissão de Constituição e Justiça. Tive
oportunidade de conversar com o Deputado Dalmo Ribeiro Silva e
ouvir o porquê da demora: adequação à técnica legislativa. O
Deputado ouviu representantes do Tribunal de Justiça, do Judiciário
do interior e das entrâncias especiais.

Infelizmente, temos de dizer que o processo eleitoral político no
Brasil é o pior possível. Os Deputados têm de ir atrás de votos no
interior e na Capital, e isso prejudica o andamento dos trabalhos do
Parlamento.

Por isso, como Deputado Federal, lutarei para que se faça uma
reforma política, o mais rápido possível, no País. Como está não pode
continuar.

Convoco os Deputados para, juntamente com os Deputados Fahim
Sawan, Presidente da Comissão de Administração Pública, e
Domingos Sávio, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira,
aprovarmos o projeto do Tribunal de Justiça. Não podemos encerrar o
ano sem antes fazer isso. Se temos aqui a oportunidade de aprovar a
delegação legislativa, que já está na pauta para ser votada em l
turno, por que deixaremos de votar o projeto que contribuirá para o
melhor andamento do processo judiciário no nosso Estado?

Esse projeto, Srs. Deputados, está nesta Casa há seis meses. Há
menos de uma semana, aprovei-o na Comissão de Assuntos
Municipais. O Deputado Domingos Sávio, que está aqui, também
assumiu o compromisso de, juntamente com o Deputado Fahim
Sawan, aprová-lo, na próxima semana, em sua Comissão.

Então, Sr. Presidente, faço um apelo a V. Exa, ao Bloco PT-PCdoB,
ao PMDB - que já está neste Plenário, pronto para votar o projeto do
Tribunal de Justiça-, ao PSDB e ao PFL, a fim de não deixarmos essa
matéria em segundo plano. O projeto, de cuja aprovação milhares de
Juizes precisam, está tramitando e agora tem condições de vir a
Plenário.

Ontem estive com o novo Presidente do Tribunal, Desembargador
Orlando Adão, e fiquei maravilhado com as intenções dele de criar
novas varas no interior, a fim de oferecer condições ao Judiciário.
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Portanto, não vamos frustrar os desejos, os sonhos e as intenções do
novo Presidente do Tribunal. Ademais, não vamos frustrar os Juizes
do interior, bem como a Amagis, que vê a necessidade de
aprovarmos.

Sr. Presidente, esse Projeto está em nossas mãos, nas suas mãos e
nas mãos dos Deputados Domingos Sávio e Fahim Sawan. O PMDB
está pronto para votar o! projeto em 1 2 turno. Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Roberto Carvalho.

O Deputado Roberto Carvalho - Sr. Presidente, Deputado Mauri
Torres, demais colegas, público que nos acompanha nas galerias, o
Governador Aécio Neves, alguns meses depois de tomar posse,
convidou todas as bandadas e lideranças para discutir as mudanças

no Estado. Veio para esta Casa o arcabouço
is uma ampla discussão. As bancadas da
as da Situação, enriqueceram-no. Muitas
partir das discussões e das contribuições dos
meio de suas entidades, bem como de todos
enas dos das bancada da Oposição.
estranho um governo reeleito pela ampla

maioria do povo, ao encerrar seu primeiro mandato, enviar-nos um
pedido de delegação legislativa. Isso não tem sentido. Todo
governante diz que a existência da Oposição nesta Casa é salutar,
pois ajuda o governo a governar. No entanto, na prática, a lei
delegada extingue a possibilidade de Oposição e Situação
contribuírem para a melhoria dos projetos do Executivo. Temos aqui
Deputados e Deputadas brilhantes, das bancadas da Situação, que
têm muito a contribuir pára os projetos do governo. Então, realmente
isso não tem sentido. E lamentável que os servidores públicos tenham
de vir a esta Casa protestar contra uma lei delegada, exigir que seus
problemas sejam discutidos, e não, empurrados goela abaixo. Por
essa razão, votaremos contra a lei delegada.

O Sr. Presidente - m votação, o projeto, salvo emendas e
destaques. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se eqicontram. (- Pausa.) Aprovado.

0 Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, solicito verificação

que lhe interessava faz
do projeto, e realizan
Oposição, junto com
mudanças foram feitas
servidores públicos, pc
os Deputados, e não, a

Portanto, é mais q
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de votação.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à

verificação de votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita
às Deputadas e aos Deputados que não registraram sua presença no
painel que o façam neste momento. A Presidência solicita ainda às
Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente . Votaram "sim" 31 Deputados. Votaram "não" 12

Deputados, totalizando 43 votos. Está, portanto, ratificada a
aprovação do projeto, salvo emendas e destaques.

Questões de Ordem
O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, gostaria que

fosse registrado o meu voto "sim".
O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, é a segunda vez

que temos problema no painel de votação. E importante que V. Exa.
considere os votos dos Deputados que estão em Plenário e não
conseguiram votar. Meu voto foi favorável.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, informo a V. Exa.
que o meu voto é "sim" e que votei em duas mesas, e o meu voto não
foi registrado.

O Deputado Jayro Lessa - Sr. Presidente, o meu voto é "sim". Tentei
votar em três máquinas.

• Deputado Zé Maia - Sr. Presidente, o meu voto é "sim".
• Deputado Luiz Fernando Faria - Sr. Presidente, também votei

favoravelmente ao projeto.
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, quero deixar registrado que

votei favoravelmente.
O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras dos Deputados.

Votação das Emendas n 9s 1 e 2.
Questões de Ordem

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, solicito a palavra para
encaminhar.

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece que, neste momento, não
é permitido encaminhamento de votação.

O Deputado Pinducà Ferreira - Sr. Presidente, solicito que V. Exa.
suspenda a reunião, por 2 minutos, para testar as máquinas.

rÀ
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O Sr. Presidente - Em votação, as Emendas n 2s 1 e 2. As
Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Votação das Emendas n 2s 3 e 5 a
7.

Questão de Ordem
O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, solicito a palavra

para encaminhar.
O Sr. Presidente - A Presidência esclarece ao Deputado Sávio

Souza Cruz que as emendas que não estão destacadas não podem
ser encaminhadas neste momento da votação. Em votação, as
Emendas ns 3 e 5 h 7. As Deputadas e os Deputados que as
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito verificação de
votação.

• Sr. Presidente - E regimental.
Questão de Ordem

• Deputado Agostipho Patrús - Sr. Presidente, sugiro que, se
tivermos problemas com as máquinas, que se volte a fazer a
verificação como se fazia antigamente: levanta-se, conta-se quantos
são a favor e quantos hão contra.

O Sr. Presidente - APresidência procederá à verificação de votação
pelo painel, no entanto, se o painel não funcionar, se falhar em alguns
lugares, faremos a verificação de votação, nos termos do inciso III do
art. 263 do Regimenta Interno. A Presidência solicita as Deputadas e
aos Deputados que ocupem seus lugares.

- Procede-se à verifiõação de votação pelo painel eletrônico.
O Sr. Presidente - \(otaram 'sim" 14 Deputados. Votaram "não" 34

Deputados, totalizando 48 votos. Está, portanto, ratificada a rejeição
das Emendas ns 3 e 5 a 7.

Questão de Ordem
O Deputado João Lite - Sr. Presidente, quero deixar registrado que

votei contrariamente às Emendas n 2 3 e 5 a 7.
O Sr. Presidente - ''otação da Emenda n 9 4. Com a palavra, para

encaminhar a votaçâ4 o Deputado André Quintão.
O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, a pedido do Deputado

Carlos Pimenta, procderei à leitura da emenda. (- Lê:)
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"Emenda n 2 4-O inciso lido art. l Q passa a vigorar com a seguinte
redação: transformar e extinguir cargos".

Ou seja, não criar. Já explicando aos telespectadores, a nossa
emenda, a do Bloco PT-PCdoB, de autoria do nobre Deputado
Rogério Correia, visa evitar o inchamento da máquina pública, cargos
em comissão e funções de confiança dos órgãos e entidades do
Poder Executivo e alterar-lhes as denominações, as atribuições, os
requisitos para ocupação, a forma de recrutamento, a sistemática de
remuneração, a jornada de trabalho e a distribuição na estrutura
administrativa.

Sr. Presidente, essa emenda, tenho certeza, terá o apoio de todos
os Deputados. Todas as Deputadas e Deputados desta Casa não
querem o inchaço da máquina administrativa; não querem a criação
exacerbada de cargos para se fazerem as famosas composições
político-eleitorais.

Temos uma visão de Estado forte, Estado presente nas questões
sociais, mas, sobretudo, que valoriza o servidor concursado, o
servidor que estuda e trabalha, o servidor que dedica anos do seu
labor ao serviço público.

E esse servidor que queremos priorizar, estimular e valorizar. Assim,
estamos tentando impedir que o governo do Estado possa, por meio
de uma lei delegada, simplesmente criar mais cargos de confiança
para fazer arranjos políticos eleitorais. Aliás, muito do que se critica no
plano federal se pratica no estadual.

Hoje, a Assembléia, para ser coerente, terá a oportunidade de
valorizar o servidor público. Deputado Pinduca, falo daquele servidor
efetivo, que presta concurso, que é de carreira, que está na tabela
salarial, que ganha pouco, que atende o cidadão e não tem vergonha
nem medo de pobre e que acolhe o contribuinte mineiro; esse nunca
tem chance. As vezes, o que ocupa cargo de confiança é que tem
chance. E para ele que o Governador quer criar cargo, aumentar
salário, etc. Então essa emenda visa exatamente limitar essa lei
delegada, que, infelizmente, foi aprovada.

Sr. Presidente, até por ser um petista roxo, quero dizer que,
sinceramente, projetos de Deputados e Deputadas Estaduais têm de
ser votados nesta Casa.

rs
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Hoje me sinto constrangido. Seguirei a decisão do Bloco PT-PCdoB,
do meu Líder, notre Deputado Ricardo Duarte. Sinto-me
constrangido: regime db urgência para lei delegada, havendo projeto
importante para a população mineira que está na pauta desde 2003.

Eu, um Deputado desta Casa, bem como vários aqui votamos - e
vamos votar - porque, lse o Bloco PT-PCdoB não votar, não haverá
quórum. Hoje a base do governo não está aqui. Estamos aprovando
lei delegada com votoda Oposição, mesmo que Se seja contrário.
Vou votar contra para não atrapalhar o quórum, porque foi um acordo
político. Mas repito: sinto-me constrangido, como Deputado que tem
projeto tramitando nesta Casa, desde 2003, e não percebe boa-
vontade do governo nekn mesmo para que a Secretária de Educação
venha aqui discutir o asunto.

Hoje é terça-feira. Ternos até à semana que vem. Espero que, até
lá, outros projetos de Deputados e Deputadas possam ser votados.
Ora, Sr. Presidente, além de lei delegada, regime de urgência! E os
nossos projetos? Passaram-se quatro anos, e não conseguimos votar
um projeto nesta Casa] Temos de votar apenas os projetos que vêm
do governo do Estado, para que saiamos em janeiro e não opinemos
sobre os rumos de Minas Gerais?

Então, Sr. Presidente, encaminho favoravelmente à emenda do
Deputado Rogério Correia, lembrando que, até quarta-feira, teremos
reunião ordinária nesta1 Casa. Portanto, espero que, até lá, haja bom
senso e urgência demo brática. Não estou falando de emendas - 20 mil
para a cidade "a" e 50 knil para a cidade "b" -, mas de projetos de lei.
Se esta Assembléia existe, que pelo menos se digne a votar projetos
de Deputados, ainda que seja para derrotá-los, mas assim poderemos
mostrar à população qu'e fazemos alguma coisa nesta Casa.

O Sr. Presidente - Em' votação, a Emenda n 2 4. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram: (-
Pausa.) Rejeitada.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito verificação de
votação.

O Sr. Presidente - E regimental.
A Presidência vai prdceder à verificação de votação pelo processo

eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

rsT
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não registraram sua presença no painel que o façam neste momento.
- Procede-se à verificação de votação por meia do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram 'sim" 17 Deputados. Votaram "não" 36

Deputados, totalizando 52 votos. Está, portanto, ratificada a rejeição
da Emenda ng 4. Votação da Emenda n 2 8. Com a palavra, para
encaminhar a votação, o Deputado Sávio Souza Cruz.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e
Srs. Deputados, na verdade, uma das emendas que rejeitamos, do
Deputado Antônio Júlio, pretendia, nos termos da Constituição, que a
administração indireta não fosse passível de alterações mediante lei
delegada. Infelizmente, ela não foi aprovada.

Essa Emenda n Q 8, de minha autoria, pretende excluir da
possibilidade da ação das leis delegadas o Departamento de Estrada
de Rodagem de Minas Gerais - DER-MG.

O DER-MG, um órgão já sexagenário, de tanta tradição e tantos
serviços prestados ao Estado de Minas Gerais, vem sendo, há algum
tempo, não apenas neste governo, vítima de um certo esvaziamento.
Esse esvaziamento ficou ainda mais agudo neste governo. Houve até,
Sr. Presidente, uma intervenção branca na Procuradoria do órgão.
Tudo isso fez com que surgisse, naquele Departamento, o receio de
que o governo pretendesse extinguir o órgão ou transformá-lo numa
agência ou esvaziá-lo gravemente.

Nesses termos, Sr. Presidente, tomei a iniciativa de passar para os
meus pares uma carta-compromisso com os seguintes dizeres: (- Lê:)

"Nós, Deputados Estaduais de Minas Gerais, firmamos o
compromisso de, com o nosso voto, não permitir que o Departamento
de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG - seja
extinto neste ou no próximo mandato.

Não permitiremos, também, que o órgão citado seja fundido com
outro, transformado ou deixe de exercer quaisquer das atividades
executadas atualmente, sempre utilizando todo o seu potencial de
trabalho e se tornando cada vez mais útil à comunidade mineira.

Comprometemo-nos, ainda, a trabalhar para que se realize, no
primeiro semestre de 2007, o concurso público...".

Sr. Presidente, o texto da emenda é rigorosamente o mesmo texto
da carta-compromisso assinada por 71 Deputados Estaduais desta
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Legislatura.
Assim sendo, Sr. residente, quero pedir aos meus pares,

encarecidamente, que possamos pelo menos impor essa pequena
limitação no amplo raiode ação, na carta branca que esta Casa está
dando ao Governador cio Estado, para que ele não possa extinguir o
valoroso DER-MG. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - EM votação, a Emenda n 2 8. As Deputadas e os
Deputados que a aprbvam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, solicito verificação
de votação.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação belo processo eletrônico e, para tanto, solicita
às Deputadas e aos De$utados que não registraram sua presença no
painel que o façam neste momento. A Presidência solicita ainda às
Deputadas e aos Deputádos que ocupem seus lugares.

- Procede-se à verifica 1ção de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram 'sim" 18 Deputados. Votaram 'não" 32

Deputados, totalizando 50 votos. Está, portanto, ratificada a rejeição
da Emenda n 9 8. Está, portanto, aprovado, em l Q turno, o Projeto de
Resolução n 3.768/2006 com as Emendas n 9s 1 e 2. A Comissão de
Fiscalização Financeira.

Declarações de Voto
O Deputado André ( uintão - Sr. Presidente, queria aqui, nesta

declaração de voto, di :er que o Governador está lá, no Palácio,
reinaugurando as luzes da Praça da Liberdade; nós estamos aqui,
inclusive os da base do governo. Eles não podem discutir. Só podem
votar. Não podem faze mais nada. Não podem ver para onde vai
Minas Gerais. Não pode 11 discutir os rearranjos administrativos.

Sr. Presidente, volto dizer: não entrarei no mérito do rumo das
mudanças administrativ is que o governo vai tomar, até porque acho
que, na área social, se o bem realizadas, pois o Secretário e Vice-
Governador Anastasia 3 a Secretária Maria Coeli têm uma visão
adequada, correta do imo da política pública na área social. Não
estou falando disso e qi ero deixar bem claro. Estou aqui discutindo o
método. Por que um boi , projeto de Deputada ou de Deputado, desde
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2003, não vem para pauta, e um projeto do governo, em regime de
urgência, tem uma aprovação em tempo recorde, inclusive, a
contragosto, com voto da Oposição?

Acho muito importante e positiva a negociação feita pelo Bloco PT-
PCdoB, porque resguardou questões importantes, como o projeto da
Copasa e a retirada da política remuneratória. Parabenizo o nosso
Líder, Deputado Ricardo Duarte, um excelente Líder, o Deputado
Rogério Correia, assim como os outros líderes. Fomos solidários no
acordo. No entanto queria dizer que votei a contragosto, mesmo que
negativamente. Não acredito que um Poder Legislativo se sustente
sem a valorização dos Deputados e das Deputadas.

Não temos aqui, hoje, Sr. Presidente, Deputado Mauri Torres,
nenhum projeto de Deputado e Deputada que será votado agora. O
quórum vai terminando. Os Deputados vieram aqui para votar o
projeto do Governador. Contem os Deputados que estão aqui agora.
Estão, praticamente, os Deputados do Bloco PT-PCdoB. Esta Casa se
tornou um anexo do Palácio da Liberdade! Esta é uma Casa
centenária, com 148 anos!

Estamos aqui em regime de urgência para dizer: Deputados, não
interfiram no que o Governador fará.

Essa é uma página triste desta Casa com o voto da Oposição,
inclusive o meu - diga-se de passagem. Segui a orientação majoritária
do Bloco PT-PCdoB; porém, não queria votar, porque, no mínimo, a
base de governo deveria estar aqui. Precisar da Oposição para votar a
lei delegada? Precisar do PT e do PMDB? PMDB é aguerrido e está
conosco nessa aliança nacional.

Sr. Presidente, nessa reta final, gostaria de deixar claro que
Deputado que se preza defende pelo menos projeto de lei de sua
autoria - e eu vou defender. Pelo menos isso para fazer valer o voto
que nos reconduz ou nos mantém aqui. Não quero ser Deputado para
ser enfeite do governo do Estado. Muito obrigado.

O Deputado Leonardo Quintão - Sr. Presidente, gostaria de
agradecer-lhe a sensibilidade, o companheirismo e a amizade para
com todos os parlamentares desta Casa, em Plenário, em especial
com este Deputado. Parabéns pela maneira como tem conduzido o
Plenário nestes quatro anos. Estou indo para o Congresso e lá espero
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ter um companheiro corno V. Exa. para ajudar este jovem Deputado
na condução dos trabalhos da Casa.

Sr. Presidente, estou feliz com o acordo que terminamos de fazer
nesta Casa, neste Plenário com os Deputados Fahim Sawan e
Domingos Sávio. O projeto da divisão judiciária saiu hoje da minha
Comissão. Apresentei drelatório, que foi votado e, por unanimidade,
aprovado na Comissãd de Assuntos Municipais. Aliás, recebi esse
projeto na quinta-feira lpassada. Hoje, terça-feira, o relatório já foi
prestado na minha Comissão.

Agradeço aos Deputados Fahim Sawan e Domingos Sávio a
sensibilidade. Amanhã mesmo eles receberão o projeto, apresentando
os seus relatórios. Ceio que, no final do dia ou na reunião
extraordinária da noite, já estaremos com o projeto aprovado e pronto
para ir a Plenário na quinta-feira.

Sr. Presidente, os me1us agradecimentos, pois tenho a certeza de
que tanto V. Exa. quanta o Deputado Mauri Torres, Presidente desta
Casa, colocarão esse projeto em votação, em 12 turno, na quinta-feira
e haverá unanimidadeJ Projeto esse que contribuirá com Minas
Gerais. Se Deus quiserl na quarta-feira, sairei desta Casa já com o
projeto aprovado. Não tios podemos furtar de aprová-lo ainda este
ano. Ele afetará a vidalde 17 milhões de pessoas, no Estado, que
desejam entrar com uri processo na Justiça. Quando aprovarmos
esse projeto, teremos mais agilidade. Na cidade de V. Exa. e dos
Deputados Fahim Sawan, Domingos Sávio e Laudelino Augusto; na
querida Belo Horizonte,' cidade do Deputado Sávio Souza Cruz e
minha; e em Ouro Brancb, cidade do Deputado Padre João, temos de
dar condições para queo cidadão mineiro possa exercer os seus
direitos. A Justiça não tem infra-estrutura. Então, como faremos isso?

Esse projeto dá infraestrutura para a Justiça em 1 2 , 21 e 3
entrâncias e às especiais. Restabelecemos justiça no caso do Vale do
Aço, pois o projeto foi enviado para esta Casa com equívoco, tirando a
entrância especial de ltinga, Fabriciano e Timóteo. E trata-se da
segunda e única região rhetropolitana de Minas Gerais, seguindo Belo
Horizonte. Mostramos ah Tribunal e aos técnicos desta Casa que
Ipatinga tinha 253 (?) habitantes junto com Ipaba. Fizemos a correção.
Com a emenda de vários Deputados, aprimoramos o projeto.
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Trouxemos Santana do Paraíso, que era subordinada à Comarca de
Mesquita, distante mais de 30km em estrada de terra, para dentro de
Ipatinga. Parabenizo o Governador Aécio Neves, pois o Pró-Acesso
ajudou muito, porque muitas comarcas não tinham acesso ao asfalto e
agora têm. As adequações para melhorar a atuação do Judiciário
foram feitas.

Parabenizo o Deputado Domingos Sávio pela sua sensibilidade, pela
sua sensatez, pelo seu interesse pela coisa pública. Parabenizo
também o Deputado Fahim Sawan. Amanhã, ambos estarão reunidos,
apresentando seus relatórios. Se Deus quiser, votaremos esse projeto
em 1 1 turno, na quinta-feira, e, na terça-feira, em 29 turno. Sairemos
daqui com nota 10, aprovando-o ainda este ano. Sr. Presidente, muito
obrigado.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Manifesto minha tristeza e
melancolia por ver minha esperança e o compromisso assumido pelos
Deputados com os servidores não se concretizar, e, sobretudo, por
ver, como repeti várias vezes nos últimos tempos, esta Casa de
joelhos.

Sr. Presidente, infelizmente, em determinados momentos - e este é
um deles- , esta Casa não se mostra à altura de sua história, de suas
tradições, do espírito libertário do povo de Minas. E lamentável ver a
submissão desta Casa.

Hoje, Minas tem dois governos: um real e o do "marketing". A Casa
está submetida a um governo de fantasia, do "marketing" e das verbas
publicitárias utilizadas sem nenhum pejo, inclusive no silenciamento
da imprensa. Esta, amanhã, não registrará nada disso. Telespectador
da TV Assembléia, amanhã, infelizmente, os meios de comunicação,
porque não podem fazê-lo, não registrarão o que foi votado e discutido
nesta Casa, como de resto não registram o dia-a-dia das coisas em
Minas Gerais porque vivemos o império do governo do "marketing", do
governo das verbas publicitárias.

Deixo essa melancolia, essa tristeza, nesta declaração de voto.
Obrigado à V.Exa. particularmente pela paciência e espírito
democrático, reiteradas vezes demonstrado na condução dos
trabalhos desta Casa.

0 Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, registro, com minha
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consciência tranqüila à com a certeza de que a Casa Legislativa tem
um papei a cumprir com o povo mineiro e que não deve omitir-se, que
o Parlamento tem razões de sobra neste momento para se posicionar
favoravelmente como ocorreu comigo e com a maioria dos Deputados.

Primeiramente, é juto que se taça uma lembrança histórica, ainda
que vivamos um momento melhor. Praticamente todos os governos
mineiros, como o do PMDB recentemente, tiveram várias leis
delegadas promulgads, votadas por vários Deputados, muitos dos
quais se manifestaram contra hoje. Há quatro anos, no governo Aécio
Neves, por iniciativa do ex-Governador Itamar Franco, ao terminar seu
mandato, houve a elaboração de uma lei delegada para que pudesse
organizar a estrutura do Estado e colocar em prática seu compromisso
com o povo mineiro, O Governador usou a delegação da Assembléia
nos estritos limites dia Constituição. Ao contrário do que alguns
tentaram apregoar, não fez nenhum terrorismo nem caça às bruxas.
Pelo contrário, o povo aplaudiu o que fez: uma reforma adequada da
estrutura do Estado e extinção de algumas empresas cuja existência
não se justificava, sem extinguir a atividade, sem demitir nenhum
funcionário estável nem trazer prejuízo à carreira dos servidores, e
ainda elaborando umplano de carreira e dando tratamento planejado
à estrutura do Estado.

!

Portanto, se não fose assim, eu não votaria a favor. E, agora, todos
nós que votamos a favor, porque sabemos que Minas Gerais precisa
continuar em seu prdcesso de aperfeiçoamento, temos a certeza de
que estamos delegando a alguém que já honrou a confiança que a
Assembléia lhe depositou há quatro anos. Não tenho dúvida de que o
Governador preservàrá o DER, a Copasa, a Cemig, enfim, as
estruturas da adminitração direta e indireta que são importantíssimas
e que têm uma t stória de prestação de serviço no Estado.
Certamente, ele procurará adequá-las aos novos tempos, que exigem
um Estado mais dinâmico, eficiente e econômico para o contribuinte,
com resultados concetos para melhorar a qualidade de vida de todos
e, obviamente, do servidor público e do cidadão que utiliza esse
serviço.

E isso que se espera de um governo que teve 80% de aprovação e
que tem a missão dd se auto-superar, de ser melhor do que já foi até

kwJ
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hoje. É com essa convicção que votamos a favor, e não com a postura
de submissão. O debate é democrático. Quem votou contra diz que a
grande maioria que aprovou é submissa. Mas não é assim. Até porque
os cidadãos que votaram em nós para continuarmos esse trabalho
conhecem nossa seriedade. Os servidores públicos sabem disso e
sabem que continuaremos a exercer nosso papel legítimo e
indelegável de ser uma Casa que fiscaliza, acompanha e trabalha em
harmonia com o Executivo, mas com independência absoluta. Somos
leais ao Governador Aécio Neves, mas não somos subservientes.
Somos companheiros e parceiros para construir um Estado de Minas
Gerais melhor.

Tenho certeza de que é isso que o povo mineiro deseja. Se não
fosse assim, não daria 80% de votos ao Governador Aécio Neves. Se
não fosse assim, o Governador não estaria fazendo esse trabalho
harmonioso com o PT e o Prefeito Fernando Pimentel - figura digna,
que saúdo - nem estaria procurando o diálogo nacional.

Portanto, voto 'sim", com a consciência tranqüila de que o Estado de
Minas Gerais precisa continuar na direção certa e evoluindo.

Concluo, dando razão ao Deputado Leonardo Quintão ao dizer que
esta Casa Legislativa precisa aprovar a reestruturação do Judiciário
mineiro. Várias cidades necessitam de mais varas e mais Juízes;
Divinópolis precisa ser tratada como entrância especial. Nós
responderemos a um chamado do povo mineiro ao votar esse projeto
que já está nesta Casa, há algum tempo. A própria Assembléia cobrou
do Judiciário que o encaminhasse. V. Exa., como Vice-Presidente
desta Casa, foi parceiro fundamental ao cobrar do Judiciário o
cumprimento do preceito constitucional de enviar-nos o projeto de lei
de reestruturação do Judiciário. Amanhã, se Deus quiser, votaremos
esse projeto na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
para que seja avaliado e aprovado no Plenário. Obrigado.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, fiz a defesa contrária à
aprovação da lei delegada, mas gostaria de aprofundar o pensamento
sobre o que acontecerá após sua aprovação.

Infelizmente, as emendas do PMDB e do Bloco PT-PCdoB não
foram acatadas. Duas delas deveriam ter sido aprovadas. São
fundamentais. Se o governo tivesse, como dizem, boa intenção nessa
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lei delegada, ele nãd teria encaminhado contra a votação. Se o
governo quer economizar e enxugar a máquina administrativa, por que
coloca na lei delegada a possibilidade de criar novos cargos de
confiança? Por que Hão manteve apenas os verbos 'extinguir ou
transformar", mas acrescentou também o "criar"?

Alguns jornais da imprensa mineira, que só reproduzem o que o
Governador manda, anunciaram que o Governador acabaria com os
cargos de confiança, que faria um choque de gestão de segunda
geração e enxugaria completamente a máquina administrativa. Ora,
isso não acontecerá.bom que o povo mineiro fique de olho nessas
tais leis delegadas, isto é, se é que algum órgão de imprensa ou jornal
noticiará os fatos.

Mas é fácil prever oque acontecerá: o Governador criará mais
cargos de confiança e aumentará os salários desses cargos. Não
haverá enxugamento da máquina administrativa, a não ser, para
agradar empreiteiras, a transformação em agência do tão importante
órgão do Estado, o DER. Por isso, a emenda do Deputado Sávio
Souza Cruz não pôde ser aprovada. Se o governo não tivesse
intenção de mexer dessa forma no DER, teríamos aprovado a emenda
que protege o órgão da reforma administrativa.

Os funcionários têm razão de se preocupar, porque, infelizmente, o
governo pretende fazer com que o DER se transforme em algo
diferente. O órgão será extinto não para enxugar a máquina, mas para
deixar de ser empecilho para acordos, principalmente com
empreiteiras. Setores poderosos do Estado de Minas Gerais têm
interesse nisso.

Não tenho a menor dúvida de que o governo usará da lei delegada
para criar outros cargos de confiança e aumentar os salários desses
cargos. Não haverá enxugamento da máquina.

Infelizmente, como disse o Deputado Sávio Souza Cruz, amanhã o
povo mineiro não ficará sabendo o que aconteceu, como nunca tem
ficado sabendo. Infelizmente, a grande imprensa só publica o que o
"marketing" do Governador permite.

Além de aumentar cargos de confiança e seus salários e não os do
funcionalismo público

ser' 
a lei delegada ficará com o "marketing"

do Governador de ser o choque de gestão de segunda geração. E
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isso não é verdade.
Com a visita do funcionalismo público e do MST ao gabinete do

Deputado Mauri Torres, Presidente desta Casa, obtivemos vitórias
parciais. Pelo menos a política remuneratória não será votada este
ano. E bom, então, que os servidores comecem a se organizar,
porque a política remuneratória visa exatamente não reajustar o
salário do funcionalismo.

Conseguimos também que não tosse votado o projeto do lpsemg,
em que o próprio governo disse que não pagará o que deve aos
servidores daquele Instituto.

Assim, deixará de repassar aos cofres do lpsemg, que já está
combalido, pelo menos R$10.000.000,00 por mês. Isso tem de ser
repassado, mas o que o governo quer é retirar do Instituto.
Conseguimos evitar a votação desse projeto.

Além desses dois projetos, há outro que ficará fora da pauta de
votação, de acordo com o qual as terras devolutas do Estado não
seriam mais passíveis de reforma agrária. Nesse caso, as terras
poderiam passar às mãos de reflorestadoras para o plantio de
eucalipto, prejudicando ainda mais a reforma agrária em Minas, à qual
o governo do Estado não dá prioridade.

No tocante a esse pacote neoliberal, que já estava armado para o
fim do ano, contando com a pressão do movimento social e
principalmente das Bancadas do PT-PCdoB e PMDB, conseguimos
fazer com que o Presidente desistisse dele, já que não haveria
condições de aprová-lo. No entanto, não tivemos força suficiente para
impedir a lei delegada, mas é bom que agora os próprios servidores
se mobilizem. De fato, o Governador quer fazer escondido as
alterações que não teve a coragem de expor a esta Casa Legislativa.

A lei delegada tala em aumento de salários de cargos de confiança.
Destarte, os servidores efetivos ficam tora disso. Essa lei delegada
difere daquela feita na legislatura passada pelo ex-Governador Itamar
Franco, em que se solicitava à Assembléia Legislativa um aumento
para os servidores efetivos, contra o qual não poderíamos nos
posicionar. Agora, esses servidores ficam tora, sendo abrangidos
apenas os cargos de confiança.

O Deputado Rêmolo, que também compõe a Mesa Diretora, assim
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como eu, poderíamos ficar incumbidos de conversar com o Presidente
Mauri Torres para que inclua na pauta os projetos que os Deputados
fazem questão que sejam votados favoravelmente ou contra. Tenho
ouvido, não apenas do Deputado André Quintão, mas também de
outros Deputados, a rdciamação de que os projetos não chegam para
votação. Acho que tem toda razão de querer que o projeto seja votado
para não ser arquivado.

Também já solicitei a votação de um projeto ao Presidente Mauri
Torres e peço o apoio dos Deputados presentes, André Quintão,
Rêmolo Aloise, Domingos Sávio e Ricardo Duarte.

Esse projeto prevê a indenização a cinco famílias que foram
atingidas pela chacina em Felisburgo, em que trabalhadores foram
brutalmente assassinados. Era de conhecimento do Estado, por meio
das Polícias Militar e Civil, que eles estavam sendo ameaçados.
Portanto, acredito que o Estado deve pagar essas indenizações às
cinco famílias.

Hoje, conversava com um dos coordenadores do MST. Outro dia,
estive com o Coordenador Nacional do MST, João Pedro Stédile. Ele
me relatou que o Governador Aécio Neves garantiu que essa
indenização seria paga, mas que deveriam procurar algum Deputado
para apresentar o projêto de lei.

Já apresentei o projeto de lei, que está pronto para entrar na pauta,
mas ele ainda não conta com o aval do governo e da sua base. Por
várias vezes, solicitei que perguntassem ao governador se cumprirá o
compromisso feito ao MST. Independentemente de esse compromisso
ser cumprido ou não:, da mesma forma que o Deputado André
Quintão, quero que esse projeto seja votado nesta Casa, de
preferência favoravelmente, pois acredito que as famílias merecem.

São apenas cinco famílias vítimas da chacina. Ao receberem uma
indenização, pelo menos o Estado reconhecerá o problema que essas
famílias sofreram e a sua própria responsabilidade.

Portanto, apóio o Deputado André Quintão e, ao mesmo tempo,
solicito ao nosso Presidente, Deputado Mauri Torres, que coloque
também esse projeto em votação. Muito Obrigado.

Questão de Ordem
Deputado André Quintão - Cumprimento o Deputado Rogério
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Correia e agradeço a flexibilidade ao Presidente, Deputado Rêmolo
Aloise, que é uma pessoa democrática e, ao conduzir os trabalhos da
Assembléia, sempre age dessa forma.

Parabenizo os Deputados Rogério Correia e Ricardo Duarte, Líder
do Bloco PT-PCdoB, visto que, durante o processo de negociação,
conseguiram impedir que matérias nefastas, negativas ou mal
discutidas pudessem vir a Plenário. Faço esse registro, que considero
importante. E o caso, por exemplo, do projeto da política
remuneratória, em que se reconhece o papel do Presidente, Deputado
Mauri Torres, e do Líder do Governo, Deputado Alberto Pinto Coelho,
nesse processo. Quanto a isso, não há dúvida de que avançamos.

Concordando com V. Exa., gostaria de reiterar que, nesta Casa,
precisamos valorizar mais os Deputados e as Deputadas. 1-lá uma
dominância - e isso é histórico no parlamento brasileiro - de projetos
do Executivo sobre projetos do Legislativo. Os estudos, as teses de
mestrado e de doutorado comprovam isso. Em média, 90% dos
projetos do Executivo são acordados e aprovados pelo Legislativo.
Então, existe pouca margem para a ação parlamentar.

Falta uma semana para o encerramento dos trabalhos. Longe de
mim - até pela competência e pela história que ele tem - querer
parecer com o Senador Eduardo Suplicy. Deputado Rogério Correia,
um projeto de minha autoria, que institui o serviço social na educação,
já recebeu parecer favorável das Comissões de Legislação e Justiça,
Educação, Fiscalização Financeira, enfim, de todas, mas falta vir a
Plenário.

Deputado Rogério Correia, estou indo ao Rio de Janeiro proferir uma
palestra, a convite do Prefeito César Maia, sobre serviço social na
educação no Estado do Rio de Janeiro, a partir do meu projeto de lei,
que não vem a Plenário nesta Assembléia.

Deputado, sendo leal à liderança do Deputado Ricardo Duarte,
quero dizer que é reivindicação nossa que esse projeto venha a
Plenário, porque ele tramita desde 2003. Quatro anos é muita coisa, é
um mandato. Solicito que o nosso Líder, num processo democrático
de obstrução, possa trazer este projeto a Plenário. Respeito a opinião
dos Deputados. Se eles acharem que não é um bom projeto, que o
derrotem. Não tem problema. Somos todos respeitosos. Mas o nosso
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projeto tem que ser votado. Votamos um projeto do governo e, na
hora de discutirmos o nosso, não tem mais Deputado; foram todos
para o Palácio. Parece que a Assembléia só funciona para votar
projeto do governo. Deputado não está nem na série B, que agora,
com o Atlético, está valprizada. Deputado está na série C. Executivo é
série A. Imaginem qu&n está acompanhando a TV Assembléia agora.
Não tem ninguém. Éstamos contando com a complacência do
Deputado Rêmolo Aloise, que não encerrou a reunião porque respeita
a Oposição.

Concluindo, não vou entrar no mérito do que o Governador irá fazer
porque imagino que lreeleito, com o Secretário Anastasia e a
Secretária Coeli, pelo menos na área social, ele fará uma coisa
melhor, mas gostaríamos de opinar, de apresentar emendas, projetos
de lei. O nosso apelo nesta hora é para que cada Deputado que
honrou esses quatro anos na Casa escolha um projeto de lei para vir a
Plenário. Que as comissões trabalhem, como trabalham para o
governo, à noite, aos ábados e domingos, para colocar em pauta
pelo menos um projeto de cada Deputado para que possamos
submetê-los à apreciação do Plenário. Se for para ser rejeitado, que
seja, mas é o mínimo qie pode ser feito.

Deputado Rogério Cqrreia, não tenho como explicar às pessoas que
temos um projeto na qasa que tramita desde 2003. Como explicar o
inexplicável? Uma coisa é a decisão política, outra coisa é não
colocarmos os projetos em votação.

Então, hoje quero revelar todo o meu constrangimento, não o
constrangimento de um Deputado da Oposição, até porque - o
Deputado Rogério Correia sabe disso - sou taxado de flexível, de
amigo do governo, e não do Governador, de Deputado que facilita as
coisas, em virtude do meu espírito democrático e do respeito que
nutro pelas pessoas que, nesta Casa, representam o governo. Gosto
mesmo e falo de coração: respeito muito a condução do Presidente
Mauri Torres, do Lídbr Alberto Pinto Coelho e da base aliada;
considero que são pessoas que têm muito respeito, pessoas sérias.

Mas isso não quer dizer que renunciarei à minha função de
Deputado. E aqui não sou apenas um Deputado de oposição ao
governo. Como Deputado, quero que o meu projeto prioritário venha à
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pauta. É isso, Deputado Rêmolo Aloise. Só quero que o meu projeto
venha à pauta, seja para ser aprovado, seja para ser rejeitado. E aqui
peço apoio ao Eduardo, ao José Geraldo, à equipe técnica, enfim, a
todos. Vamos fazer um mutirão. Será que terei que fazer passeata
para pedir a votação desse projeto? Terei que fazer mobilizações?
Não é possível.

E sabem qual é o projeto, senhores telespectadores? Serviço social
nas escolas; combater a evasão escolar; combater o tráfico de drogas
nas escolas; diminuir a evasão, a marginalidade; acompanhar as
condicional idades do Bolsa-Escola; ajudar o governo do Estado a
implementar o Poupança Jovem, cujo orçamento o Deputado
Domingos Sávio aprovará esses dias - serão R$50.000.000,00 para o
Poupança Jovem. Aliás, o Deputado Domingos Sávio é um aliado, tem
aprovado todas as emendas que ampliam recursos para a área social.
Esse projeto visa simplesmente criar a estrutura social na rede de
educação, algo que o PFL está fazendo na cidade do Rio de Janeiro.

Sinceramente acho que o Governador tem clareza de que isso é
importante. Talvez essa informação não lhe tenha chegado. Então,
solicito à base do governo que coloque esse projeto em pauta para
que possamos aprová-lo. Depois, o governo ou o sanciona, ou o veta.

Deputado Rogério Correia, quando chegamos à reta final, já
estamos cansados, vacinados, calejados nessas disputas; quando
chegamos aos 10 últimos dias, começamos a pensar que, para valer a
pena todo esse sacrifício familiar, pessoal, existencial...

Aliás, muita gente, infelizmente, pensa que Deputado ganha rios de
dinheiro, não trabalha. Mas hoje a Assembléia mostra que não é
assim. Todos os Deputados, e não só do PT, são pessoas sérias,
estão trabalhando e têm seus sonhos, inclusive legislativos.
Pessoalmente tenho o sonho legislativo de transformar um projeto em
lei e peço que as Sras. Deputadas e os Srs. Deputados me ajudem a
realizá-lo. Conto com o Deputado Domingos Sávio, com o Deputado
Rêmolo Aloise, com a douta assessoria desta Casa, para que
possamos aprová-lo ainda este ano. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Encerramento
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - A Presidência verifica,

de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e
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encerra a reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para as
reuniões extraordinária de amanhã, dia 13, às 9 e às 20 horas, nos
termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária também de
amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a
reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 62? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4? SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 13/1212006

Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecinento - Abertura - 12 Parte: Ata - 2? Parte

(Ordem do Dia): 22 Fae: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e
Votação de Proposições: Inexistência de quórum especial para
votação de proposta de emenda à Constituição - Votação, em l
turno, do Projeto de t i n2 2.953/2006; requerimento do Deputado
Laudelino Augusto; aprovação do requerimento - Discussão, em 2
turno, do Projeto de FesoIução n2 3.777/2006; aprovação com as
Emendas n 2s 1 e 2 - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n
3.656/2006; discurso do Deputado Antônio Júlio; encerramento da
discussão; votação do projeto, salvo emenda; aprovação; votação da
Emenda n1 1; aprovação - Discussão, em 2 Q turno, do Projeto de Lei
n 2 1.986/2004; aprovção na forma do vencido em 1 turno -
Discussão, em 2 turnot do Projeto de Lei n 2 2.081/2005; aprovação -
Questão de ordem - Encerramento.

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

Antônio Andrade - Ld,iz Fernando Faria - Elmiro Nascimento -
Adalclever Lopes - AdeI'mo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Alencar
da Silveira Jr. - Antôni& Genaro - Antônio Júlio - Aden Santiago - Biel
Rocha - Bilac Pinto - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Cecilia
Ferramenta - 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 - Elisa Costa - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto
Abramo - Gustavo Corrba - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair
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Nogueira - Jayro [essa - Jésus Lima - Jô Moraes - João Leite - José
Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo
Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro -
Márcio Passos - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Manos Fernandes -
Miguel Martini - Neider Moreira - Paula Cesar - Paulo Piau - Pinduca
Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Vanessa Lucas - 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
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 Deputada Luiz Fernando Faria, 2-Secretário, procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

22 Parte (Ordem do Dia)
22 Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 22 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 1 1 Fase.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que faz retirar da pauta desta

reunião o Projeto de Resolução nQ 3.768/2006, por não estarem
preenchidos os pressupostos processuais para sua apreciação.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há

quórum especial para votação de proposta de emenda à Constituição,
mas que há para a apreciação das demais matérias constantes na
pauta.

Votação, em l Q turno, do Projeto de Lei & 2.953/2006, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a destinar
recursos adicionais para a implantação da Usina Hidrelétrica de lrapé.

rAC
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A Comissão de Justiçaconcluiu pela constitucional idade do projeto.A
Comissão de Meio Arjnbiente perdeu prazo para emitir parecer. A
Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do
projeto. Emendado erp Plenário, voltou o projeto à Comissão de
Fiscalização Financeira,que opina pela rejeição das Emendas ns 1 a
3. Vem à Mesa reqúerimento do Deputado Laudelino Augusto,
solicitando adiamento de votação do Projeto de Lei n 2 2.953/2006. Em
votação, o requerimehto. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam homo se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 22 turno. do Projeto de Resolução n 2 3.777/2006, da
Mesa da Assembléia, que altera a Resolução n9 5.198, de 21/5/2001,
estabelece critérios para o provimento dos cargos que menciona e dá
outras providências. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
projeto com as Emendas n 9s 1 e 2, que apresenta. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o projeto, salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Em votação, as Emendas n°s 1 e 2. As Deputadas e os Deputados
que as aprovam per maneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovadas- Está, portanto, aprovado, em 2 9 turno, o Projeto de
Resolução n 9 3.777/2006 com as Emendas n 2s 1 e 2. A Comissão de
Redação.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei ng 3.656/2006, do
Deputado Durval Angelo, que 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 Comissão de Justiça conclui pela
constitucional idade do 'projeto com a Emenda n 9 1, que apresenta. A
Comissão de Turismo épina pela aprovação do projeto com a Emenda
n2 1, apresentada pelaComissão de Justiça. Em discussão, o projeto.
Com a palavra, para discutir, o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, o que aqui nos trás é a discussão da instituição do terceiro
domingo do mês de julho como data comemorativa no calendário
turístico do Estado de Minas, o Caminho da Luz.
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Mas aproveito o momento desta discussão de um projeto
importante, quando instituímos mais uma comemoração no nosso
calendário turístico, para propor a criação de um dia histórico desta
Casa, após a instituição da democracia neste país, o dia li de
dezembro, quando a ditadura começou a mostrar suas garras no
Estado de Minas Gerais, quando a Polícia Militar praticamente invadiu
esta Casa, proibindo a entrada de manifestantes, de pessoas ordeiras,
que pediam a solidariedade da Assembléia Legislativa num caso de
calamidade decretado pela Prefeitura da cidade de Pequi. A polícia
aqui mostrou as garras da ditadura, as quais denunciamos há muito
tempo.

Srs. Deputados, gostaria que todos prestassem atenção ao que vou
dizer sobre o que tem acontecido com alguns assessores do Sr.
Governador do Estado, Aécio Neves, que têm utilizado a estrutura do
governo para impor o medo e a mentira a vários segmentos.
Começamos, quando aqui fomos votar a proposta de emenda à
Constituição do Tribunal de Justiça, que resolvia um problema de
Juízes do interior, dando-lhes a oportunidade de também ocupar
cargos como Desembargadores. Por imposição externa, por
imposição de alguém que não pertencia ao Judiciário, quase vivemos
um momento de grande dificuldade para o Governador Aécio Neves,
quando os Juízes se organizaram para fazer uma passeata, saindo
desta Assembléia até o Palácio da Liberdade, exigindo a aprovação
daquela proposta de emenda à Constituição. Fomos convidados a
participar de uma reunião, na Presidência da Assembléia, com as
lideranças dos Juízes e com a Amagis, quando lhes falei sobre o
perigo que aquilo representava para a democracia e para o Estado de
Minas Gerais.

Era um precedente a respeito do qual não saberíamos as
conseqüências, porque outros segmentos do funcionalismo público,
que estão achatados em todos os sentidos, poderiam também se
manifestar.

Nós não aprovamos aquela emenda, porque havia uma interferência
excessiva do lado de fora da Assembléia Legislativa, e aceitávamos
aquilo passivamente. Quando fazia alguns questionamentos a alguns
projetos do governo, a Secretaria de Estado de Fazenda de Frutal
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emitiu uma certidão falsificada, quebrando meu sigilo fiscal. Fiz a
denúncia nesta Casa e recebi pouca solidariedade. O Presidente
acompanhou-me, junto om o Deputado Alberto Pinto Coelho, e fomos
ao Secretário, que prometeu tomar providências, não sendo tomadas
até hoje. Não me esqueci. Quero, sim, que isso seja apurado, e não
por causa da certidão em si, mas quero saber quem, por que e o que
motivou quem mandou emitir essa certidão. Usaram um documento
falso meu, uma carteira de identidade ou uma procuração; pagaram
as taxas, Deputado Mdrlos, no Banco do Brasil, na cidade de Frutal.
Tenho a certeza de que os funcionários da Secretaria cumpriram
ordem - e não sabemos de quem - e emitiram a certidão falsa, uma
certidão que quebrava o meu sigilo fiscal mentiroso. Isso foi
patrocinado pela Secretaria de Estado de Fazenda, e até hoje não se
tomou nenhuma providência.

Agora, na convenção do nosso partido, o PMDB, quando todos
sabiam que o Governador tinha interesse que Itamar Franco fosse
candidato do partido, icumprindo todo o regimento e toda a
legislação... Ela foi marcada para o Hotel Grandarrel. Fizemos o
contrato de locação. Com todo o tempo permitido pela legislação,
fizemos a publicação. Quando faltavam três dias, o Sr. Hargreaves,
funcionária do governo io Estado na representação de Brasília, foi ao
Gabinete Militar do Governador, e mandaram fazer um laudo do Corpo
de Bombeiros para dizer que o Hotel Grandarrel não podia receber a
convenção do PMDB. O Corpo de Bombeiros lá esteve e fez o laudo.
O nosso partido reuniu-se, nesta Casa, com os advogados para
impetrar uma ação contra essa ação do Corpo de Bombeiros, que foi
patrocinada por alguém' do Palácio. Fui ao Gabinete Militar e disse ao
seu Chefe: o PMDB não abre mão desse absurdo que vocês querem
fazer para impedir a convenção marcada naquele hotel, que, há 20
dias, recebeu outra conyenção do mesmo tamanho da que seria a do
PMDB - aliás, com a presença do Sr. Governador Aécio Neves.

Então, quiseram utilizar a estrutura do governo, numa forma de
ditadura, contra a conyenção do nosso partido, que escolheria o
candidato a Senador. Fomos lá e dissemos ao Chefe do Gabinete
Militar: "O PMDB deve ter, pelo menos, 30 homens para enfrentar
essa ditadura que vocês querem impor. Realizaremos essa
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convenção nem que seja na poda do hotel, pois cumprimos toda a
legislação e comunicamos aos órgãos que regulamentam as
convenções partidárias". Então, é isso o que desejamos denunciar,
neste final de legislatura, ou seja, o que se passou no Estado de
Minas Gerais, e o Governador Aécio Neves deve tomar providências,
porque eles falam em seu nome, criando todas essas dificuldades.

Se eu fosse Presidente desta Casa - e cobrei isso do Presidente
Mauri Torres, que disse que ficou sabendo do fato ontem... Mas a
nossa segurança agiu corretamente, quando tirou daqui a polícia.
Talvez não tenha havido a correção de comunicar imediatamente o
fato ao Presidente, que deveria ter fechado a Assembléia Legislativa e
convocado aqui o Comando da Polícia Militar de nosso Estado, a fim
de que ele desse explicação para aquele tipo de ação feita naquela
terça-feira triste para a história do movimento de liberdade do povo
mineiro. Tancredo Neves deve ter virado três cambalhotas no túmulo,
porque ele foi o homem que lutou por nossa democracia e nossas
liberdades, idealizando o governo do seu neto, um governo
democrático e majoritariamente eleito pelo povo mineiro. As forças
policiais foram usadas para impedir uma manifestação política, que
não era contra o Governador nem contra a Assembléia Legislativa.
Eles apenas pediam a solidariedade do povo mineiro, desta Casa. A
cidade de Pequi está em estado de calamidade, não tem saúde, não
tem educação, não tem gasolina, não tem energia elétrica, não tem
nada, porque o Tribunal de Justiça seqüestrou todo o dinheiro da
Prefeitura.

Neste momento, estamos criando o dia de comemoração do
Caminho da Luz, no calendário turístico, para o terceiro domingo do
mês de julho. Esse Caminho da Luz deveria também ir até o Palácio
da Liberdade, para iluminar aquelas pessoas que falam em nome do
Governador, que tem um projeto maior: ser Presidente da República;
todavia, para isso, não pode permitir que esse tipo de ações e atos do
seu secretariado ou de algumas pessoas próximas a ele continuem.

A imprensa não noticiou nada, como se fosse aquela manifestação
contra o governo ou contra a Assembléia Legislativa. Era contra o
Tribunal. Pediam a solidariedade do povo mineiro. Lá na nossa região,
as Prefeituras estão fazendo coleta de cesta básica, para alimentar a
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população do Pequi, que está em dificuldades. Não podemos cometer
certos atos, que são miiito tristes e graves. E uma afronta à liberdade,
pela qual lutamos tanto.

Quero falar, até de forma repetitiva, para ver se, pelo menos, a
maioria dos Deputados, prestam atenção naquilo que estou dizendo.
Vejo, nesta Assembléia, a ditadura e as imposições do Governo do
Estado sobre os Deputados individualmente. Quando se fala do
Governador, quando se fala do governo, todos ficam com medo. Já
não temos respeito pelo governo. Na verdade, estamos com medo do
governo. Sempre me dizem que fico fazendo discurso contra certas
ações. Tenho posiçõ$ claras, e podem perseguir-me, como já
tentaram fazer. Tentaram derrotar-me nas últimas eleições,
patrocinando um outro candidato com dinheiro do governo; todavia
retornei a esta Casa. Dizem que não posso ter certos
posicionamentos, se pleiteio ser o 1-Secretário desta Assembléia.
Acho que o problema'de direção desta Casa tem de ser discutido
internamente, e não no Palácio. Se a direção vier por meio de ordem
do Palácio, podem te r certeza de que 2007 será um ano de
dificuldades nesta Assembléia Legislativa.

Chega de imposição externa, chega de determinação sobre o que
devemos ou não fazer! Nós, Deputados, precisamos reagir. Talvez
estejamos nos espelharido no que está ocorrendo em Brasília, onde,
infelizmente, a classe política não reage. Não reagiu, quando deveria
ter reagido. E isso que cobro e cobrei do nosso Presidente, assim
como cobro do Congreso Nacional.

O Ministro Marco Aurélio prega muito a reforma política e partidária,
diz e fala sempre que deve haver a reforma. Há uma lei aprovada, há
10 anos, com um intertício de aplicação de 10 anos. Entretanto, na
hora da aplicação, vemo Supremo Tribunal Eleitoral - que, para mim,
não tem mais autoridade para discutir sobre o processo eleitoral no
nosso Estado - dizer què essa lei é inconstitucional.

Alguém precisa reagir A classe política precisa reagir. Precisamos
assumir nosso papel, a delegação que nos foi dada por meio do voto e
da própria Constituiçãot Não podemos permitir que isso continue a
acontecer em nosso Estado de Minas Gerais, o berço da liberdade,
sob o risco de termos, dentro de curto prazo, de acabar com o Estado
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de Minas Gerais.
Podem ter certeza, Srs. Deputados que se dizem da base do

governo, que essa base ficará tão sólida que o Governador não terá
condições de ultrapassá-la. Estamos correndo esse risco político. Digo
isso com muita tranqüilidade, Deputada Maria Tereza Lara, porque
fazíamos essas mesmas discussões no governo que se dizia do
PMDB, do Governador Itamar Franco. Tínhamos as mesmas
discussões com os assessores desse Governador, os quais não
permitiam que fizéssemos a discussão política ou que levássemos
alguma decisão política ao Governador.

Contarei aqui um fato que aconteceu comigo, talvez por eu gostar
mais dessas confusões.

O Governador Itamar Franco autorizou o Deputado Raul Belém,
falecido, do Triângulo Mineiro, que era Secretário da Agricultura, a
fazer uma negociação tanto com os frigoríficos quanto com os
abatedouros de frango para redução do ICMS sobre a carne no nosso
Estado, a fim de enfrentarmos, já naquele momento, uma guerra fiscal
contra o Estado de São Paulo. Então, Raul Belém editou um decreto
patrocinado pelo governo, até contra a vontade da Secretaria da
Fazenda, porém ele foi publicado errado: incluíram todas as carnes,
menos a de frango, que era a mais afetada pela alíquota.

Reunimo-nos na Assembléia, e o Governador se reuniu com o
Trópia Reis. Reunimo-nos com o Secretário da Fazenda, e nada de se
rever o decreto. Num determinado dia, esgotou-se toda a nossa
paciência, porque já estavam de sacanagem - a palavra é essa
mesmo - tanto a Secretaria da Fazenda quanto alguém ligado ao
Governador. Mas o Governador achava que a situação já estava
resolvida.

Fui até o Sr. Hargreaves, numa terça-feira, e o avisei de que, na
quinta-feira, estaríamos despejando, na porta do Palácio da
Liberdade, cinco caminhões: três de galinhas e dois de frangos.
Ironicamente, ele disse que aquilo não causaria interferência nem
pressão para resolvermos a situação, porque a imprensa não
divulgaria essa notícia. Com certeza, fariam o me smo bloqueio que
existe hoje. Mas lhe respondi que o objetivo Ia divulgação da
imprensa não era esse, e sim levar informação ao Sr. Itamar Franco,
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Governador do Estado já que a assessoria dele também bloqueava
as informações para que ele não tivesse acesso a determinadas
dificuldades. Tanto que jamais criticamos o Governador, mas o
governo, o que é muito diferente.

O Hargreaves não acreditou no que eu disse, e ainda me perguntou
por que galinhas. Diss -lhe que o frango é muito mole, dá uns três
passos e pára; ao contrário, as galinhas costumam voar, e queríamos
que voassem até o Palácio para que o Governador tomasse ciência
da dificuldade do setono Estado de Minas Gerais e resolvesse a
situação. Só assim, ento, no segundo dia, foi revisto o decreto.

Tenho dito que quem fala que é amigo do Governador Aécio Neves
tem que ter liberdade, coragem e amizade para lhe dizer o que está
acontecendo. Parte da assessoria do Governador Aécio Neves perdeu
o senso do limite. Hoje não há mais limite, porque a imprensa não
divulga todas as notícias, e eles têm certeza de que não irá divulgar,
assim começam a fazer coisas que não deveriam ser feitas; passam a
não ter cuidado, a fazõr de qualquer jeito, a resolver problemas que
não deveriam ser resolMidos daquela forma.

Estamos aqui, aprovando um projeto, tentando resolver com o Luís
Humberto, da Secretaria da Fazenda, a quem cansei de falar que
estava errado, que o rirojeto não poderia ser assim. Agora estamos
tentando dar-lhe uma forma, o que avisei antes que aconteceria. Votei
a favor, mas avisei que não deveria ser desse jeito, que projeto de
regime especial, individual é equivocado, seria uma guerra fiscal
interna. Agora estamosvendo a guerra fiscal acontecer internamente,
na Secretaria da Fazenda. Estamos tentando - não é, Dalmo? - dar
uma redação ao projeto que possa garantir segurança ao Secretário
da Fazenda.

Falamos, mas fica pai1ecendo que estamos fazendo oposição. Estou
dando a minha posição. Já perguntou o Carlos Pimenta, em tom de
ironia, de brincadeira, se eu não iria parar de falar nesse negócio da
policia. Ele diz isso porque não sofreu como eu com a ditadura,
quando não podíamos nos reunir com quatro ou cinco pessoas,
porque a polícia chegava e descia o cacete na gente; quando
estivemos presos, po r estarmos reivindicando direitos para os
estudantes. Se essas 1 pessoas tivessem passado o mínimo que
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passamos durante a ditadura, pensariam diferente.
Vimos um filme sobre a ditadura de 64. Talvez o mais grave tenha

ocorrido em 1976, época mais dolorosa da revolução, realmente a
mais dura das perseguições e do sumiço dos companheiros que
faziam mais política que nós. Éramos mais participantes que militantes
políticos. Tudo isso me revoltou realmente, mas continuo acreditando
na democracia e na liberdade como o melhor instrumento para fazer a
sociedade mais feliz. Porém, do jeito que estamos, não fazemos a
sociedade mineira feliz por falta de informação, pelo medo, pela
perseguição, e é isso o que estou denunciando.

Talvez pudéssemos aproveitar a oportunidade e apresentar uma
emenda a esse projeto do Deputado Durval Angelo, para criar também
o dia do fim da liberdade de manifestação do nosso povo.

Sei que a maioria não está prestando atenção. Sei que a maioria
está com medo de ouvir o que estou dizendo. Sei que a maioria está
cabisbaixa porque tem vontade de fazer o que estou fazendo e de
falar o que estou falando. Entendo isso porque também já fui governo,
já fui adversário, já fui inimigo, já estive no campo, como estamos
hoje. Temos liberdade de dizer porque lutamos para ter esse direito
adquirido pela luta de uma minoria que sofreu muito. E eu me incluo
nessa minoria. Por isso, sinto-me no dever de fazer esse discurso, de
repudiar. Espero que nosso Presidente, Deputado Mauri Torres, tome
todas as providências para saber quem determinou que a polícia
fizesse o que fez no dia 11 de dezembro. Se isso não acontecer,
apresentaremos um projeto de lei criando o dia do fim da liberdade no
Estado de Minas Gerais. Falta atitude. Precisamos tomar atitude. As
vezes, as pessoas acham que estão me atingindo porque estou
defendendo Pequi. Na verdade, o Prefeito que está lá hoje não é meu
companheiro político. Estou defendendo uma situação que defenderia
em qualquer lugar, independentemente de quem seja o representante
político daquela comunidade. Estou aqui defendendo uma causa. E
muito diferente de ficar fazendo discurso político. O que me motiva é o
que propiciou tudo isso que vimos no dia 11. Na semana passada, as
mesmas pessoas estiveram aqui, na Assembléia Legislativa,
ordeiramente. Foram recebidas por vários Deputados e foram lá
emprestar sua solidariedade nesse momento de calamidade. Ou será
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que só acreditamos em calamidade quando as pessoas começam a
morrer, quando começam a passar fome? Não, temos outras formas
de sermos solidários nas dificuldades. Esse é o meu discurso, o meu
posicionamento.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Cumprimento o
Deputado Antônio Júlio por seu pronunciamento e por seu
compromisso. Como IPresidente da Comissão de Participação
Popular, temos dito quê esta Casa tem criado uma cultura de abertura
aos movimentos sociais, por meio das comissões temáticas. A partir
de 2003, com a Comissão de Participação Popular, não é possível
que nos calemos diante de um fato como este. Sugiro a V. Exa.
colhermos as assinaturas dos 77 Deputados e Deputadas desta Casa,
somando esforços como requerimento que foi aprovado na Comissão
de Assuntos Municipai, se não me engano, para exigir informações
sobre a interferência da Polícia Militar, que impediu a entrada de
lideranças de Pequi nesta Casa para fazer sua manifestação. Mesmo
sendo suplente no próximo mandato, não poderia me calar. Pelo
contrário, nosso trabalho continua, assim como nosso compromisso
de fazer com que Minas Gerais continue defendendo, na prática, não
só nos discursos, a liberdade de expressão, que nos é preciosa e
cara, neste país. Não l podemos abrir mão, de forma alguma. Não
podemos deixar esse fato passar em brancas nuvens. Todos os
Deputados e Deputadas desta Casa devem somar esforços e se
manifestar favoravelmente, porque, conforme diz o poeta, se hoje nos
arrancam uma flor e nos calamos, amanhã arrancam duas. Depois,
acabam com nosso jarjdim. Não podemos, na prática, aceitar latos
como esse. Podem levar nosso Estado e nosso país a outra ditadura,
o que não queremos. No podemos aceitar a ditadura da imprensa, a
ditadura de qualquer órgão público, a ditadura daqueles que,
sozinhos, querem assumir uma verdade entre aspas, que muitas
vezes não é a verdade, mas é contrária à verdade. Mais uma vez, sou
solidária a V. Exa., con5o representante do PMDB nesta Casa. Com
certeza, todo o nosso Bloco PT-PCdoB tem esse posicionamento.

Então, mais uma vez,quero dizer que sou solidária a V. Exa. como
representante do PMDB nesta Casa. Com  certeza, todo o Bloco PT-
PCdoB tem esse posicionamento. Que possamos fazer outras ações
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até que tenhamos uma resposta exata com as informações de quem
deu essa autorização, porque essa pessoa tem que responder por
esse ato, que, com certeza, foi um ato arbitrário contra o povo mineiro.
Muito obrigada.

O Deputado Antônio Júlio - Muito obrigado pelo aparte. Vejo a
Deputada Jô impaciente e digo que fiquei triste quando um Deputado
disse que estou batendo na mesma tecla há muito tempo. Fico triste
em dizer que esta Casa está de quatro, porque aqui sempre foi a base
da sustentação da democracia. O Poder Legislativo, com todos os
seus defeitos, as suas mazelas, mas também com todas as suas
virtudes, é a base da sustentação da democracia. O dia em que esta
Casa continuar sendo direcionada por interesses externos, que não
sei quais são, enquanto recebermos ordens externas, e não dos
nossos companheiros Deputados, correremos o risco de não ter mais
voz. A própria imprensa vai pagar muito caro por não divulgar aqueles
discursos que aqui fazemos, os nossos posicionamentos, porque, na
ditadura, quando esta era realmente implantada, passávamos do
medo para a truculência. Por enquanto, colocou-se o medo na classe
política. Os Prefeitos, os Deputados estão com medo de se
manifestar. E até para defender o próprio Governador são poucos os
que têm coragem, porque estão receosos. Isso é ruim para o
Governador Aécio Neves em seu projeto político. Ele precisa ter
coragem de receber os Deputados, inclusive os da sua base, que
estão ansiosos para dizer o que estou dizendo, e não querem dizer de
público. Há uma barreira intransponível para se chegar ao
Governador. Não querem que o PMBD se aproxime do Governador,
mas, para nós, isso não fará diferença, porque estaremos aqui por
mais quatro anos, e o Governador ficará por mais três anos.

Queremos que esta Casa seja realmente a base, a sustentação da
democracia e do próprio projeto do Governador Aécio Neves. Que não
sejamos um instrumento de faz-de-conta, porque a omissão é a pior
das ações. Como disse a Deputada Maria Tereza Lara, na fala de um
poeta: hoje se tira uma pétala; amanhã outra; no outro dia, tira-se a
rosa; e, no outro, tira-se o jardim inteiro. E isso o que acontecerá. E
esse o alerta que estamos fazendo, porque ainda temos a
oportunidade de, pelo menos, falar neste microfone, porque, fora
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daqui, não há mais oportunidade para isso. Quando se está numa
audiência pública, falamos para todos o que pensamos. Assumo a
responsabilidade do qúe estou falando. Não estou levantando algo
falso nem contando histórias mentirosas. São histórias verdadeiras: a
questão da convenção Ido PMBD, a questão da minha certidão falsa.
Quebraram o meu sigilo fiscal, o que foi patrocinado por alguém do
governo do Estado de Minas Gerais, na cidade de Frutai. Não falo o
nome, porque não quero levantar algo falso. Tentaram fazer com que
eu prejudicasse os dois funcionários que assinaram a certidão. Falei
que eles não eram os dulpados, que não fariam isso se não tivessem
recebido uma ordem.

Quando falo dessa agressão que a Assembléia recebeu anteontem,
não estou inventando 1 história. São fatos que aconteceram aqui,
anteontem. E essa a minha preocupação, é esse o meu
questionamento, é essa a minha angústia. Podemos estar perdendo a
nossa liberdade e não podemos admitir, porque talvez outros Estados
copiem o modelo de IMinas Gerais, o que seria danoso para a
democracia. Tenho a certeza de que o Governador Aécio Neves não
quer isso, ele participou da luta do seu avô, da luta daqueles que
deram seu o sangue, Ia sua vida e a sua alma para resgatar a
democracia neste país. Fie sabe o quanto é duro enfrentar o que vem
do lado de fora, principalmente dos adversários que não têm a
coragem de mostrar a cara. Já diziam que o pior adversário é o
invisível. E isso que está acontecendo no Estado de Minas Gerais. A
mordaça da imprensa passou dos limites.

A imprensa precisar acordar, como precisa também o parlamento,
porque isso não é bom para a imprensa mineira e para o Governador
Aécio Neves. Se ele tem um projeto nacional, terá de rever toda essa
estrutura e toda a sua caminhada, sob pena de pagarmos, todos nós,
muito caro pela omissãoe submissão que enfrentamos.

Sr. Presidente, aproveitei este momento em que discutimos esse
projeto que institui o terceiro domingo do mês de julho como data
comemorativa no calendário turístico do Estado de Minas Gerais, o
Caminho da Luz, para dizer que desejo que esse Caminho da Luz
possa chegar até ao Palácio da Liberdade e que esse Palácio e a
Praça da Liberdade nãopercam jamais o charme de ser o espaço da
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liberdade do povo mineiro.
A liberdade, até o dia 11, era expressada aqui, neste Parlamento,

em que ocorreram as grandes manifestações e os grandes embates.
Ontem, a Assembléia Legislativa, Casa do povo e da discussão,
passou a sofrer o impedimento de ser usada por manifestantes
pacíficos. O dia 11 de dezembro permanecerá na minha história
política como o dia em que sentimos uma agressão à liberdade e à
democracia e uma imposição externa em funcionamento na Casa
Legislativa, na Casa do povo, na Casa da liberdade, na Praça das
Bandeiras, no Plenário e nas Comissões. Será que, a partir do dia 11
de dezembro, já no final desta legislatura e na próxima, a polícia
determinará se poderemos receber os movimentos sociais? Será que
o governo determinará se a Comissão poderá ou não receber os
representantes do funcionalismo público, por exemplo, ou das
pessoas atingidas por barragens ou dos sem-terra, que sempre
vieram pedir solidariedade e socorro à Assembléia Legislativa?

Faço esse alerta, pois estamos encerrando esta legislatura, graças a
Deus, que não traz boas lembranças para a democracia e para a
liberdade. Pelo menos, temos liberdade de dizer que, daqui a dois
meses, iniciaremos uma nova caminhada, com Deputados novos e
reeleitos, que devem repensar, por várias vezes, o que se passou
nesta Casa. Ninguém está dando atenção e ninguém deseja discutir
isso, que foi algo muito grave. Quando o pessoal do Norte de Minas,
atingido pelas enchentes e pelas secas, já que a região enfrenta
dificuldades diversificadas, vier à Assembléia Legislativa, depois de
viajar 700km, alguém do governo pode dizer que não poderão aqui
adentrar por ordem do Palácio?

Deputada Jô Moraes, grande lutadora, pessoa que merece todo o
nosso respeito pela sua luta, como nós, que também lutamos pela
democracia, precisamos dar o exemplo. V. Exa., como eu, nunca
mudou de partido. Vim do MDB, com muita luta, escondido em minha
cidade, porque a perseguição era grande. Ganhei a eleição contra o
poder económico e contra a ditadura, em 1983, quando não tinha
dinheiro, pois era balconista. Ganhei a eleição do Eliseu Resende, do
DER, da Prefeitura, do Prefeito e diante de todo mundo, com essa
minha luta em prol da liberdade, pois as pessoas acreditavam em
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nosso ideal, que até hoje mantenho. Às vezes, o ideal vai acabando, e
perdemos aquela vont$e e aquele ímpeto de discutir esses projetos e
de defender o povo, que está amedrontado e acomodado. Precisamos
resgatar a liberdade e manter a nossa democracia a qualquer preço e
a qualquer custo. Precisamos defender a liberdade por que tanto
lutamos, inclusive parb a sua preservação, porque não é fácil
enfrentar alguns governos que perdem o limite das suas ações.

A Deputada Jô Moraes (em aparte) - Deputado Antônio Júlio,
considero muito impotante que V. Exa. registre nesta Casa o
lamentável incidente deontem.

Digo isso por duas razões. A primeira, porque, ontem, quando V.
Exa. estava no Salão Nobre com Líderes de outros partidos e a
Presidência desta Casa, ouvimos o representante do MST agradecer
a acolhida que esta Casa tem dado a eles em diferentes momentos,
particularmente quando estavam impedidos de circular pela cidade.
Foi gratificante ver o representante do MST reconhecer que esta Casa
cumpre suas responsabilidades.

A segunda razão é que compreendemos que a corporação da
Polícia Militar é uma instituição muito importante para a defesa da
segurança pública. Esta Casa, aliás, tem sempre acolhido suas
legítimas reivindicações! Mas o que nos estranha, Deputado Antônio
Júlio, é de onde veio a ordem de intervenção da Polícia Militar ontem
na porta desta Casa. 4 corporação não toma iniciativa sozinha. O
comando está a serviço do governo.

E importante registrarque eu, quantas e quantas vezes, tenho ido
para as portarias das fábricas, acompanhando a luta dos
trabalhadores, particularknente a dos metalúrgicos, e visto camburões
e camburões da polícia ali também.

Estive, por exemplo, no lançamento da campanha salarial, na
portaria da Fiat. Qual era a ameaça? Um carro de som, o Presidente
do sindicato, outras Lidbranças e eu, em solidariedade. E havia 15
camburões. Para quê? Para intimidar os trabalhadores de receber um
panfleto

Fui, um dia, acordada ! às 6 horas da manhã para ir à portaria da
Toshiba. Aquela hora, á já estavam 12 viaturas. Deveriam estar
circulando pelos bairros na madrugada. Um trabalhador me disse:



1542

"Mas Deputada, eu tenho aqui apenas minha comida. Por que todas
aquelas armas me intimidando?".

Não consigo compreender, Deputado Antônio Júlio, como podem
acontecer coisas desse tipo num Estado em que, na transição da
ditadura, a matriz da democracia e da liberdade foi lançada por
Tancredo Neves.

Vale também registrar que há uma empresa em Belo Horizonte que
respeita a mobilização dos seus trabalhadores - aliás, é a única.
Refiro-me à empresa ABB. Quando esteve em paralisação, Vi. com
meus próprios olhos, trabalhadores em paz, o sindicato no seu carro
de som, o Diretor de Relações Institucionais ali para negociação e
nenhuma viatura. E foi excelente o entendimento.

Não entendo por que se usam viaturas para impedir que
metalúrgicos, que operários façam suas assembléias. Por isso,
encerro louvando o registro de V. Exa. desse incidente. Em momentos
semelhantes, também interferi decididamente. Desta vez, não tomei
conhecimento do fato.

Registro, mais uma vez, a contribuição do serviço de segurança da
Assembléia Legislativa, que compreende que segurança é possibilitar
que trabalhadores tenham acesso a estas instalações para reivindicar
seus direitos.

Obrigada, Deputado Antônio Júlio, pelo aparte.
O Deputado Antônio Júlio - Obrigado, Deputada Jô Moraes. Fico

feliz de ouvir V. Exa., que, como eu, sofreu para estar aqui hoje dando
o grito da liberdade. E não foi luta de um dia, não foi luta dos
covardes. Foi luta de quem acreditava num ideal e sabia que seu
trabalho teria resultado futuro.
Talvez não sejamos compreendidos pela maioria nem

acompanhados pela imprensa mineira, que está amordaçada e
calada. Vejo, por exemplo, com tristeza, a aflição dos jornalistas que
cobrem a Assembléia Legislativa por não poderem levar a público
discussões importantes em prol do povo mineiro. Nada disso sai na
imprensa. Isso é muito triste. Na semana passada, um grande jornal
de Minas Gerais não publicou matéria referente ao Poder Legislativo e
ao governo do Estado. Isso é muito triste. E perigoso e ruim para a
democracia.

Lal
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O Deputado Adalcleer Lopes (em aparte) - Querido, sempre chefe
e parceiro, Deputado Antônio Júlio, quero compartilhar com V. Exa.
esse momento de tristeza. Falta apenas uma semana para
encerramos nossos trabalhos, que também encerram esta Legislatura.

Ontem, sem dúvida, tive a certeza de que aqui é a Assembléia
homologativa do Estado de Minas Gerais. Repito: não tenho dúvida
disso. Voltava para casa, discutindo com alguns Deputados sobre
quais valores ensinar a nossos filhos. A honra? Será que somos
Deputados de verdade ou meros despachantes? Em todos os
pronunciamentos do qovernador do Estado, ele nem sequer cita a
Assembléia LegislatiVa, porque ela tem pouca importância.
Encerramos a semana om um fato lamentável nesta Casa. Olha que
vergonha!

Querido Deputado Antônio Júlio, há uma frase de Maiakovski:
Tenho fé, tenho eserança; jamais passarei pela vergonha de
acomodar-me". Na próxima legislatura, vamos fazer o papel que o
povo nos concedeu: ser oposição, estar na trincheira em defesa da
democracia.

V. Exa. se refere à ditadura. Não é ditadura. Nessa avaliação, o
senhor se equivocou. Trata-se de monarquia. Hoje, no Estado de
Minas Gerais, o regime que vigora é a monarquia. As vozes da
imprensa se calaram; os homens que representam o povo se calaram.
E difícil acordar quem está dormindo, mas é impossível acordar quem
finge estar dormindo.

Vamos começar mais quatro anos. Deputado Antônio Júlio, pegue
bastante energia, como V. Exa. sempre teve. Estarei, com V. Exa.,
lutando por dias melhorés para as próximas gerações. Não vamos nos
acomodar, lutaremos mis quatro anos para mudar este cenário:

Aproveito o momentdpara parabenizar o Deputado Durval Angelo
pela iniciativa do projetoCaminho da Luz, que tanto beneficia Catuné,
Caparaô, Carangola, Chiana e toda aquela região que enrique com a
vinda de turistas de todo o País. Hoje já temos caminhantes que vêm
não só de todo o Brasil !, mas do mundo inteiro, para fazer o Caminho
da Luz. Esse é um gradde projeto do brilhante jornalista Albino Neves.
Vejo que a Deputado Durval Angelo não apenas reconhece esse
trabalho como também o incentiva. Portanto, em nome do nosso
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partido, quero parabenizá-lo e dizer-lhe que estamos juntos nessa
luta.

Encerrando, Deputado Antônio Júlio, conte com os seus parceiros e
companheiros que foram eleitos para defender o Parlamento mineiro.
Obrigado.

O Deputado Antônio Júlio - Obrigado, Deputado, nosso Líder do
PMDB. Quero dizer que, ao falar da Assembléia Legislativa, dos
parlamentares, faço-o com tristeza. Sou um Deputado
declaradamente corporativista, assumido. Nunca tive medo de
assumir isso. Quando fui Corregedor desta Casa, enfrentei várias
situações de brigas internas e sempre me preocupei em defender a
nossa instituição, com muita clareza e tranqüilidade, chegando
também a defender nossos companheiros em ações externas. Isso
ocorreu várias vezes.

Vejo com muita tristeza o fato de a Assembléia ficar calada, não
querer participar das discussões. Talvez eu esteja sendo levado pela
euforia de ter enfrentado outras situações, quando aqui éramos da
base do Governador Itamar Franco. Na época, fizemos vários
discursos contrários a seu governo e o obrigamos a recuar por várias
vezes. Vários projetos aqui chegaram.

Tenho dito isso, mas as pessoas não compreendem o que quero
dizer. Quando era Presidente da Assembléia, o Governador pediu que
eu retirasse alguns projetos. E eu também questionava esses
projetos, dizendo ao Governador que não tramitariam, pois faziam mal
ao Estado de Minas Gerais. Até hoje não sabemos quem são os
autores de vários desses projetos. O Governador não é autor de
projetos, mas sim alguma assessoria ou secretaria. O Governador
apenas assina a mensagem, para cumprir um ritual do Regimento
Interno e da Constituição. Por isso, sinto-me com a liberdade, a
angústia e a ansiedade para mostrar que estamos no caminho errado.

A Deputada Elbe Brandão (em aparte) - Agradeço ao Deputado
Antônio Júlio. Ouço atentamente o pronunciamento de V. Exa.

As discussões nesta Casa são saudáveis para a consolidação da
democracia; entretanto, Deputado Antônio Júlio, quero ater-me ao
problema que houve nesta Casa no dia 11. Temos de saber o que
gerou aquela manifestação. Acredito que não é correto transferirmos

rsl



1545

os problemas que prei sam ser discutidos e resolvidos no Parlamento
para o Governador Aé io Neves.

Ouvi o Deputado Ad Iclever Lopes dizer que o Governador não cita
o Parlamento. Isso nã é verdade. O Deputado deveria estar presente
nos momentos em qu o Governador faz pronunciamentos. Em todos
os eventos em que pi le estar com o Governador Aécio Neves, além
de mencioná-la, o Go rnador cita abertamente a parceria clara entre
o Poder Legislativo e Executivo, para melhorar a sociedade mineira.

Quando discutimos democracia, falamos da vontade da maioria.
Se o Deputado olhou ra o Plenário e viu que está vazio, é porque os
Deputados estão tr. balhando nas Comissões de Fiscalização
Financeira, Transporl Especial contra os Produtos Chineses e
Assuntos Municipais. Somos 77 Deputados. Quando discutimos o
processo da democi tcia, falamos sobre a maioria da vontade
colocada aqui pelos p

Parabéns a V. Exa. or essa importante discussão. Barrar a entrada
das pessoas nesta asa é uma coisa grave, mas não podemos
atribuir ao Governadoi um problema que é nosso. Temos de discuti-lo
internamente. Trarem para nós uma responsabilidade que é nossa,
numa discussão ampli ida, com a participação dos Líderes partidários.
Não podemos transter esse tipo de problema para o Governador.

E importante que V Exa. traga esse assunto a público, porque é
uma coisa grave, qu não podemos permitir. Quero saber o que
trouxe essas pessoas iqui, o que estava ocorrendo com a população
naquele momento, cuj conseqüência foi o fato lamentável ocorrido na
Casa.

O Deputado Antôni' Júlio - Nos meus pronunciamentos, tenho o
cuidado de preservar o Governador Aécio Neves. Tenho dito que
alguns assessores pr ximos a ele passam dos limites, em nome do
Governador. Esse é o jrande perigo.

Tive a oportunidade Je fazer isso com o Governador Itamar Franco.
As pessoas tinham m do de falar com ele, mas eu tinha coragem e
liberdade de dizer a le o que estava errado no seu governo. Ele
consertava o rumo. O Governador Aécio Neves está sendo envolvido
por alguns assessore que não querem participar do seu projeto e
querem impor um pro to maior, o que é muito diferente. Precisamos
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de todos.
O PMDB tem consciência da preservação da liderança do

Governador Aécio Neves, um político mineiro, que merece nosso
respeito. Mas não podemos ficar omissos; temos de levar a ele as
dificuldades que algumas pessoas querem criar no seu projeto
político. Digo isso com muita tristeza.

Se o Governador Aécio Neves soubesse o que tentaram fazer com a
convenção do PMDB, teria tomado todas as atitudes, inclusive a de
demitir aqueles que tentaram participar do golpe de não permitir a
realização da convenção. Tenho a certeza disso, mas não tivemos
oportunidade nem tempo de levarmos a nossa preocupação ao
Governador Aécio Neves. Se ficasse sabendo da certidão falsa
emitida pela Secretaria de Fazenda - essas informações não chegam
até ele -, teria tomado providências enérgicas para apurar o caso.

Protocolei uma correspondência em seu nome - mostrando-lhe as
dificuldades que enfrentamos -, quando houve aquela movimentação
do Poder Judiciário, que desejava entrar em greve. Essa greve não
era de funcionários, mas de magistrados. Levei-lhe a nossa
preocupação, porque alguns assessores dele interferiam, não
permitindo que esta Assembléia votasse a matéria. Estávamos
criando um problema seriíssimo para a política mineira. Fiz essa
denúncia. Somente depois dessa denúncia, Deputado Adelmo
Carneiro Leão, mudaram o rumo de seus procedimentos.

Não estou criticando o Governador, que é o mandatário maior e
precisa saber o que está acontecendo. Alguns assessores dele
querem impor, determinar quem assumirá a Mesa da Assembléia
Legislativa. Essa decisão é prerrogativa .dos partidos políticos e dos
Deputados. Estão dizendo que a ordem veio de fora, que Fulano não
assumirá, porque não pode. Não podemos permitir isso. Queremos
que Minas participe da Presidência da República, mas não queremos
ser omissos nem submissos.

Essa é a discussão que precisamos fazer e levar ao conhecimento
do Governador, para que ele, pessoalmente, possa mudar os seus
rumos. Sabemos que enfrenta outras dificuldades. Sei que existe uma
blindagem para chegar ao Governador. Compreendo isso, porque ele
não pode ater-se ao dia-a-dia desta Casa, dando atenção a fatos
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aparentemente menores, mas a acontecimentos graves, como a
minha certidão, a convenção do PMDB e a votação da matéria do
Judiciário. Outro problema grave ocorreu ontem, nesta Casa, ou seja,
o ato cometido contra Ia população de Pequi e contra o povo mineiro.
Aquelas pessoas vieram aqui apenas para pedir solidariedade, porque
o Município está em estado de calamidade, mas foram impedidas de
fazer sua manifestação. Tenho a certeza de que o Governador não
sabe disso, e precisa Saber.

Espero que o Governador esteja acompanhando o meu
pronunciamento - sempre que ocupo esta tribuna, alguém liga para lá
e eles ligam a televisâo -, a fim de tomar conhecimento das minhas
palavras. Assim o meu pronunciamento não chegará lá como fofoca.
O que mais existe nas ante-salas do Palácio da Liberdade é conversa
fiada e fofoca. O que mais me irrita na vida pública é falsidade e
omissão. Por isso estou ansioso.

Votaremos agora o projeto do Deputado Durval Angelo. Encerrando
minhas palavras, Srj Presidente, espero que não só o terceiro
domingo do mês de julho seja destinado à comemoração do Caminho
da Luz, mas que esse Caminho da Luz possa ser o caminho da luz da
liberdade, para iluminar o nosso Governador, para que mude o rumo
do tratamento das coisas importantes do Estado de Minas Gerais,
para que possa ser o timoneiro da liberdade e da democracia.
Obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Não há outros
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto,
salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como sei encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a
Emenda n 2 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está,
portanto, aprovado,em turno único, o Projeto de Lei n9 3.656/2006
com a Emenda ri l i. À Comissão de Redação.

Discussão, em 22 turno, do Projeto de Lei n g 1.986/2004, do
Deputado Gilberto Abramo, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
afixação, nos locais qe menciona, de painéis contendo informações
atinentes aos locais 1 e horários de funcionamento da Defensoria
Pública. A Comissão lde Direitos Humanos opina pela aprovação do
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projeto na forma do vencido em 12 turno. Em discussão, o projeto. Não
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto.
As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2
turno, o Projeto de Lei n 9 1.986/2004 na forma do vencido em l Q turno.
A Comissão de Redação.

Discussão, em 22 turno, do Projeto de Lei n2 2.081/2005, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Campos Altos os imóveis que especifica. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Comissão de Redação.

Questão de Ordem
A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, gostaria que V. Exa.

encerrasse, de plano, a reunião, porque não temos quórum para a
continuação 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 ordinária de
logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a
reunião extraordinária de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação- Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 632 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 152 LEGISLATURA, EM 13/12/2006

Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1? Parte: Ata - 2 2 Parte

(Ordem do Dia): 1 2 Fase: Discussão e Votação de Pareceres: Parecer
de Redação Final do Projeto de Resolução n 2 3.777/2006; aprovação -
22 Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de
Proposições: Requerimento do Deputado Sargento Rodrigues;
aprovação - Votação, em 2 Q turno, da Proposta de Emenda à
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Constituição n 2 87/2001; aprovação - Votação, em l turno, do Projeto
de Lei n2 2.953/2006; discursos dos Deputados Padre João e
Laudelino Augusto; Abordo de Líderes; Decisão da Presidência -
Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei fl 2 3.46712006; aprovação
na forma do vencido em 1 9 turno, com a Emenda n 2 1 - Discussão, em
2Q turno, do Projeto de Resolução n 9 3.768/2006; discurso do
Deputado Edson Rezende; encerramento da discussão; votação do
projeto; aprovação; verificação de votação; ratificação da votação;
questão de ordem - Discussão, em 1 9 turno, do Projeto de Lei n2
3.778/2006; questão Je ordem; discurso do Deputado Laudelino
Augusto; apresentação da Emenda n2 1; encerramento da discussão;
encaminhamento da 11 emenda com o projeto à Comissão de
Administração Pública - Discussão, em 2 2 turno, do Projeto de Lei n2
2.586/2005; aprovação - Discussão, em 29 turno, do Projeto de Lei n2
2.690/2005; aprovação - Discussão, em 29 turno, do Projeto de Lei n2
2.737/2005; aprovação na forma do vencido em V turno - Discussão,
em 2Q turno, do Projetd de Lei n2 2.795/2005; aprovação na forma do
vencido em 12 turno - Discussão, em 22 turno, do Projeto de Lei n2
3.100/2006; aprovação na forma do vencido em l Q turno - Discussão,
em 22 turno, do Projeto de Lei n 2 3.192/2006; aprovação na forma do
vencido em 12 turno - Discussão, em 29 turno, do Projeto de Lei n9
3.322/2006; aprovação na forma do vencido em 12 turno - Discussão,
em 20 turno, do Projeto de Lei n2 3.406/2006; aprovação na forma do
vencido em 12 turno - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n2
3.477/2006; aprovação na forma do vencido em 12 turno - Discussão,
em 12 turno, do Projetb de Lei n 2 1.886/2004; aprovação na forma do
Substitutivo n 2 1 - Discussão, em 12 turno, do Projeto de Lei n2
2.087/2005; designação de relator; emissão de parecer pelo relator;
encerramento da discthssão; votação do Substitutivo n2 2; aprovação;
prejudicialidade do Silibstitutivo n 2 1 - Discussão, em 12 turno, do
Projeto de Lei n 2 2.661/2005; aprovação - Discussão, em 12 turno, do
Projeto de Lei n 2 3.056/2006; aprovação - Encerramento.

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

Antônio Andrade - LI uiz Fernando Faria - Elmiro Nascimento -
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Adalciever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Alberto
Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Carlos Gomes -
Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro
Silva - Dilzon Meio - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durvai Angelo -
Edson Rezende - Elbe Brandão - Elisa Costa - Fahim Sawan - Gil
Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares -
lrani 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 Carvalho - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Weliton Prado.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 20h9min, 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.

PParte
Ata

- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2 2-Secretário, procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2 2 Parte (Ordem do Dia)
1 2 Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2 2 Parte da reunião, em sua 1 2 Fase, com a
discussão e a votação de pareceres e a votação de requerimentos.

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de

Resolução n2 3.77712006, da Mesa da Assembléia, que altera a
Resolução ng 5.198, de 211512001, que estabelece critérios para
provimento dos cargos que menciona e dá outras providências. Em
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discussão, o parecer. Não há oradores inscritos.
discussão. Em votação o parecer. As Deputadas e os

domo se encontram. (- Paus

Encerra-se a
Deputados que
t.) Aprovado. Ao aprovam pc

promulgação.

O Sr. Presidente
Presidência passa
votação da matéria

A Presidência inform
reunião o Projeto de RE
1.98612004, 2.081/20(
extraordinária realizada

2 Fase
sgotada a matéria destinada a esta fase, a
Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
tante na pauta.
tlavras do Sr. Presidente

ao Plenário que fez retirar da pauta desta
;olução n2 3.777/2006 e os Projetos de Lei n2s
5 e 3.656/2006, apreciados na reunião
hoje, pela manhã.
ão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Sargento
Rodrigues, solicitando a inversão da pauta da reunião de modo que o
Projeto de Lei n 9 3.467/2006 seja apreciado em primeiro lugar entre as
matérias em fase de 'discussão. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Áprovado.

Votação, em 2 turnd, da Proposta de Emenda à Constituição n2
87/2004, do Governador do Estado, que altera a alínea "b" do inciso 1
do art. 106 da Constituikão do Estado e inclui o Chefe da Polícia Civil
entre as autoridades sijeitas a foro especial em crimes comuns e de
responsabilidade. A Comissão Especial opina pela aprovação da
proposta. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo
processo nominal, de conformidade com o ar!. 260, inciso 1, c/c os
arts. 201 e 255, do Rebimento Interno. A fim de proceder à votação
por meio eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e aos
Deputados que ainda não registraram sua presença no painel, que o
façam neste momento. Em votação, a proposta.

- Registram "sim" os d eputados e as Deputadas:
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Alberto Pinto Coelho -

Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Antônio Andrade - Arlen
Santiago - Biel Rocha - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Cecília
Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio -
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Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elbe
Brandão - Elmiro Nascimento - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gustavo
Corrêa - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jésus
Lima - Jô Moraes - João Leite - José Henrique - José Milton -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Lúcia
Pacífico - Luiz Fernando Faria - Luiz Humberto Carneiro - Márcio
Passos - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Manos Fernandes - Neider
Moreira - Paulo Cesar - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio.

O Deputado Durval Angelo - Gostaria que fosse registrado o meu
voto a favor da proposta. No local onde eu estava, o posto de votação
não funcionou.

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram "sim" 50 Deputados.
Não houve voto contrário. Está, portanto, aprovada, em 2 Q turno, a
Proposta de Emenda à Constituição n Q 87/2004. A Comissão de
Redação.
Votação, em 12 turno, do Projeto de Lei n 2 2.953/2006, do

Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a destinar
recursos adicionais para a implantação da Usina Hidrelétrica de lrapé.
A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Meio Ambiente perdeu prazo para emitir parecer. A
Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do
projeto. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de
Fiscalização Financeira, que opina pela rejeição das Emendas n 9s 1 a
3. Com a palavra, para encaminhar a votação do projeto, o Deputado
Padre João.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, causou-me estranheza
fazer parte da pauta este projeto de lei, uma vez que estávamos na
busca de um entendimento. Estivemos reunidos, na semana passada,
justamente com lideranças que representavam os atingidos pela Usina
Hidrelétrica de lrapé. O Dr. Aires, da Cemig, veio a esta Casa e
participou dessa reunião, quando foram apresentadas as inúmeras
pendências ainda existentes em relação à lrapé.

A televisão mostra e socializa com todo o mundo somente a beleza
de lrapé; não mostra a realidade das famílias que estão na jusante,
abaixo da Usina Hidrelétrica de lrapé, que nem são reconhecidas pela
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Cemig como atingidos. Há ainda os reassentamentos, alguns estão
distante quase 300km de Irapé. Inúmeras fazendas foram adquiridas
para reassentamento das famílias, que estão totalmente dispersas.
Houve grande ruptura das famílias, por exemplo, na sua cultura.

Tenho em mão um relatório dos atingidos, feito por vários doutores e
mestres da UFMG. Este trabalho foi todo feito com amparo técnico.
Trata-se de um diagnósico que levanta as pendências existentes.

Ainda, Sr. Presidente, socializando com os telespectadores, informo
que, quanto a esse projeto de lei, a Assembléia Legislativa está
autorizando o governd do Estado a repassar IR$30.000.000,00 à
Cemig. A mensagem q  o Governador mandou a esta Casa afirma
que esse recurso é também para resolver as pendências do
reassentamento. Aqui, na audiência pública, representante da Cemig
disse que esse dinheiro já havia sido gasto e que este deveria repor o
que a Cemig gastou com a Usina Hidrelétrica de lrapé.

A mensagem que o Governador encaminhou a esta Casa é falsa,
mentirosa, equivocada. Isso é claro para todos nós. A própria Cemig
reconhece que a mensagem não corresponde à verdade.

Mas quero ler o documento que foi produzido. Talvez o Laudelino
Augusto, que encaminhará a votação, possa ler o restante, pois há
muitas pendências e isto é necessário para que todos os Deputados
votem de maneira consciente. (- Lê:)

"A Cemig está fornecendo documentos de posse provisória e sem
cópia para os atingidos;esses não têm validade para requerimento de
benefício junto à Previdência Social, não sendo reconhecido no INSS
com a condição de trabalhador rural; a escritura da fazenda vem em
nome da Cemig; não possuem a certidão negativa de débito. Com
essa situação, ficam impedidos de pleitear alguns projetos de âmbitos
federal e estadual, comb o Projeto Turbina, PCPR; isso se registrou,
por exemplo, no reassetamento Santa Maria, em Botumirim. A Cemig
conseguira a licença para desmate junto ao IEF, mas essa venceu e
as pessoas não coneguem renová-la devido aos documentos
exigidos estarem em nome da Cemig." O mesmo acontece com o
Pronaf: o banco exige adocumentação para o contrato, mas eles não
têm essa documentação. "A falta de comprovante de endereço
emperra o acesso ao 1 p serviços municipais, como saúde, onde
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costumam alegar que não atendem 'pessoas de outros Municípios' em
detrimento da população local. Isso acontece em Botumirim, Janaúba,
Cristália e Itamarandiba." Aqui, temos pessoas realocadas de diversos
Municípios, até mesmo chegando a Janaúba. "Em Santa Maria,
empreiteira consumiu energia da Fazenda Velha no valor de
R$3.000,00, ficando a conta para a associação pagar, e esta se
encontra, então, em situação de inadimplência." Esses são problemas
reais e atuais - recebi esse relatório hoje. "Agua. Existem
comunidades que poderiam estar sendo abastecidas por gravidade, o
que não ocorreu, e estas não podem continuar vítimas de jogo de
empurra entre a empresa e a Prefeitura." Ou seja, o que a Cemig quer
é que eles coloquem as bombas e paguem conta de energia elétrica
para o resto da vida, mas o abastecimento poderia ser feito por
gravidade. Isso acontece em Piedade, Aricanduva e Santa Cruz. (-
Lê:)

"Nova Vida de Sussuarana - Conjunto Alvorada: bomba queimada,
barragem entupida e assoreada.

Bela Vista: canos rachados, que não comportam a pressão da água;
são de terceira qualidade, não encontrando reposição na região; estão
sem receber água.

Fazenda Dileta, Santo Antônio, Contendas, Dalas, Coruja, Curita,
Bananal 1 e II, Barreiro 1 e II, Gangorrita, Terra Nova, Riacho Fundo,
etc.: cortaram a conta de energia do motor sem a comunidade tê-lo
usufruído.

Ribeirão Vermelho: por vezes, a bomba apresenta defeito, mas, na
cobrança, constam consumos referentes ao tempo em que ela não
funcionava.

Muquém: a cobrança na conta veio 4.000kW acima da leitura. A
água é imprópria para consumo humano; contém 940 PPMs, e os
índices permitidos para o consumo humano são de 250 a 300 PPMs.
O filtro abrandador só tem capacidade para filtrar até 700 PPMs. A
Ceniig alega ter fornecido todas as informações a respeito e que,
mesmo assim, a comunidade optou por arriscar. Esse argumento se
derruba pelo fato de a empresa, durante o processo de instalação do
reassentamento e de licenciamento no Copam, ter negado que a água
era imprópria para o consumo. Outrossim, já em período tardio, ela
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mencionara aos reasséntados o elevado teor de cálcio, e estes não
teriam o conhecimento técnico para associar o cálcio á composição do
calcário.

Terra Nova: abastecida com água do Rio Verde, o recipiente de
esgoto de Montes Claro s."

Sr. Presidente, isso b um absurdo. Temos de estar conscientes
desses problemas sérios para votarmos. Prefiro passar o Natal nesta
Casa a votar um projeto dessa forma. E uma questão de vida para
centenas de pessoas. Tem de haver mais empenho dos Deputados,
inclusive dos Deputados da região. Não temos de ter pressa com o
recesso, mas compromisso com a vida.

A água contaminada de Porto Coriz causa problemas sérios de pele
e queda de cabelo. Os laudos médicos proibiram o consumo dessa
água. No reassentamer?to há um manancial proveniente de nascente
própria, com boa capacidade, mas a empresa optou por fornecer água
oriunda de local mais afastado. Na Fazenda Datas, 10 famílias fizeram
um poço artesiano. As pessoas venderam cerca de 5ha da terra para
pagar as dívidas relativas ao abastecimento, que deveria ser garantido
pela Cemig. Há ainda um conflito de terras. Nos reassentamentos há
o nome da pessoa. A Fazenda São Caetano não recebeu a caixa de
reservatório de água. As bombas funcionam por sistema de painéis
eletrônicos sensíveis, com descargas elétricas, queimando-se
facilmente. O treinamento em Sete Lagoas não capacitou os
representantes das comunidades para a manutenção que elas
requerem, não havendo a necessária capacitação para a gestão
coletiva, o que propicia conflitos.

Tenho poucos segu4os, Sr. Presidente, e quero dizer que não
estamos em condições de votar. Temos de ter pelo menos um
entendimento. Emboratenha pedido a palavra para encaminhar a
votação, não tenho condição de votar diante desse absurdo. Espero
que os Deputados, inclõsive os da base do governo, tenham também
essa consciência.

Estávamos num processo de entendimento, que foi atropelado. Não
acertamos o fechamento desse entendimento em relação ao próximo
ano. E nesse sentido que espero que os senhores tenham
consciência. São prolilemas graves, com laudos de doutores e
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mestres da UFMG. Foi feita a vistoria e um diagnóstico "in loco". Apelo
para a consciência dos senhores, porque a vida de muitas famílias
está comprometida.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Laudelino Augusto.

O Deputado Laudelino Augusto - Faço minhas as palavras do
Deputado Padre João. Fizemos uma reunião na semana passada com
dois representantes da Cemig e com representantes das pessoas
atingidas pela barragem. Combinamos que hoje, na quarta-feira,
receberíamos um relatório com mais pormenores, nomes e
localidades em que há problemas. O Deputado Padre João não
conseguiu ler tudo, porque o relatório é grande, há muito mais coisas
em relação a energia, escolas, postos telefônicos, estradas,
tendências referentes às pequenas safras que estão conseguindo
plantar em todos esses anos.

Penso que não há mais nada a ler. Encaminho pela não-votação
desse projeto. Peço a atenção dos senhores e senhoras porque nós,
Deputados, não somos obrigados a votar um projeto baseado em
premissa falsa. Já dissemos isso.

Vejam bem, está escrito: "Votação, em to turno, do projeto do
Governador que autoriza o Poder Executivo a destinar recursos
adicionais para a implantação da usina". Isso não é verdade, como
ficou claro na audiência pública. Diz que a Comissão de Meio
Ambiente perdeu prazo para emitir parecer. Isso não é verdade. O
projeto é que perdeu sentido e razão, pois está baseado em premissa
falsa.

Vejam o que diz a mensagem. Digo isso aqui porque negociamos.
Aliás, cheguei a pedir para conhecer a pessoa que redigiu esse texto,
mas ainda não tive oportunidade.

Essa mensagem foi assinada pelo Governador, o que nos dá o
direito de ficarmos preocupados com os textos que nos chegam
assinados- Ela diz: "Ocorre que, para o início das operações, é
necessário que a Cemig tenha em mãos a competente autorização da
Câmara de Infra-Estrutura do Copam. Para tanto, deverá a empresa,
entre outras providências de caráter irreversível, completar o trabalho
de assentamento da população deslocada para a construção da
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consciência. Temos de mudar o "caput", a mensagem. Nas
negociações, pedi que nos enviassem nova mensagem dizendo que o
dinheiro é para cobrir despesas já realizadas. Redigi a emenda para
ajudar: "Autoriza tantos milhões para cobrir despesas já realizadas".
Isso não custa nada. Aí, votaremos um projeto que tem, pelo menos,
razoabilidade. Esse princípio não está sendo respeitado, nem o da
verdade, pois o projeto diz que é, mas não é.

Queremos que venha nova mensagem e que o "caput" e o art. 1
sejam mudados. Queremos a verdade. Que venha esse projeto, pois
precisamos votá-lo. Precisamos completar o assentamento. Isso é
urgente, pois eles estão lá passando necessidades, sem escola e
estradas. Aliás, abriram a estrada por meio de uma emenda
"Frankenstein", aprovada aqui, para mudar o Parque Estadual de Grão
Mogol, mas nem ficamos sabendo. Ontem, ficamos sem graça quando
vimos, no jornal, que houve outra emenda "frankenstein" para a Serra
da Piedade. Eis uma questão que precisamos mudar nesta Casa:
tornar mais transparentes as emendas de 2Q turno.

Para concluir, quero lembrar que tramitou aqui um projeto de lei para
que, quando o Plano de Assistência Social - PAS -, envolver essas
questões sociais, que seja uma etapa anterior na licença de
instalação, na licença prévia e na licença de operação. Esse projeto
foi aprovado na Assembléia, mas foi vetado pelo Governador. E não
conseguimos derrubar o veto. O caso de Irapé só ajuda a provar que o
PAS precisa estar numa etapa anterior.

Aí se garante primeiro a qualidade de vida dos assentados. Ninguém
de nós quer estar na pele deles. Somos seus defensores, assim como
de todo o povo. Eles precisam ter voz, e estamos tentando ser a voz
deles aqui.

Não existem, então, pressupostos válidos. Se for o caso de
entrarmos na Justiça, temos de fazê-lo. As premissas são falsas, já foi
dito que é um engano. Até pedi que se trouxesse a pessoa, vamos
conhecê-la e saber desse equívoco. E que se mande a nova
mensagem e a alteração do "caput" do art. 1. Precisamos ter
tranqüilidade para votar.

Não queria dizer tais palavras, porque estamos em negociação e
conseguindo avanços. Agradecemos ao pessoal da Cemig, que tem
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vindo conversar. Esa projeto era para entrar amanhã porque
recebemos o relatório gora há pouco. Teríamos de conversar com a
assessoria e trazer de novo as pessoas da Cemig, para não deixar
nenhuma dúvida. Aliás eles são muito atenciosos. Conhecem bem a
realidade de lá, um sal: até o nome das famílias, o que é muito bom.
Estão reatando o cor ato com elas e têm uma grande abertura.
Temos de fazer esse re onhecimento da parte da Cemig.

Concretamente, nest( momento histórico ainda não está resolvida a
questão, e o Governac r diz na mensagem que é para completar o
assentamento. Um do itens é que não é verdade, o assentamento
não foi completado. Ei segundo lugar, foi dito com todas as letras
que não é dinheiro novi é apenas para pagar despesas já realizadas.
Aliás, Sr. Presidente, s se precisa de um projeto autorizativo, como é
que a despesa foi lei a sem autorização? Quem sabe precisamos
argüir isso também?

Eu pediria a suspensão da votação, pois não temos condições de
votar com consciência. Não existem pressupostos válidos. Estudei o
assunto, e nenhum Deputado é obrigado a votar, quando não há
pressupostos válidos. As premissas não são verdadeiras, prefiro dizer
assim. Há equívocos. Logo, que conheçamos a pessoa que fez o
texto, entendamos o qúe ocorreu, que venha a nova mensagem e a
emenda ao art. 1 Q . Aí não teremos nada contra, é claro.

O Deputado Padre Jão não chegou a mencionar, mas há outro
relatório da UFMG revelando que, a jusante do Rio Jequitinhonha, as
condições das águas são terríveis. E outro assunto que esperamos
negociar. Em nome da justiça e da verdade, não temos condições de
votar esse projeto, que tem premissas falsas. Muito obrigado.

ACORDO DE LIDERES
A totalidade dos Lídi

Projeto de Lei n 2 2.953
Sala das Reuniões, 1

A Presidência acolhe
Mesa da Assembléia,
Mauri Torres, Preside
O Sr. Presidente -

s com assento nesta Casa acordam seja
306 retirado da pauta desta reunião.
de dezembro de 2006.
;ISÃO DA PRESIDÊNCIA
Acordo e determina o seu cumprimento.
3 de dezembro de 2006.

em 22 turno, do Projeto de Lei n
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3.467/2006, do Governador do Estado, que fixa o efetivo da Polícia
Militar do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Administração
Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1
turno com a Emenda n 2 1, que apresenta. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
projeto, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a
Emenda n2 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está,
portanto, aprovado, em 2 Q turno, o Projeto de Lei n 2 3.467/2006 na
forma do vencido em 1 2 turno com a Emenda n2 1. A Comissão de
Redação.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Resolução n°3.768/2006, da
Comissão de Justiça, que delega ao Governador do Estado atribuição
para elaborar leis destinadas a alterar a estrutura da administração
direta e indireta do Poder Executivo, nos termos que menciona. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido em 1 2 turno. Em discussão, o projeto. Com a
palavra, para discuti-lo, o Deputado Edson Rezende.

O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, mais uma lei delegada apresentada pelo Governador do
Estado de Minas Gerais. Uma já foi votada em 2002, no novo governo
que se apresentava, e fomos contrários a ela, à época, já que a lei
delegada concede ao Executivo a prerrogativa do Legislativo de
legislar.

Eis que retorna a esta Casa mais uma lei delegada. E agora não se
trata de um novo governo que queira implementar sua marca
administrativa, para fazer alguma alteração que considere necessária.
Mesmo que assim o fosse, seríamos contrários, porque lei delegada é
um resquício da ditadura militar, do autoritarismo, repassando ao
Executivo as prerrogativas que nos foram conferidas pelo povo de
Minas Gerais, para que analisemos, votemos ou não as leis que nos
são enviadas. Portanto não há uma justificativa plausível para um
governo que passou quatro anos fazendo modificações nos seus
quadros, que modificou os quadros da educação, da saúde, da
segurança pública, que enviou a esta Casa projetos de lei, que
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discutimos e votamos afavor ou contra. Mas esta Casa não deixou de
fazer a discussão.

A Oposição, no ano passado, no projeto que tratava da tabela da
educação, travou uma discussão que levou mais de três meses devido
aos conflitos ocorridos 'no projeto de lei. E agora vem a lei delegada,
que é simplesmente ubi cheque em branco que entregaremos ao
Governador do Estadol que continua o seu governo; não se trata,
portanto, de um novo overno. Por que não enviou as modificações
que desejava fazer num projeto de lei? O governo, que colocou a
Secretaria de Planejamento como um de seus pontos estratégicos,
não teve tempo para fazer um projeto de lei contendo as modificações
necessárias? Não conseguiu fazê-lo em quatro anos de governo.
Então, seremos nós quê delegaremos ao Governador do Estado uma
tarefa, que é dele, de produzir o projeto com as modificações que
queira fazer, e que deve ser enviado a esta Casa, para apresentarmos
as modificações que considerarmos necessárias? Aceitaremos tal
situação?

Quero discutir esse projeto. Já fiz outra intervenção, Sr. Presidente e
Srs. Deputados, para dizer que é uma contradição deste governo, que
se coloca em posição de planejamento, enviar uma lei delegada, de
modificações que pode'riam ser feitas, de dizer o que quer fazer. O
que o Governador querfazer? O que ele quer com essa lei delegada?
Digam-me, coloquem na lei, no seu projeto de lei. Por que não
colocou? Será que tem algo a esconder? Se não tem, por que não
coloca?

Então, quero encaminhar a votação contrariamente a essa lei
delegada, que fere o princípio da democracia. E um resquício da
ditadura militar que preéisamos vencer. Portanto votar contrariamente
ao projeto de resolução significa dizer que esta Casa precisa ser
respeitada e que devemos fazer as interferências que o povo nos
legou e nos exige. A nossa decisão tem que ser considerada, para
serem feitas as modificações necessárias num projeto de lei dessa
envergadura.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votaçãoj o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
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O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Solicito verificação de votação,
Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita
às Deputadas e aos Deputados que tomem os seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 37 Deputados, que, somados aos 6

Deputados em comissões, perfazem o total de 43 parlamentares. Não
houve voto contrário. Está, portanto, ratificada a aprovação do projeto.
Está, portanto, aprovado, em 2 2 turno, o Projeto de Resolução n
3.768/2006 na forma do vencido em 1 2 turno. A Comissão de
Redação.

Questão de Ordem
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, quero apenas pedir para

consignar em ata o meu voto "sim" ao Projeto de Resolução n
3.768/2006. Obrigado.

O Sr. Presidente - Será consignado.
Discussão, em 1 2 turno, do Projeto de Lei n 9 3.77812006, do

Governador do Estado, que autoriza a criação de empresa subsidiária
da Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa-MG. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto.
Em discussão, o projeto.

Questão de Ordem
O Deputado Laudelino Augusto - Primeiro, farei uma questão de

ordem: não há ninguém em Comissão. Peço que a votação anterior
não seja considerada, pois não há Comissão em ação.

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece ao Deputado Laudelino
Augusto que, quando anunciou o resultado, havia 6 Deputados em
comissões, e agora há 3. Se V. Exa. acompanhar o painel, verá que
há 3 Deputados em comissões e, quando a Presidência anunciou o
resultado, havia 6. Isso é matéria vencida. Com a palavra, para
discutir o projeto, o Deputado Laudelino Augusto.

O Deputado Laudelino Augusto - Sras. Deputadas e Srs. Deputados,
trata-se do projeto de lei que cria a subsidiária da Copasa. Farei um
histórico do projeto, pois, desde o inicio, tenho acompanhado tudo o
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que se relaciona com as águas minerais. Sou nascido em Caxambu,
nas estâncias hidrominerais, e há 33 anos moro em ltajubá, mas
minha família continua vivendo em Caxambu. Já poderíamos ter
votado esse projeto em junho, quando entrou na Casa, mas fizemos a
proposta de desmembramento para votar apenas a subsidiária das
águas minerais.

Neste ano, fizemos o terceiro encontro das águas minerais, com a
participação da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais.
Vale lembrar que o SuIde Minas é a maior província hidromineral da
Terra, devido à quantidade e à qualidade das águas que se reúnem
ali, de valor terapêutico, com riqueza de substâncias químicas. O
Código das Aguas estabelece que água mineral é aquela que possui
características físico-químicas e medicamentosas.

A população da região precisa e deseja muito - já manifestou isso
nas audiências e reuniões - que pessoas de todo o País e do mundo
possam visitar as fontes e freqüentar as estâncias hidrominerais,
como tem ocorrido historicamente desde os séculos passados,
quando a própria família real freqüentava essas estâncias. Desejamos
conseguir uma revitaliação de todas as estâncias, para que as
pessoas do mundo todo venham beber as águas, fazer turismo de
saúde e lazer, e turismo histórico. Essa região faz parte da Estrada
Real. A Princesa Isabdi tomou as águas ferruginosas, e hoje existe
uma fonte com seu nome. Ela tomou as águas com lítio e ferro para
curar-se de anemia e depois mandou construir a Igreja de Santa
Isabel da Hungria, que é patrimônio histórico e artístico em Caxambu.
Lambari, São Lourenço] Passa-Quatro e Contendas também possuem
riquezas maravilhosas,e a região ainda é local de turismo religioso,
como no caso de Nhá Chica, em Baependi, e de turismo ecológico.
Tudo isso tem importância enorme para o Sul de Minas.

Precisamos, então, que venham as pessoas às fontes. Aliás, o valor
terapêutico, a crenoteraia é maior quando tomamos água nas fontes.

O envasamento e a comercialização das águas também tem
sentido, é claro. Encontramos ali pessoas que gostariam de obter
água mineral somente nas fontes, mas entendemos, defendemos e
chegamos ao consens 10 de que é importante o envasamento e a
comercialização das águas por vários motivos, sendo o primeiro a
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geração de emprego e renda. São mais de 200 famílias.
Cito, principalmente, três cidades que não têm uma companhia, uma

empresa para fazer a comercialização, que são Caxambu,
Cambuquira e Lambari. E acrescento Araxá, completando as quatro
que eram da Superágua. No dia 27/6/2005, a Superágua fechou suas
portas e parou o envasamento. Portanto, envasamento e
comercialização das águas são muito importantes para gerar emprego
e renda para mais de 200 famílias.

A Copasa está-se comprometendo a aumentar o número de
empregos. Com esse aumento, haverá revitalização e divulgação das
nossas estâncias. Quem sabe, assim, surgirão mais empregos na
área comercial e em outras áreas de turismo?

O segundo ponto de importância do envasamento e comercialização
das águas é a propaganda, a divulgação das marcas. Na garrafinha
de água mineral Araxá, Caxambu, Lambari, Cambuquira, São
Lourenço ou Passa-Quatro, apresenta-se um rótulo que mostra
alguma arte, algum prédio do patrimônio, algum lugar ecologicamente
preservado. Então, a garrafinha de água, no estrangeiro ou em outros
Estados do País, faz propaganda e divulga aquela marca. Aliás, a
Copasa assumiu o compromisso - está no edital - de preservar os
nomes das marcas já conhecidas e famosas.
O terceiro item defendido e aceito para envasamento e

comercialização das águas é a tradição. E tradicional a água mineral
Caxambu, Cambuquira, Lambari, Araxá ou São Lourenço nas mesas.
São águas de muita qualidade que existem no Sul de Minas.

Agora faço uma observação importante: tudo isso tem de ser feito
com sustentabilidade, de maneira sustentável, preservando as áreas
de recarga, o meio ambiente, sem exaurir as fontes. As pessoas e as
organizações não governamentais têm medo de acontecer o mesmo
que ocorreu em São Lourenço, onde se exauriu uma fonte de água
mineral.

Muitos tratam a água mineral como minério e tiram tudo, esgotam a
fonte, mas isso não pode acontecer. A água é um patrimônio hídrico
especial, pois fica até centenas, milhares de anos na rocha,
adquirindo as propriedades físico-químicas e medicamentosas. E,
como diz o ditado, não podemos matar a galinha dos ovos de ouro.
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idas relativas à preservação da região.
o histórico: no dia 27/6/2005, houve o
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públicas até a abertura pos envelopes, adquiridos por 51 pessoas. frui
o primeiro, após a abertura, a pegar o edital de licitação para estudá-lo
e discuti-lo. Não houve oferta alguma nesse dia. Realizamos
audiência pública na Assembléia 10 dias depois, para discutir os
motivos dessa ausência de oferta, o que foi sério, mas não obtivemos
resposta. Algumas emi,resas vieram, outras mandaram justificativa
dizendo que o edital era um pouco exigente, mas não ficou claro para
nós por que não houve interessados.

No dia 22/3/2006, Dia Mundial da Agua, data importante, a Codemig
noticiou que seria passado para a Copasa, que, por sua vez, assinou
um protocolo de intenções por 100 dias, para fazer estudo de
viabilidade econômica, com o intuito de assumir o envasamento e a
comercialização das águas minerais. Continuamos acompanhando o
processo bem de perto. Nesse mesmo dia, foi mencionada a
necessidade de criação por lei, de uma subsidiária, pois o estatuto da
Copasa não prevê tal possibilidade. Lembro-me de que a idéia, na
época, era a de que, assim como ocorreu corri a Gasmig e a Cemig,
fosse criada uma subsidiária cujo nome seria Aguas Minerais de
Minas. Ficamos aguardando; passaram-se os meses de março, abril e
maio, e o projeto não veio.

O pessoal que estiva desempregado há quase um ano ficou
preocupado. Propomós a recontratação dos trabalhadores
experientes, que têm grande amor por aquelas águas e máquinas,
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que são antigas, do século passado, mas ainda podem fazer o
envasamento, aliás, uma tradição. Somente em junho o projeto de lei
chegou a esta Casa. No entanto, em vez de propor a criação de uma
subsidiária para as águas minerais, ele propunha a criação de quatro:
uma para as águas minerais (art. lQ); uma para a irrigação - Projeto
Jaíba; uma para os Vales do Jequitinhonha, São Mateus e Mucuri; e
outra para as áreas em que há déficit operacional da Copasa. Aí,
houve grande polêmica. Deputados de vários partidos questionaram o
projeto. Fizemos várias audiências aqui e no interior. Em novembro,
para entender essa proposta, fomos ao Jequitinhonha, a Araçuaí e a
Teófilo Otôni.

Vale lembrar que, quando houve a polêmica, em junho, insistimos e
realizamos uma audiência pública em tempo recorde. O projeto não
tinha ido sequer para a Comissão de Constituição e Justiça, e a
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais fez essa reunião,
que já tinha sido aprovada no dia 25 de abril, em Lambari, quando
discutimos o assunto das águas minerais, para concluir o III Encontro
das Aguas Minerais. O objetivo da audiência era conhecer o plano de
aproveitamento econômico da Copasa relacionado às águas minerais.
A empresa afirma, e nós acreditamos, que essa questão das águas
minerais será a menina-dos-olhos, o seu "marketing". Para ela, será
muito bom envasar, distribuir e comercializar as águas de Lambari,
Cambuquira, Caxambu e Araxá.

Fizemos uma audiência pública aqui, em tempo recorde. Falo isso
para deixar claro que insistimos, desde o primeiro momento, para
votar. Não pedimos o regime de urgência. Foi o Governador quem
pediu. Pedimos então que se votasse logo. Entramos com uma
emenda para o desmembramento do projeto e pedimos que se
votasse apenas o art. l. O projeto criaria a subsidiária das águas
minerais.

O Bloco PT-PCdoB apresentou também uma emenda com esse fim.
Enviamos ofícios a todos os Prefeitos das estâncias hidrominerais, às
câmaras municipais, a ONGs e ex-funcionários da Superágua, para
fazerem gestões junto ao Governador a fim de se desmembrar o
projeto. Vale lembrar aqui o Focas, pela luta, pelo esforço, pelo
carinho e pelo amor com que atua o Fórum das ONGs do Circuito das
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Águas, que reúne ONGdas cidades do Circuito.
O Focas, que sempre esteve presente, questionando e trazendo

propostas, apresentou alguns questionamentos, perguntas para a
Copasa, na reunião que tivemos no dia 9 de agosto. Na ocasião,
solicitamos ao Focas e : às entidades que fizessem gestões junto aos
Deputados, à base do governo, para o desmembramento do projeto.
Votaríamos a matéria, que já não é tão polêmica, e, sim, mais
consensual: a criação da subsidiária das águas minerais. Não fomos
atendidos.

Recebi, em mãos, um abaixo-assinado dos ex-funcionários da
Superágua, mostrando a realidade, a precariedade das famílias,
algumas delas passando por necessidade de alimento, uma vez que
ficaram sem emprego 

1
em uma região em que este é difícil. Eles

relataram para o Governador a situação das famílias, a precariedade
de alguns, até em termos de saúde. Protocolei junto ao Governador o
pedido dos ex-funcionários da Superágua, conforme ofício de agosto
de 2006:

Posteriormente, a Copasa respondeu às perguntas do Focas, mas
não convenceu. As repostas não deram explicações, mas apenas
respondiam "sim" ou "não". E as perguntas eram muito interessantes.
Aliás, havia perguntas cujas respostas os Deputados também
precisavam saber; por 1 isso, entramos com um pedido de auditoria
plena na Copasa, que recentemente entrou no mercado de ações. O
que está acontecendo?1 Quais os critérios? Quem são os acionistas?
Quanto do lucro está pendo repassado para os acionistas, muitos
deles estrangeiros? Temos receio de estar passando um patrimônio
público para os estrangéiros. Não falo contra o fato de os estrangeiros
investirem no Brasil, mas a questão da água é seriíssima, é de
soberania nacional.

Já chega a Vale do Rio Doce, que foi entregue de mão beijada. Está
aí nossa lembrança e homenagem a D. Luciano Mendes de Almeida,
que estava sempre junto, apoiando o movimento pela reestatização da
Vale do Rio Doce. Há uma brecha na lei. Acreditamos que a Justiça
anule o leilão que privÁtizou a Vale do Rio Doce, um patrimônio do
povo brasileiro. E o sol  rico do povo brasileiro que tem sido levado
daqui. A água é um patilmônio; e a água mineral, maior ainda. Temos
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o dever de defender e preservar a nossa água. A Copasa não
convenceu com suas respostas às perguntas do Focas. Há dúvidas.
Fizemos pedido de auditoria, conforme falamos hoje, à tarde.

Agora, depois das audiências e discussões, continua a polêmica
sobre as outras subsidiárias. Uma emenda foi aceita, a que colocava
mais uma subsidiária na questão da parte deficitária.

Finalmente, na semana passada o Governador cedeu à pressão
democrática da sociedade da região, das ONGs, dos poderes públicos
locais. Nós, da Comissão de Meio Ambiente, inclusive este Deputado
que lhes fala, por uma questão democrática, desde o primeiro
momento em junho, visualizamos essa dificuldade. Pais e mães de
família estão sem emprego há um ano e meio.

Já poderíamos ter votado isso. Há dúvidas, mas entendemos que a
permanência do controle nas mãos da Copasa é melhor que passar
para as mãos de uma multinacional, como aconteceu em São
Lourenço. Pelo menos, ainda teríamos condições de realizar um
controle social, já que estaria nas mãos de um ente público.

Quanto à questão de se criarem subsidiárias da Copasa rica e da
Copasa pobre, conforme disse o próprio Presidente da empresa em
uma audiência, ao afirmar que fecharia uma Copasa rica e faria uma
Copasa pobre, haveria, então, um lucro muito maior a ser dividido com
os acionistas. Isso seria privatização. Sabemos que, para privatizá-la,
teria de ser votado aqui um projeto, que, aliás, necessitaria de quórum
qualificado e de um plebiscito, mas só no finalzinho desta legislatura o
projeto foi enviado a esta Casa.

Há três projetos do Governador tramitando em regime de urgência?
Esse projeto veio em caráter de urgência e com desmembramento.
Ainda existem questões polêmicas a serem discutidas, mas
preferimos que isso fique nas mãos da Copasa, que é um órgão
público. Precisamos defender o que é público. A Copasa deve agir
como empresa pública, e não disputar mercado; deve garantir água de
qualidade e esgoto coletado e tratado para ser devolvido ao ambiente
em todos os cantos de Minas Gerais, incluindo-se os vales, onde
desejam criar a subsidiária.	-

O projeto foi desmembrado agora. E bom que fique claro que, desde
junho, tentamos fazer esse desmembramento. Já visualizamos que,
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sem desmembramento,
criação de subsidiária
estejam compreendend
projeto e voltaremos a
emendas, e houve um.
garante preservação an

O Deputado Rogério
Laudelino Augusto. Re
atitude que tomou durar

Houve uma resistêr
trabalhadores da Copa
Bancada do PT-PCdoE
que diz respeito a
relacionados. Não tenF
enfraquecer a Copasa
em um sistema de pri'
seria mais rica e mais 'i

ião seria votado aqui, pois é muito polêmica a
Espero que as pessoas que nos ouvem
a questão. Estamos dispostos a discutir o

fazê-lo em outra ocasião. Já apresentamos
negociação positiva com o governo, o que

)iental e das áreas de recarga.
orreia (em aparte) - Muito obrigado, Deputado
orço as suas palavras e parabenizo-o pela
.e a discussão da divisão da Copasa.
ia grande por parte da sociedade, dos
a e também aqui, no Parlamento, advinda da
e, principalmente, da atuação de V. Exa. no
ssa divisão, por vários motivos aqui já

dúvidas de que o desejo do governo era
criar condições para a venda das suas ações
atização de parte da empresa, daquela que
lorizada, deixando o rombo da Copasa pobre

rias ii laOs UU CSLdUU.

Aparentemente, podeíia ser dito que o Estado arrecadaria dinheiro
com a venda das ações, mas, depois, todos os seus dividendos
seriam menores, como são atualmente os da Cemig, que, após a
venda de 113 das suas ações, proporciona um lucro muito menor ao
Estado do que no passado. A venda dessa parte das ações fez com
que fossem gerados dividendos para o setor multinacional, ou seja,
para a Southern.

Ressalto que, na semana passada, finalmente essa empresa perdeu
a ação impetrada pelo governo federal contra a venda das ações,
realizada com o dinheiro do BNDES. O BNDES finalmente ganhou na
Justiça, e a Salter terá de pagar ao governo o dinheiro aplicado pelo
próprio BNDES na época da privatização malditá que fizeram na
Cemig.

Ora, o sistema da Copasa é semelhante a esse. Obviamente, depois
da venda das ações, teríamos prejuízo anual, porque os dividendos
estariam sendo distribuídos também entre os setores particulares da
Copasa, e não mais iara que empresa crescesse. Por isso era
prejudicial à Copasa, qie teria, portanto, aplicação menor do dinheiro,
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fruto da própria tarifa.
Portanto, Deputado Laudelino Augusto, essa intenção do governo

não poderia prosperar, e foi importante o fato de V. Exa. colocar o
motivo dessa saída, qual seja, desse uma saída ao governo e ao povo
de Minas. Que criássemos uma empresa subsidiária e uma Copasa
para a questão das águas minerais, mas que não mexêssemos na
estrutura da Copasa, hoje uma empresa que evidentemente merece
muitas mudanças e modificações, mas que não pode ser privatizada.

Deputado Laudelino Augusto, sou testemunha de como, na bancada
e aqui na tribuna, V. Exa. fez um esforço imenso para que a
privatização e a divisão da Copasa não se tornassem realidade.
Conseguimos essa vitória nesta legislatura. Todavia, queria pedir aos
parlamentares que aqui estarão na próxima legislatura que atentem
para isso. Não acredito que o governo tenha desistido do processo de
divisão e privatização, até mesmo pela origem do governo, pela sua
afinidade com o projeto neoliberal do passado, de Fernando Henrique,
e com o projeto neoliberal mundial.

Por isso acho que não desistirão da idéia. E preciso haver
mobilização social e desta Casa para reverter esse processo.
Parabenizo o Deputado Laudelino Augusto.

O Deputado Laudelino Augusto - Agradeço o aparte, mas quero que
fique clara a questão da subsidiária das águas minerais. Fiz questão
de fazer essa discussão, para o que conto com a paciência dos
senhores e das senhoras. Temos acompanhado tão de perto tudo isso
que seria necessária essa fala, até porque as pessoas daquela região
têm acompanhado todo o trabalho da Assembléia. Parabenizo a TV
Assembléia, a Rádio Assembléia e o envio dos boletins por esta Casa.
Tudo isso é muito bom, porque faz com que as pessoas participem.

Quero deixar bem claro que o que tornou polêmico e segurou o
processo foi a criação de outras subsidiárias. Não só eu, mas também
vários Deputados, até de outros blocos, levantaram a questão. Aliás,
os próprios Diretores da Copasa têm dúvida se devem dividir a
empresa nas três subsidiárias.

Quanto à subsidiária Aguas Minerais, tema da matéria que
votaremos daqui a pouco - aliás, há emendas que precisarão voltar às
Comissões -, desde o primeiro momento, em junho, fiz requerimento
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em nome da sociedade local para desmembrar o projeto, para que o
votássemos. Já podia ter sido votado em junho; a Copasa já podia
estar operando na questão das águas minerais. Havia riscos, mesmo
porque, na época, as ÓNGS estavam questionando tudo - aliás, ainda
questionam, e com ràzão em muitos pontos. Entretanto, juntos,
chegamos a um consenso: no momento, é melhor que fique na
Copasa. Claro, estamos verificando o que está havendo com a
Copasa, pois pode ser aberta uma licitação maior, e, assim, a
subsidiária cair nas mãos de uma grande empresa multinacional.

Infelizmente, no período eleitoral, foi dito à boca pequena que eu,
Deputado Laudelino Áugusto, estava impedindo o começo do
envasamento das águas. Eu disse a todos, com toda aIiberdade, que,
se eu tivesse esse podêr na Assembléia, teria impedido muitas outras
coisas, principalmente todas as emendas "frankensteins", além de
outras. Não tenho esse poder. Quem me dera se o tivesse. Como eu
conseguiria, sozinho, segurar todo um processo? Já que existem os
trâmites, podemos fazer prorrogações, mas não neste caso.

Para terminar, repito que, no caso das estâncias hidrominerais,
pedimos ao Governador, desde o primeiro momento: "Desmembre o
projeto! Vamos votar primeiro essa subsidiária"- que, aliás, era a que
viria no dia 22 de març, como ficou combinado, para que a Copasa
pudesse fazer o envasàmento e a comercialização das águas.

Era o que queríamos i deixar claro. Agradeço a paciência de todos
em nos ouvir, mas essa é uma necessidade em nome da democracia
participativa. Representamos o povo do Sul de Minas e precisávamos
dizer tudo isso. Como já apresentamos emendas, de acordo com o
Regimento, o projeto terá de voltar à Comissão, mas vamos votá-lo
com urgência. Amanhã mesmo já poderemos votá-lo em 1 2 turno e, na
próxima semana, em 20 turno, para que seja criada a subsidiária
Aguas Minerais. ObrigaJo.

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Não há outros
oradores inscritos.

- Vem à Mesa:
EMENDA N 9 1 AO PROJETO DE LEI N2 3.778/2006

Dê-se ao § 2 do art. 1 2 a seguinte redação:
" 2 - 0 lucro líquido da subsidiária de que trata o 'caput' deste
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artigo será aplicado em saneamento, preferencialmente nos
Municípios de sua área de abrangência.".

Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2006.
Adalclever Lopes
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao

Plenário que no decorrer da discussão foi apresentada ao projeto
emenda do Deputado Adalclever Lopes, que recebeu o n 9 1, e que,
nos termos do § 20 do art. 188 do Regimento Interno, encaminha a
emenda com o projeto à Comissão de Administração Pública para
parecer.

Discussão, em 2 2 turno, do Projeto de Lei 
no 2.586/2005, do

Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Aiuruoca o imóvel que especifica. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Comissão de Redação.

Discussão, em 2 turno, do Projeto de Lei n 2 2.69012005, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar
ao Município de Andradas o imóvel que especifica. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Comissão de Redação.

Discussão, em 29 turno, do Projeto de Lei n9 2.73712005, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Bicas o imóvel que especifica. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em l Q turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2
turno, o Projeto de Lei n o 2.737/2005 na forma do vencido em 1 2 turno.
A Comissão de Redação.
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Discussão, em 2 Q turno, do Projeto de Lei n 2 2.795/2005, do
Deputado André Quintão, que autoriza a Associação Educativa,
Cultural e Assistencial Nossa Senhora das Dores, com sede em Belo
Horizonte, a doar partë do imóvel que menciona. A Comissão de
Fiscalização Financeira' opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em to turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2
turno, o Projeto de Lei n 9 2.795/2005 na forma do vencido em l Q turno.
A Comissão de Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n 2 3.100/2006, do
Governador do Estado,que autoriza o Poder Executivo a permutar o
imóvel que especifica no Município de Cana Verde. A Comissão de
Fiscalização Financeir& opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 12 turno. :Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2
turno, o Projeto de Lei n 3.100/2006 na forma do vencido em 1 0 turno.
A Comissão de Redaçã.

Discussão, em 29 turno, do Projeto de Lei n 9 3.19212006, do
Deputado Ivair Nogueir, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Monsenhor Paulo o imóvel que especifica. A Comissão
de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma
do vencido em 12 turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se b discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2
turno, o Projeto de Lei n  3.192/2006 na forma do vencido em 12 turno.
A Comissão de Redação.

Discussão, em 22 turno, do Projeto de Lei n 9 3.322/2006, do
Deputado George Hilton, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de ltaúna b imóvel que menciona. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1 turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
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inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 22
turno, o Projeto de Lei n 2 3.322/2006 na forma do vencido em 12 turno.
A Comissão de Redação.

Discussão, em 2 Q turno, do Projeto de Lei n9 3.40612006, do
Deputado Luiz Fernando Faria, que autoriza o Poder Executivo a doar
ao Município de Silveirânia o imóvel que especifica. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 12 turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2
turno, o Projeto de Lei n 2 3.406/2006 na forma do vencido em 1 9 turno.
A Comissão de Redação.

Discussão, em 22 turno, do Projeto de Lei n2 3.477/2006, do Tribunal
de Justiça, que contém os Quadros de Pessoal da Secretaria do
Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais e das
Secretarias de Juízo Militar e dá outras providências. A Comissão de
Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 12 turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2
turno, o Projeto de Lei n 2 3.477/2006 na forma do vencido em 1 9 turno.
A Comissão de Redação.

Discussão, em l Q turno, do Projeto de Lei n 2 1.886/2004, do
Deputado Dimas Fabiano, que autoriza o Instituto Estadual de
Florestas - IEF - a doar ao Município de Itajubá o imóvel que
menciona. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação
do projeto na forma do Substitutivo n 2 1, que apresenta. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos, Encerra-se a
discussão. Em votação, o Substitutivo n 2 1. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 12 turno, o Projeto de
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Lei ng 1.886/2004 na orma do Substitutivo n 2 1. À Comissão de
Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1 1 turno, do Projeto de Lei n 9 2.08712005, do
Deputado Dalmo Ribeir lo Silva, que dispõe sobre a prática do turismo
de aventura no Estadode Minas Gerais e dá outras providências. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na
forma do Substitutivo : n2 1, que apresenta. 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 Domingos Sávio. Com  a palavra, o relator, para
emitir seu parecer.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, meu parecer é o
seguinte:
PARECER PARA O 1jTURNO DO PROJETO DE LEI N 2.087/2005

Relatório
O Projeto de Lei n2 .087/2005, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

dispõe sobre a prática çio turismo de aventura no Estado e dá outras
providências.
A matéria foi distribuída preliminarmente à Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e légalidade na forma do Substitutivo n 2 1, que
apresentou. A Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e
Cooperativismo perdeu prazo para emitir seu parecer.

Atendendo a requerirfiento do autor, a Presidência da Casa, com
fundamento no art. 14 do Regimento Interno, incluiu o projeto na
ordem do dia para votação em Plenário.

Posteriormente, por dbcisão da Presidência, nos termos do § 2 9 do
art. 173 do Regimento Interno, foram anexados à proposição em
epígrafe os Projetos de Lei ns 2.590/2005, do Deputado Doutor
Viana, e 3.025/2006, dc Deputado Gustavo Corrêa.

Nos termos do § 20 do art. 145 do citado Regimento, passamos a
emitir o parecer para o 0 turno da proposição em exame.

Fundamentação.
O Projeto de Lei n92.087/2005 dispõe sobre a prática do turismo de

aventura no Estado, dando ênfase às questões relacionadas com a
exploração comercial das modalidades esportivas de aventura por
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agências de turismo. A ele foram anexados o Projeto de Lei n2
2.509/2005, que dispõe sobre a prática de uma única modalidade de
esporte de aventura, o "bungee jump", e o Projeto de Lei n
3.025/2006, que estabelece regras de segurança para a prática do
esporte de aventura no Estado.

A proliferação da prática do esporte de aventura no Estado trouxe
consigo a necessidade de regulamentação da atividade, a fim de
garantir a segurança dos praticantes, preservar a natureza e os
espaços onde esses esportes são praticados e, finalmente, ordenar a
exploração comercial da atividade.

Em 27/10/2005, a Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e
Informática desta Assembléia realizou audiência pública para discutir
os problemas relacionados à prática da atividade, com a presença de
representantes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros Militar, além
de estudiosos do assunto. Os subsídios trazidos pelos participantes
foram incorporados, à época, ao substitutivo apresentado ao Projeto
de Lei n2 2.509/2005, hoje anexado ao Projeto de Lei n 2 2.087/2005,
objeto deste parecer.

Os projetos em exame, tomados em sua totalidade, reúnem, no
nosso entender, um conjunto abrangente de normas capazes de
conferir profissionalismo e segurança à prática dos esportes de
aventura no Estado e de garantir sua correta exploração comercial.
Devem, portanto, integrar-se em um único diploma que regulamente a
atividade, observada a legislação federal e demais normas cabíveis.

Com esse intuito, apresentamos ao final deste parecer o Substitutivo
n 2 2, que contém a síntese das normas necessárias ao
disciplinamento da matéria, extraídas da proposições em exame.

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

2.087/2005 no 1 turno, na forma do Substitutivo n 2 2, a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO N 2 2
Dispõe sobre a prática de esporte de aventura no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Geras decreta:
Art. 12 - A promoção do esporte de aventura no Estado como

atividade comercial ou atividade coletiva de recreação e lazer de

rÁ
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caráter público ou privado observará o disposto nesta lei.
Parágrafo único - Para os fins desta lei, consideram-se esporte de

aventura as modalidades esportivas de recreação que ofereçam riscos
controlados á integridade física de seus praticantes e exijam o uso de
técnicas e equipamentos especiais para sua prática.

Art. 2 - A prática dos esportes de aventura deve pautar-se pela
preservação da integridade física de seus praticantes, observando
ainda o controle dos impactos da atividade sobre o meio ambiente e
as comunidades envolvidas.

Art. 32 - São requisitos para a promoção do esporte de aventura, nos
termos a serem definidos no regulamento desta lei:

- autorização do Corpo de Bombeiros Militar para a realização da
atividade;

II - autorização do órgão competente para a utilização de locais
públicos ou privados;

III - responsabilização técnica da atividade por profissional
habilitado;

IV - utilização de equipamentos e técnicas adequadas à modalidade;
V - acompanhamento as atividades por monitores habilitados;
VI - prestação de pimeiros socorros no local onde se realize a

atividade, se necessáriq;
VII - condições de resgate da vítima em caso de acidente.
Parágrafo único - Os equipamentos utilizados na prática de esportes

de aventura devem aprbsentar certificado de qualidade expedido pelo
órgão responsável em nível estadual ou federal

Art. 42 - O promotor de esportes de aventura obriga-se ainda a:
colher assinatura dos praticantes em termo de responsabilidade,

onde constarão as obrigações da operadora, as características da
atividade contratada e os riscos a ela inerentes;

II - divulgar publicamente, nos locais onde atue, as informações
necessárias ao seguro desenvolvimento de suas atividades.

Art. 5 0 - Será exigido das agências de turismo que operam com
esporte de aventura li penciamento específico para o exercício da
atividade, nos termos desta lei e de seu regulamento.

Art. 6 - Aplicam-se ab disposto nesta lei as normas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT - para as modalidades de

rs
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esporte de aventura, sem prejuízo do disposto no regulamento e na
legislação pertinente.

Art. 70 - As concessões para o funcionamento das atividades
esportivas de que trata esta lei serão anuais, sendo exigidas, para sua
renovação, vistoria do material utilizado e atualização de cadastro dos
profissional envolvidos na atividade.

Art. 8 - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às
seguintes sanções, nos termos do regulamento:

- multa;
II - suspensão temporária da atividade;
III - interdição, total ou parcial, do estabelecimento ou da atividade;
IV - cassação da licença do estabelecimento ou da atividade.
Art. 92 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
O Sr. Presidente - Em discussão, o projeto. Não há oradores

inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo n 9 2. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo n2
2, fica prejudicado o Substitutivo n 2 1. Está, portanto, aprovado, em 1
turno, o Projeto de Lei n 9 2.087/2005 na forma do Substitutivo n 2 2. A
Comissão de Turismo.

Discussão, em to turno, do Projeto de Lei n 2 2.661/2005, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar
ao Município de Senador José Bento o imóvel que especifica. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.
Em discussão, o projeto. Em votação, o projeto. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 12 turno, do Projeto de Lei n 2 3.056/2006, do
Deputado Mauri Torres, que autoriza o Poder Executivo a doar o
imóvel que especifica ao Município de São Pedro dos Ferros. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
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Comissão de Fiscalização Financeira.
Encerramento

O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a
Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para as reuniões extraordinárias de amanhã, dia 14, às 9 e
às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião
ordinária também de amanhã, com a ordem do dia já anunciada.
Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 7 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS

DAS COMISSÕES PERMANENTES - § 1 9 DO ART. 204 DO
REGIMENTO INTERNO NA 4ê SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 15a UEGISLATURA, EM 22/11/2006
Às 15h35min, compaifecem na Sala das Comissões as Deputadas

Elisa Costa e Ana Maria Resende (substituindo esta ao Deputado Luiz
Humberto Carneiro, pôr indicação da Liderança do BPSP) e os
Deputados Domingos Sávio, Jayro Lessa e José Henrique, membros
da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Domingos Sávio, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da
Deputada Ana Maria Resende, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria 1 constante na pauta e a discutir e votar
proposições da Comissão e comunica aos Srs. Deputados que no dia
24/1112006 termina o prazo para o recebimento de emendas aos
Projetos de Lei n 2s 3.644/2006- PPAG 2004-2007, e 3.645/2006 -
Orçamento-2007, e queestá aberto até o dia 11/12/20060 prazo para
o recebimento de emendas ao Projeto de Lei n 9 3.734/2006, que
autoriza abertura de crédito suplementar em favor do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais. Passa-se à 1 Fase da 2 2 Parte
(Ordem do Dia), compre' endendo a discussão e votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão
e votação é aprovado o parecer pela aprovação, em turno único, do

rs



1580

Projeto de Lei n g 3.670/2006 (relator: Deputado Domingos Sávio).
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião, com edital a ser publicado, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Saia das Comissões, 19 de dezembro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - .Jayro [essa - Dilzon Meio - Elisa

Costa - José Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Sebastião
Helvécio - Zé Maia.

ATA DA 89 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 4 9 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 19 LEGISLATURA, EM 28111/2006
As 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo, Sebastião Costa, Dilzon Meio e
Gustavo Valadares, membros da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado Antônio Júlio. 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 passa à 1 2 Fase da 2 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 Dalmo Ribeiro Silva, sobre
a Mensagem n2 692/2006, que conclui pela constitucional idade,
legalidade e juridicidade da matéria e pela apresentação de projeto de
resolução, o Presidente defere pedido de vista do Deputado Gilberto
Abramo. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os pareceres pela constitucional idade, legalidade e juridicidade
dos Projetos de Lei ns 3.477/2006 (relator: Deputado Sebastião
Costa) e 3.694/2006 (relator: Deputado Gustavo Valadares, em virtude
de redistribuição) na forma de substitutivos que receberam o n 2 1.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, a ser realizada no dia 29/11/2006, às 10horas,

rÃ'
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ata e encerra os trabalhos.
9 de novembro de 2006.
residente - Gilberto Abramo - George Hilton -
Gustavo Corrêa - Elbe Brandão - Sebastião

J EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
JUSTIÇA NA 4? SESSÃO LEGISLATIVA
¼ 152 LEGISLATURA, EM 29/11/2006
em na Sala das Comissões a Deputada Elbe
Jos Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo,
George Hilton, Gustavo Corrêa 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 Abrmo, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada 'por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. APresidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei n 2s 3.741/2006 (Deputado Dalmo Ribeiro
Silva); 3.74012006 (DepUtado Gilberto Abramo); 3.737/2006 (Deputado
George Hilton); 3.738 e 3.736/2006 (Deputado Sebastião Costa);
3.739/2006 (Deputada Elbe Brandão); e 3.735/2006 (Deputado
Adelmo Carneiro Leão). Passa-se à 1? Fase da 2? Parte (Ordem do
Dia), compreendendo discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à1 apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
constitucional idade, legalidade e juridicidade da Mensagem n2
692/2006 com a apreséntação de um projeto de resolução (relator:
Deputado Dalmo Ribeito Silva); e, no 12 turno, Projetos de Lei n2s
3.695/2006 na forma do Substitutivo n 2 1, e 3.741/2006 este com a
Emenda n2 1 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 3.729/2006
(relator: Deputado Sebastião Costa). Os pareceres sobre os Projetos
de Lei n2s 3.317 e 3.324/2006, no 12 turno, deixam de ser apreciados
em virtude de prorrogação de prazo solicitada pelos respectivos
relatores, Deputada Elbe Brandão e Gustavo Corrêa. Passa-se à 2?

determina a lavratura d
Sala das Comissões,
Dalmo Ribeiro Silva,

Adelmo Carneiro Leão
Costa.

ATA DA 9 REUNI)
CONSTITUIÇÃO

ORDINÁRIA £
Às 10 horas, compan

Brandão e os Deput
Adelmo Carneiro Leãc
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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 pareceres que concluem pela constitucionalidade,
legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei &s 3.686/2006 (relator:
Deputado Sebastião Costa); 3.714 e 3.723/2006 (relatora: Deputada
Elbe Brandão); 3.715, 3.717 e 3.720/2006 (relator: Deputado Dalmo
Ribeiro Silva); 3.719 e 3.722/2006 (relator: Deputado Gustavo Corrêa);
3.721/2006 (relator: Deputado George Hilton); e 3.728/2006 (relator:
Deputado Gilberto Abramo). Passa-se á 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 os requerimentos que solicitam sejam convertidos em
diligência ao autor os Projetos de Lei n 2s 3.716, 3.725, 3.727, 3.731,
3.733 e 3.740/2006. 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, 30 de novembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Corrêa - Sebastião

Costa - Elbe Brandão - Adalclever Lopes. -	 -
ATA DA loa REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 4? SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 159 LEGISLATURA, EM 30/11/2006

Às 11 hosmin, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Elbe Brandão e os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Gustavo Corrêa e
Sebastião Costa, membros da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado Sebastião Helvécio e Adalclever Lopes.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Sebastião Costa, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar o Projeto de Resolução n9 3.768/2006,
no 1 2 turno. Passa-se à 12 Fase da 24 Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
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proposições sujeitas à ápreciaçâo do Plenário. Nos termos do art. 136,
§ 2, do Regimento lnt&no, o relator, Deputado Dalmo Ribeiro Silva
determina a distribuiçãb de avulso do parecer sobre o Projeto de
Resolução n 2 3.768/006, que conclui pela constitucional idade,
legalidade e juridicidade da matéria com as Emendas n 2s 1 e 2.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, con'L'oca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, b ser realizada em 30/11/2006, às 117h30min,
determina a lavratura da' ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, áO de novembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva,! Presidente - Gustavo Corrêa - Sebastião

Costa - Elbe Brandão - Ántônio Júlio.
ATA DA 11? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 4? SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 152 LEGISLATURA, EM 30/11/2006

Às 171h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Elbe Brandão e os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Gustavo Corrêa,
Sebastião Costa e Antônio Júlio, membros da supracitada Comissão.
Estão presentes, também, os Deputados Sávio Souza Cruz, Dilzon
Meio e Adalclever Lopes. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Sebastião Costa,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa qu a reunião se destina a apreciar o Projeto de
Resolução n2 3.768/2006, no 1 9 turno. 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 constitucional idade,
pela legalidade e pela juridicidade , no 1 2 turno, do Projeto de
Resolução n 2 3.768 com as Emendas n2s 1 e 2 (relator: Deputado
Dalmo Ribeiro Silva). Registra-se voto contrário do Deputado Antônio
Júlio. 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.
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Saia das Comissões, 5 de dezembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Dilzon Meio - Elbe Brandão -

Gustavo Valadares - Carlos Gomes.
ATA DA 22 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 4 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINARIA DA 152 LEGISLATURA, EM 5/12/2006

Às 14h33min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
EIbe Brandão e os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo,
Adelmo Carneiro Leão, Gustavo Corrêa e Sebastião Costa, membros
da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado José
Henrique. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Gilberto Abramo, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projeto de Lei
Complementar n 2 93/2006 e Projeto de Lei n Q 3.745/2006 (Deputado
Dalmo Ribeiro Silva); 3.751 e 3.766/2006 (Deputado Gilberto Abramo);
3.747, 3.748 e 3.764/2006 (Deputado George Hilton); 3.746 e
3.763/2006 (Deputado Sebastião Costa); 3.749 e 3.76712006
(Deputada Elbe Brandão); 3.750 e 3.765/2006 (Deputado Adelmo
Carneiro Leão); 3.752 e 3.762/2006 (Deputado Gustavo Corrêa).
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. O Presidente informa que o Projeto de Lei
Complementar n 87/2006 foi retirado da pauta por não cumprir
pressupostos regimentais. Após discussão e votação, são aprovados,
cada um por sua vez, os pareceres pela constitucionalidade,
legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei ns 3.05612006 (relatora:
Deputada Elbe Brandão, em virtude de redistribuição); 3.340/2006
com a Emenda & 1 e 3.389/2006 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro
Silva); 3.377/2006 com a Emenda n9 1 (relator: Deputado Gilberto
Abramo, em virtude de redistribuição) e 3.579/2006 (relator: Deputado
Gustavo Corrêa). Após discussão e votação, é aprovado o parecer

rsi
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pela anturidicidade, inbonstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de
Lei n2 3.678/2006 (relator: Deputado Gustavo Corrêa). O parecer
sobre o Projeto de Lei nQ 3.732/2006 deixa de ser apreciado em
virtude de prorrogação de prazo solicitada pelo relator, Deputado
Dalmo Ribeiro Silva. Pássa-se à 22 Fase da 2? Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a dicussão e votação de pareceres sobre
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
constitucional idade, legblidade e juridicidade dos Projetos de Lei n9s
3.680/2006, 3.68712006 com a Emenda n 2 1 (relator: Deputado
Gilberto Abramo), 3.735/2006 (relator: Deputado Adelmo Carneiro
Leão) e 3.739/2006 (re!atora: Deputada Elbe Brandão). O Projeto de
Lei n 3.746/2006 é1 retirado da pauta, por determinação do
Presidente, por não cumprir pressupostos regimentais. 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 que solicitam seja o
Projeto de Lei n 2 3.738/2006 convertido em diligência ao autor, e o
Projeto de Lei n9 3.737/2906, ao DER-MG. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária a
realizar-se hoje, às 16 horas, e para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, g de dezembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Gilberto

Abramo - Gustavo Corrêa - Antônio Júlio.
ATA DA 23? REtJJNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E: JUSTIÇA NA 42 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 19 LEGISLATURA, EM 12/12/2006

Às 14h38min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Elbe Brandão e os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo,
Sebastião Costa e Weliton Prado (substituindo este ao Deputado
Adelmo Carneiro Leão4 por indicação da Liderança do PT), membros
da supracitada Comissão. Estão presentes, também, a Deputada Elisa
Costa e o Deputado Laudelino Augusto. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputadc Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião
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e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sebastião
Costa, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições,
para as quais designou os relatores citados a seguir: Projeto de Lei n
3.770/2006 (Deputado Gilberto Abramo); Projeto de Lei flQ 3.773/2006
(Deputado George Hilton); Projeto de Lei n 2 3.774/2006 (Deputado
Sebastião Costa); Projeto de Lei ng 3.771/2006 (Deputada Elbe
Brandão); Projeto de Lei n 2 3.772/2006 (Deputado Adelmo Carneiro
Leão). Passa-se à 1 2 Fase da 22 Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na fase de discussão
do parecer do relator, Deputado Sebastião Costa, que conclui pela
constitucional idade, pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de
Lei & 3.77812006, no l turno, o Presidente defere o pedido de vista
do Deputado Gilberto Abramo. Após discussão e votação, são
aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade, no 1 9 turno, do
Projeto de Lei Complementar n2 93/2006, do Projeto de Lei n9
3.66912006, ambos na forma do Substitutivo n 2 1, e 3.732/2006
(relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); e 3.730/2006 (relatora:
Deputada Elbe Brandão); 3.779/2006 (relator: Deputado Gilberto
Abramo). Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado
Gilberto Abramo, em virtude de redistribuição, que conclui pela
antijuridicidade, pela ilegalidade e pela inconstitucionalidade do
Projeto de Lei n 9 3.68912006, no 1 9 turno, o Presidente defere o
pedido de vista do Deputado Weliton Prado. Passa-se à 2 Fase da 2
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os
pareceres pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade
dos Projetos de Lei ns 2.982/2006 (relator: Deputado Sebastião
Costa, em virtude de redistribuição); 3.460 e 3.75112006, ambos com
a Emenda n 2 1, 3.758, 3.766, 3.77012006 com a Emenda n 2 1 (relator:
Deputado Gilberto Abramo); 3.545 e 3.753/2006 (relator: Deputado
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Dalmo Ribeiro Silva); 3.682 e 3.711/2006. ambos com a Emenda n9 1.
3.749, 3.756 e 3.771/2006 (relatora: Deputada Elbe Brandão); 3.718,
3.743, 3.76012006 com! a Emenda flQ 1 e 3.774/2006 (relator:
Deputado Sebastijão Costa); 3.742, 3.744, 3.747, 3.750/2006 (relator:
Deputado Gilberto Abra!mo, em virtude de redistribuição). Os Projetos
de Lei ns 3.755, 3.759, 3.762, 3.765 e 3.772/2006 são retirados de
pauta, por falta de presupostos regimentais. Passa-se à 3 2 Fase da
2 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comisão. 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 os 3.748, 3.752
e 3.757/2006 e ao DER:-MG o Projeto de Lei 

no 
3.745/2006. Cumprida

a finalidade da reuniãb, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convocá os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, a ser realizada no dia 13/12/2006, às 91h30min,
determina a lavratura dá ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo - Sebastião

Costa - Gustavo Corrêa
ATA DA 15 REUNIA, O EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 4 4 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DK 15? LEGISLATURA, EM 13/12/2006

Às 9h30min, comparkem na Sala das Comissões os Deputados
Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo, Gustavo Corrêa e Sebastião
Costa, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara
aberta a reunião e, ein 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 corjistante na pauta e passa à 1? Fase da 21 Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela constitucional idade, pela legalidade e pela juridicidade,
no 1 turno, dos Projetcis de Lei n 2s 3.77812006 e 3.368/2006 (relator:
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Deputado Sebastião Costa). Passa-se à 2? Fase da 21 Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os pareceres pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos Projetos de
Lei n 9s 2.987/2006 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 3.114 e
3.759/2006 (relator: Deputado Gilberto Abramo, em virtude de
redistribuição); 3.68512006 (relator: Deputado Gilberto Abramo); 3.755
e 3.762/2006 (relator: Deputado Gustavo Corrêa); 3.765 e 3.772/2006
(relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão). Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
extraordinária, a ser realizada às 16horas do dia 13/1212006,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo - Elbe Brandão -

Maria Tereza Lara - Gustavo Corrêa - Sebastião Costa.
ATA DA 23 @ REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 4? SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 14112/2006

As lOhlSmin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Fahim Sawan, Dinis Pinheiro, Ricardo Duarte, Célio Moreira e Dilzon
Meio (substituindo, respectivamente, os Deputados Sargento
Rodrigues e Antônio Genaro, por indicação da Liderança do BPSP),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Fahim Sawan, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dinis Pinheiro,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante da pauta. Passa-se à 1? Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 2 2 turno, do Projeto de Lei Complementar n 2 93/2006 e
do Projeto de Lei n 2 3.694/2006 (relator: Deputado Dilzon Meio),

rs
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ambos na forma do vencido no 1 9 turno; e pela aprovação, no 1 2 turno,
da Emenda n2 1, apresentada em Plenário ao Projeto de Lei n9
3.778/2006 (relator: Deputado Célio Moreira). O Projeto de Lei
Complementar n 87/2006 é retirado da pauta em virtude de pedido de
vista solicitado pelo Deputado Sargento Rodrigues na reunião do dia
13/12/2006, às 20h15min. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissãopara as reuniões extraordinárias a serem
realizadas no dia 16 de dezembro, segunda-feira, às 15 horas, e no
dia 19 de dezembro, às 10h l5min, e para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões,18 de dezembro de 2006.
Fahim Sawan, Presidente - Sargento Rodrigues - Ricardo Duarte -

Ana Maria Resende - Dilzon Meio.
ATA DA 25? REUNIÂO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 4? SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA EhA 15? LEGISLATURA, EM 14/12/2006
Às 91h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Laudelino Augusto, João Leite e Paulo Piau, membros da supracitada
Comissão. Havendo 'número regimental, o Presidente, Deputado
Laudelino Augusto, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requeri 1mento do Deputado João Leite, dispensa a
leitura da ata da reunão 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 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 aprovação, no 2 2 turno, na forma
do vencido no V turno, do Projeto de Lei flQ 2.876/2005 (relator:
Deputado Paulo Pidu). 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 ComissõesJ 14 de dezembro de 2006.
Laudelino Augusto, F?residente - Padre João.
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ATA DA 269 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 4 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 151 LEGISLATURA, EM 14/12/2006
Às 13h45min, comparece no Auditório Fernando de Oliveira e Silva,

de Ouro Branco, o Deputado Laudelino Augusto, membro da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Padre
João. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Laudelino
Augusto, declara aberta a reunião e, com base no art. 120, inciso III,
do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
dá-a por aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião
se destina a conhecer os estudos técnicos sobre localização,
dimensão e limites da Serra do Ouro Branco, localizada nos
Municípios de Ouro Branco, Ouro Preto e Congonhas, e a debater a
criação do Parque Estadual da Serra do Ouro Branco, conforme
previsto na Lei Federal n 2 9.985, de 18/7/2000. A Presidência
interrompe a 1 2 Parte da reunião para ouvir os Srs. Padre Rogério de
Oliveira Pereira, Prefeito Municipal de Ouro Branco; Célio Murilo de
Carvalho Valie, Diretor de Pesca e Biodiversidade do IEF; Lílian
Fontes Frederico, da Coordenação do Programa de Educação
Ambiental da Gerdau Açominas; Sônia Rigueira, Presidente do
Instituto Terra Brasilis; João Paulo Coutinho, Representante do Grupo
Guardiães da Serra do Ouro Branco; Tita Pedrosa, Secretária
Municipal de Meio Ambiente de Ouro Preto; Professor Cláudio Coelho,
da Universidade Federal de Viçosa, que são convidados a tomar
assento à mesa. Os Deputados Laudelino Augusto e Padre João,
autores do requerimento que deu origem ao debate, tecem as
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Em
seguida, o Presidente recebe dos Guardiães da Serra do Ouro Branco
o documento intitulado Movimento Legal de Ação, contendo abaixo-
assinado em que apresentam a proposta de criação da Serra do Ouro
Branco. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos convidados e dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2006.
Laudelino Augusto, Presidente - Doutor Ronaldo - João Leite.

ATA DA 109 REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE
TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 4
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM

14/12/2006
Às 15h45min, comparece na Sala das Comissões o Deputado

Carlos Gomes, mem4ro 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 importância
do restabelecimento do transporte ferroviário de passageiros e para
fins turísticos no Estado e avaliar as condições da malha ferroviária
dos circuitos existentes na Região Metropolitana de Belo Horizonte e
no Vale do Piranga. AI Presidência interrompe a 1 2 Parte da reunião
para ouvir os Srs. Professor Dirceu do Nascimento, Assessor
Especial, representando o Sr. Walfrido dos Mares Guia, Ministro do
Turismo; Deputado Federal Leonardo Monteiro; Afonso Carneiro Filho,
Diretor de Relações Institucionais do Ministério dos Transportes;
Roberto Luciano Fortes Fagundes, Secretário Adjunto representando
a Sra. Maria Elvira, Secretária de Estado de Turismo; Paulo Henrique
do Nascimento, Presidente da Associação Amigos do Trem, que são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência na qualidade de
autor do requerimento que deu origem ao debate, faz suas
considerações iniciaisi logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, confbrme consta nas notas taquigráuicas. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, detekmina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões] 19 de dezembro de 2006.
Paulo Cesar, Presidnte - Carlos Gomes - Maria Olívia.

TRÃMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM N 2 661/2006

Comissão Especial

rÀ'!
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Relatório
Por meio da Mensagem n 2 66112006, publicada em 26/8/2006 no

"Diário do Legislativo", o Governador do Estado enviou a esta Casa
para exame, nos termos do art.62, XXIII, "b", da Constituição do
Estado, a indicação do nome do Prof. José Eustáquio Machado
Coelho para integrar, como Conselheiro, o Conselho Estadual de
Educação.

Esta Comissão Especial foi constituída para emitir parecer sobre a
matéria, nos termos do §19 do art.146 do Regimento Interno.

O indicado apresentou "curriculum vitae" pelo qual se comprova
tratar-se de pessoa que vem exercendo diferentes funções na área da
educação, notadamente no ensino técnico. Demonstra, portanto,
capacidade para desempenhar com eficiência as elevadas
competências atribuídas aos membros do Conselho Estadual de
Educação, função esta, aliás, que já exerceu nos períodos de 1991 a
1995 e de 1997 a 1998.
Ouvido em argüição pública por esta Comissão, o indicado

confirmou amplo conhecimento do setor, respondendo com clareza e
objetividade as questões que lhe foram formuladas, o que nos leva a
considerar o acerto da indicação de seu nome para integrar aquele
colegiado novamente.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos favoravelmente à indicação do Prof.

José Eustáquio Machado Coelho para integrar o Conselho Estadual
de Educação.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2006.
Ana Maria Resende, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Doutor

Viana - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM N2 661/2006

Comissão Especial
Relatório

Por meio da Mensagem n Q 661/2006, publicada em 26/8/2006, em
cumprimento à emenda ao inciso XXIII do art. 62 da Constituição do
Estado, o Governador do Estado submeteu a esta Casa o nome da
ProP Maria Aparecida Carvalhais de Oliveira, indicada para compor o
Conselho Estadual de Educação.
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Compete-nos emitir iparecer sobre a matéria, após argüição da
candidata por esta Comissão Especial, nos termos do art.1 11 1,
c/c o art. 146, do Reginiento Interno.

O currículo enviado pela professora confirma sua alta qualificação
para desempenhar as funções inerentes ao cargo que pretende
assumir.

Na argüição a que foi submetida, demonstrou conhecimento,
segurança e clareza lsuficientes para integrar com brilhantismo o
Conselho Estadual de Educação.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos favoravelmente à indicação da Profa.

Maria Aparecida Carvalhais de Oliveira para integrar o Conselho
Estadual de Educaçâo

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2006.
Ana Maria Resende, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Doutor

Viana - Maria Tereza Lira.
PARECER PARAI TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI M

3.644/2006
(Nova redação, nos Termos do § 1 2 do Art. 138 do Regimento Interno)

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

Atendendo ao dis posto nos arts. 39 e 49 da Lei n9 15.033, de
20/1/2004, o Goveri
meio da Mensagem
contém a revisão do
exercício de 2007.

Publicado em 5/1C
em conformidade co
art. 204 do Regimeni

Em obediência ao
concedido prazo de
recebidas, nesse per

Nos termos regimc
as emendas apreser

No decorrer da dis
emenda, dando ens

)r do Estado encaminhou a esta Casa, por
667/2006, o projeto de lei em epígrafe, que
no Plurianual de Ação Governamental para o

DOS, foi o projeto distribuído a esta Comissão,
o art. 160 da Constituição do Estado e com o
Interno da Assembléia Legislativa.
Lo regimental previsto no § 2 0 do art. 204, foi
dias para a apresentação de emendas. Foram

do, 91 emendas.
ais, esta Comissão passa a analisar o projeto e

são do parecer, foram acatadas sugestões de
à apresentação de nova redação do parecer,
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nos termos do § 1 2 do art. 138 do Regimento Interno.
Fundamentação

A terceira revisão anual do Plano Plurianual de Ação Governamental
2004-2007 - PPAG - dá prosseguimento a uma nova concepção do
planejamento das ações governamentais no Estado. Apesar das
dificuldades operacionais para a efetivação do processo de revisão
permanente do plano, as revisões anuais pretendem transformar o
PPAG em uma peça dinâmica e atual, que incorpore os
aprimoramentos resultantes das avaliações dos programas e ações
governamentais relativos aos exercícios de 2004 e 2005. Com  essa
iniciativa, pretende-se alcançar um maior alinhamento das ações de
governo com os objetivos prioritários estabelecidos no Plano Mineiro
de Desenvolvimento Integrado - PMDI - e dar prosseguimento à
participação da sociedade civil na elaboração das leis do ciclo
orçamentário. Ademais, a integração entre a proposta de revisão do
PPAG e a proposta orçamentária para o exercício de 2007 evita que a
peça orçamentária se torne uma peça autônoma, dissociada das
estratégias definidas com a participação da sociedade civil.

Por outro lado, cumpre salientar que o plano plurianual e o
Orçamento possuem idêntica estrutura de programas e ações, ainda
que em horizontes temporais diversos. Nos termos do ciclo
orçamentário estabelecido pela Constituição da República, verifica-se
que o horizonte temporal do PPAG se torna cada vez mais curto do
primeiro para o quarto ano, de forma que, no último ano de vigência, o
plano contempla apenas um exercício, coincidente com o do
Orçamento. Assim, com o advento das revisões anuais do plano,
instituídas pela Lei n 15.033, de 2004, observa-se uma sobreposição
dos processos legislativos referentes à revisão do plano e à proposta
orçamentária para o exercício de 2007.

Integram o projeto dois anexos, a saber: a) o Anexo 1, que contém
os 10 programas incluídos, os 26 programas excluídos e as alterações
nas ações de programas existentes; b) o Anexo li, que traz toda a
estrutura dos programas estruturadores, relacionados pelos objetivos
prioritários do PMDI, com indicação das ações mantidas, das
excluídas e das incluídas, bem como as respectivas justificativas e as
metas físicas e financeiras para o exercício de 2007.
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A revisão do PPAG prevê a aplicação total de R$4,43 bilhões, em
2007, na execução dás 35 programas estruturadores, alocados no
orçamento fiscal e n& orçamento de investimento das empresas
controladas pelo Estado. E importante ressaltar que, ao longo da
vigência do PPAG 200 4/2007, a participação relativa das despesas de
capital com recursos ordinários apresentou significativo crescimento.
Assim, observa-se quei a proporção dos investimentos, em relação ao
total da despesa prevista, subiu de 4,70%, em 2004, para 8,32%, em
2007. Esse fato demonstra a recuperação da capacidade de
investimento do Esta1do, resultante do crescimento contínuo da
arrecadação tributárial a partir de 2003, em termos reais, e da
otimização na alocação dos recursos.

Denominada "GeraSs", a carteira de programas estruturadores
demonstra com clareza que o planejamento de médio prazo passa a
incorporar a definição de prioridades compatíveis com a capacidade
de geração de recursos do Tesouro. Devido ao poder de alavancagem
de um conjunto de iniciativas, o projeto estruturador é submetido a um
processo de gerenciarnento diferenciado das demais atividades, com
monitoramento intensivo das metas físicas e financeiras e com a
elaboração de indicadores de desempenho para os programas
orçamentários. Assim,o número de suas ações deve ser limitado para
não diluir a atenção gerencial requerida para sua implantação,
devendo também receber uma análise cuidadosa quanto às incertezas
da obtenção dos recursos necessários. Por essas razões, opinamos
pela rejeição das Emendas n

o
s 6, 7, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 83,

84e85.
Cumpre salientar que as Comissões de Fiscalização Financeira e

Orçamentária e de Participação Popular desta Casa promoveram
audiência pública comi o objetivo de apresentar o projeto de revisão do
PPAG à sociedade, bem como de colher sugestões para o seu
aprimoramento. Acatamos as idéias contidas nas Emendas n°s 62, 63,
65, 67 1 69 1 701 71, 1 75, 76 e 77, por meio da apresentação de
subemendas que visam à correção de detalhes técnicos. Acatamos
também as Emendas Jn os 4, 5, 16, 60, 80, 81, 82 e 91, apresentadas
por parlamentares, na forma de subemenda.

Recepcionamos também as Emendas ns 61, 64, 66, 68, 72, 73, 74

rÀ



1596

e 18, que pretendem alterar o texto da finalidade de ações ou dos
objetivos de programas. Da mesma forma, acatamos as Emendas ns
23, 26, 31, 32, 40, 53 e 59, apresentadas por parlamentares.

Deixamos de acatar as Emendas n 2s 8, 21, 22, 24, 39 e 58,
apresentadas por parlamentares, pois consideramos que a alteração
na finalidade da ação pretendida diverge do objetivo do programa ao
qual pertence, ou porque as consideramos desnecessárias.

Entendemos que as alterações propostas pelas Emendas ns 10, 89
e 90 já estão contempladas no PPAG, razão pela qual indicamos a
sua prejudicialidade na conclusão deste parecer.

A disposição desta relatoria seria pelo acolhimento de todas as
ações que vão ao encontro das aspirações da população, não fossem
as inevitáveis restrições orçamentárias que qualquer governo enfrenta
ao deparar com tamanha gama de demandas, especialmente no
contexto legal de observância de metas de natureza fiscal, nos termos
do Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias n2
16.314, de 2006. Dessa forma, considerando que o atendimento
integral dos pleitos inviabilizaria a finalidade constitucional do plano
plurianual de priorizar as despesas de capital e os programas de
duração continuada mais relevantes, adotamos como critério o não-
acolhimento de emendas que criem ação sem a indicação de
cancelamentos compensatórios, das metas físicas e financeiras para
2007 e da unidade orçamentária responsável, ou que alterem metas
físicas sem a correspondente adequação dos recursos financeiros ou
cujo objetivo implique uma diluição não recomendável do número de
ações orçamentárias, podendo, até mesmo, ser atendidas por
dotações genéricas já existentes. Assim, opinamos pela rejeição das
Emendas n% 3, 9, 14, 25, 27, 28, 29, 33, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 86 e 88.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em turno único, do

Projeto de Lei n°3.644/2006 com as Emendas ns 23, 26, 31, 32, 40,
53, 59, 61, 64, 66, 68, 72, 73, 74 e 78; com as Emendas ns 92 a 103
e as Subemendas ns 1 às Emendas n 2s 4, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 60,
62, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 75, 76, 77, 80, 81 3 82 e 91, a seguir
apresentadas; e pela rejeição das Emendas ns 1 a 3, 6 aS, 11 a 15,
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21, 22, 24, 25, 27 a 29
Informamos que ficam r
Subemendas n2s 1, as
63, 65, 67, 69, 70, 71, 7

Informamos também
Emenda n 2 70, fica prej
Submenda n2 1 à Eme
com a aprovação da
prejudicada a Emenda
à Emenda n2 91, fica pr

As Emendas n 2s 10,
contempladas no Plano

33, 35 a 39, 41 a 52, 54 a 58, 83 a 86 e 88.
ejudicadas, com a aprovação das respectivas
Emendas n 2s 4, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 60, 62,

76, 77, 80, 81, 62 e 91.
ue, com a aprovação da Subemenda n2 1 à
dicada a Emenda n 2 79; com a aprovação da
da n2 67, fica prejudicada a Emenda n2 30;
Subemenda n9 1 à Emenda n2 71, fica
34; e com a aprovação da Subemenda ri 2 1

judicada a Emenda n 2 87.
89 e 90 ficam prejudicadas por já estarem
lurianual de Ação Governamental.

Emenda n°92
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - As disposiç5es do Anexo III, consideradas incisos deste

artigo, constituem alterações no PPAG aprovadas pelo Poder
Legislativo, as quais serão incorporadas pelo Poder Executivo ao texto
dos Anexos 1 e II desta lei.".

Acrescente-se ao Pro
a ação nova "Quilombc
os seguintes atributos,
Anexos 1 e II:

Unidade Orçamentári
Social e Esportes (1481

Ação ....- QuilombolE
Regionalização: Esta
Produto - Unidade de
Meta 2007:1
Financeiro 2007 (R$1

Finalidade: realizar diaç
das comunidades quil'
banco de dados que vc
a essas comunidades.
Justificação: inclusão

Anexo III
ida n°1 à Emenda n962
ia 630 - Promoção dos Direitos Humanos -
de Minas Gerais: resgatando raízes", com
edendo-se às alterações necessárias nos

Secretaria de Estado de Desenvolvimento

de Minas Gerais: Resgatando Raízes.

Ação Realizada - Ação

R$1 00.000,00
.ico da realidade socioeconômica e cultural
)[as do Estado, com vistas a gerar um
a subsidiar políticas públicas direcionadas

em atendimento à determinação do art. 3,

rÀ
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parágrafo único, II, da Lei flQ 16.314, de 10/8/2006 (LIDO).
Cancelamentos compensatórios: 1049 - Apoio Financeiro aos
Municípios em Situação de Calamidade e em Obras de Infa-estrutura.

Subemenda n°1 à Emenda n 2 63
Acrescente-se ao Programa 630 - Promoção dos Direitos Humanos -

a ação nova "Escritório de Direitos Humanos", com os seguintes
atributos, procedendo-se às alterações necessárias nos Anexos 1 e II:

Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Social e Esportes (1481)

Ação' .....- Escritório de Direitos Humanos.
Regionalização: Estadual
Produto - Unidade de Medida: Escritório de Direitos Humanas

Instalado - Escritório de Direitos Humanos.
Meta 2007:1
Financeiro 2007 (R$11,00): R$100.000,00.

Finalidade: criar um espaço de formação de juristas em causas
atinentes aos direitos humanos; viabilizar a formação de lideranças
comunitárias, como intermediadores das pessoas que tenham os
direitos violados pelo poder público; estimular as denúncias de
violações dos direitos humanos; atender as demandas de
ajuizamento de ações paradigmáticas em direitos humanos e orientar
a organização da sociedade civil, por meio de consultoria para a
constituição de entidades representativas.
Justificação: Decreto & 43.685, de 2003.
Cancelamentos compensatórios: 1049 - Apoio Financeiro aos
Municípios em Situação de Calamidade e em Obras de Infra-estrutura.

Subemenda n°1 à Emenda n 9 67
Acrescente-se ao Programa 273 - Infra-estrutura Rural - a Ação

nova "Agua na Escola", com os seguintes atributos, procedendo-se às
alterações necessárias nos Anexos 1 e II:

Unidade Orçamentária: Fundação Rural Mineira - RURALMINAS
(2111)	-

Ação . .... - Agua na Escola
Regionalização: Estadual
Produto: Unidade de Medida - Escola Beneficiada - Escola.
Meta 2007: 2

rÁ
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Financeiro 2007 (R$1, 0): R$100.000,00
Finalidade: disponibiliza água tratada em escolas rurais para melhoria
das condições de saúde saneamento, nutrição e educação.
Justificação: disponibili; ir recursos financeiros para a retomada da
Ação 1530 - Agua na :scola - do Programa 273 - Infra-estrutura
Rural -, constante no )rçamento de 2006 e excluída pelo Poder
Executivo na proposta e çamentária para o exercício de 2007.
Cancelamentos comp isatórios: 1049 - Apoio Financeiro aos
Municípios em Situação Je Calamidade e em Obras de Infra-estrutura.

ienda n°1 à Emenda n 69
Acrescente-se ao Prc rama 281 - Cooperação Estado e Município -

a Ação nova "Capacita LO de Profissionais da Educação Infantil", com
os seguintes atributos, rocedendo-se às alterações necessárias nos
Anexos 1 e II:

Unidade Orçamentári Secretaria de Estado de Educação (1260)
Ação ....- Capacitaç de Profisionais da Educação Infantil.
Regionalização: Esta

	

Produto - Unidade de	Professor Capacitado - Professor.
Meta 2007: 4.000
Financeiro 2007 (R$1 D): R$100.000,00.

Finalidade: proporciom aos professores de crianças de até 6 anos
oportunidade de capa ição e orientações que possibilitem melhor
desempenho profission
Justificação: ação ind Ia com vistas a oferecer apoio técnico e
financeiro aos Municípi' para o atendimento da educação infantil.
Cancelamentos comp ;atários: 1049 - Apoio Financeiro aos

	

Municípios em Situaçã
	Calamidade e em Obras de Infra-estrutura.

Dnda n°1 à Emenda n 2 71
Acrescente-se ao Prorama 382 - Minas sem Fome - a Ação nova

"Mutirão pela Segurança Alimentar Nutricional em Minas Gerais -
Prosan", com os seguintes atributos, procedendo-se às alterações
necessárias nos AnexosI e II:

Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado de Governo (1491)
Ação: .... - Mutirão pela Segurança Alimentar Nutricional em Minas

Gerais - Prosan.
Regionalização: Estadual.
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Produto - Unidade de Medida: Projeto de Segurança Alimentar
apoiado - Projeto.

Meta 2007: 1.
Financeiro 2007 (R$1 ,00): R$1.500.000,00.

Finalidade: apoiar associações de base comunitária e instituições da
sociedade civil sem fins lucrativos, mediante repasse de recursos
financeiros para a implementação de ações e projetos de combate à
fome e à desnutrição, tais como fomento à agricultura urbana, a
produção de frutas e subprodutos de carnes, ovos e mel, de alimentos
energéticos e de produtos de alta qualidade, gerados pela agricultura
familiar, para consumo das famílias e incremento da renda familiar
pela venda de excedente, e a implantação de tanques-rede
destinados à criação de peixes.
Justificação: O Prosan promove a segurança alimentar e a saúde de
parcelas substantivas da população mineira, além de gerar trabalho e
renda. Trata-se de definição da Plenária do Consea-MG como projeto
estratégico para a promoção da segurança alimentar e nutricional.
Cancelamentos compensatórios: 1035 - Implantação de Lavouras
Comunitárias.

Subemenda n°1 à Emenda n2 75
Acrescente-se ao Programa 630 - Promoção dos Direitos Humanos -

a Ação nova "Centro de Referência de Gays, Lésbicas, Bissexuais,
Travestis, Transexuais e Transgêneros do Estado de Minas Gerais",
com os seguintes atributos, procedendo-se às alterações necessárias
nos Anexos 1 e II:
Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social e Esportes (1481)
Ação: ... - Centro de Referência de Gays, Lésbicas, Bissexuais,

Travestis, Transexuais e Transgêneros do Estado de Minas Gerais.
Regionalização: Estadual
Produto - Unidade de Medida: Centro de Referência Instalada -

Centro Referência.
Meta 2007:1
Financeiro 2007 (R$1,00): R$50.000,00.

Finalidade: promover a valorização, a preservação e a divulgação de
informações acerca da defesa do direito à liberdade de orientação

ai
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sexual e construção Øa cidadania; reunir acervo selecionado e
referenciado sobre a diversidade sexual; e estimular a pesquisa e o
registro da memória das denúncias de violações aos direitos humanos
e dos movimentos de luta pela liberdade sexual
Justificação: Art. 6 da Lei 14.170/02, regulamentada pelo Decreto n9
43.683, de 2003.
Cancelamentos compensatórios: 1049 - Apoio Financeiro aos
Municípios em Situação] de Calamidade e em Obras de Infra-estrutura.

Subemenda n°1 à Emenda n 2 65
Transfira-se a Ação 466 - Proteção Social Especial - Promoção dos

Direitos da Criança, do Adolescente e da Família, integrante do
Programa 622 - Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas - da
Unidade Orçamentária 1481 - Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes para a Unidade Orçamentária
4251 - Fundo Estadual de Assistência Social, procedendo-se à
transposição da dotação orçamentária correspondente.

Subemenda n°1 à Emenda n Q 77
Aglutinem-se as Ações'4344 - Proteção Social Especial a Crianças e

Adolescentes - Abrigo, -, integrante do Programa 260 - Apoio e
Atendimento à Criança je ao Adolescente - e 4389 - Proteção Social
Especial - Abrigamentode Crianças, Adolescentes e Pessoas com
Deficiência - , integrante do Programa 622 - Inclusão Social de
Famílias Vulnerabilizadas - , procedendo-se à extinção da Ação 4344,
à transposição das suas dotações orçamentárias para a Ação 4389 e
à adequação das metas' físicas aos valores financeiros resultantes da
aglutinação.

Subemenda n°1 à Emenda n 2 70
Dê-se à finalidade da Ação 4099 - Atendimento aos Adolescentes

em Conflito com a Lei -lo Programa 313 - Redução da Criminalidade
em Minas Gerais - a seguinte redação, procedendo-se às alterações
necessárias nos Anexos, 1 e II:

"Manter as atividadesde assistência ou custódia de adolescentes
em conflito com a lei, em cumprimento de medida socioeducativa de
internação e de semilibÁrdade, oferecer condições operacionais para
o funcionamento de cbntros de atendimento inicial integrado ao
adolescente a quem se atribua autoria de ato inf racional e apoiar os

rCLA
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Municípios na execução de programas de atendimento à medida
socioeducativa de liberdade assistida.".

Subemenda n°1 à Emenda n 2 76
Tipo de Emenda
Adequação de Meta Financeira de Ação.
órgão: Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - ]ter.
Unidade Responsável: Instituto de Terras do Estada de Minas Gerais -
Iter (02410)
Programa
Código: 0339
Apoio à Reforma Agrária
Mudança de: Quantidade de pareceres jurídicos encaminhados para
ações discriminatórias.
De: 18 pareceres
Para: 56 pareceres
Ação: 4 790 - Obtenção de novas áreas para reforma agrária.
Mudança de: Financeiro.
De: R$ 46.773,00 em 2007.
Para: R$ 146.773,00 em 2007.
Justificação: O aumento do valor consignado no Orçamento de 2007
para ações discriminatórias é necessário para fazer frente aos
elevados custos dos processos indispensáveis para identificar,
discriminar e arrecadar terras devolutas nas diversas regiões do
Estado e para retomar essas áreas cedidas por meio de contratos já
vencidos.
Cancelamentos Compensatórios: 1049 - Apoio Financeiro aos
Municípios em Situação de Calamidade e em Obras de Infra-estrutura

Emenda n2 93
Acrescente-se ao Programa 311 - Inclusão Digital - a Ação nova

"Instrumentalização dos Conselhos Tutelares para a Infância e
Adolescência", com os seguintes atributos, procedendo-se às
alterações necessárias nos Anexos 1 e II:
Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior (1221)
Ação: .... - Instrumentalização dos Conselhos Tutelares para a
Infância e Adolescência.

rÃ
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Regionalização: Estad
Produto - Unidade
Conselhos Tutelares.
Meta 2007: 150
Financeiro 2007 (R$1,
Finalidade: apoiar a in
Justificação: a inform.
efetivo funcionamento
a Infância e a Adolc
Tutelares.
Cancelamentos com
Emergenciais e Infra-c

Dê-se ao produto
Comunitário de Colet
Sem Fome -, a cargo
Rural do Estado de 1
procedendo-se às altE

'Produto: Tanque In
Meta 2007: 25?.

Dê-se à finalidade
Unidades Habitacion
Gerais - a seguinte re
nos Anexos 1 e II:

"Promover a constrL
zona rural, beneficiE
mensal de até 3 s
quilombolas e rurais e

Dê-se à finalidade
Programa 310 - Un
seguinte redação,
Anexos 1 e II:

"Expandir as oport
nas comunidades qu

Medida: Conselhos Tutelares Apoiados -

R$300.000,00
latização dos Conselhos Tutelares
içâo é de fundamental importância para o
Sistema de Informação sobre Políticas para
ncia - Sipia -, operado pelos Conselhos

ensatôrios: 1050 - Execução de Obras
truturais em Apoio aos Municípios

Emenda n2 94
à meta física da Ação 3011 - Tanque

de Leite a Granel - do Programa 382 - Minas
a Empresa de Assistência Técnica e Extensão
ias Gerais - Emater - as seguintes redações,
icões necessárias nos Anexos 1 e II:

Emenda n2 95
Ação 1647 - Construção ou Melhoria de

na Zona Rural - do Programa 213 - Lares
ão, procedendo-se às alterações necessárias

io ou melhoria de unidades habitacionais na
lo prioritariamente as famílias com renda
rios mínimos, inclusive nas comunidades

is áreas indígenas.".
Emenda n 96

Ação 1334 - Expansão do Ensino Médio - do
'salização e Melhoria do Ensino Médio - a
edendo-se às alterações necessárias nos

de acesso ao ensino médio, inclusive
e rurais e nas áreas indígenas, com a

rÀ
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observância das especificidades étnicas locais.'.
Emenda n2 97

Dê-se à finalidade da Ação 1175 - Criação e Manutenção dos
Centros Vocacionais Tecnológicos - do Programa 311 - Inclusão
Digital - a seguinte redação, procedendo-se às alterações necessárias
nos Anexos 1 e II:

"Criar e manter local de referência como centro vocacional regional
de tecnologia, inclusive nas comunidades quilombolas e rurais e nas
áreas indígenas, para treinamento à distância, capacitação
profissionalizante de acordo com a vocação local, inclusão digital dos
cidadãos, dotando os equipamentos de recursos específicos para a
utilização de pessoas com necessidades especiais, bem como para
hospedar incubadoras de empresas de inovação tecnológica.".

Emenda n 2 98
Dê-se à finalidade da Ação 1567 - Instalar Módulos Sanitários em

Residências de Famílias de Baixa Renda - do Programa 080 -
Saneamento Básico: Mais Saúde para Todos - a seguinte redação,
procedendo-se às alterações necessárias nos Anexos 1 e II:

"Melhorar as condições sanitárias em residências de famílias de
baixa renda, inclusive nas comunidades quilombolas e rurais e nas
áreas indígenas.".

Emenda n g 99
Dê-se à finalidade da Ação 1388 - Implantar Sistemas Simplificados

de Saneamento - do Programa 080 - Saneamento Básico: Mais Saúde
para Todos - a seguinte redação, procedendo-se às alterações
necessárias nos Anexos 1 e II:

"Melhorar a qualidade de vida nas pequenas comunidades, favelas e
outros assentamentos semelhantes, disponibilizando serviços de
saneamento básico, inclusive nas comunidades quilombolas e rurais e
nas áreas indígenas.".

Subemenda n°1 à Emenda n Q 91
Dê-se à denominação, à finalidade e à meta física da Ação 1242 -

Implantação do Parque Tecnológico de Belo Horizonte - do Programa
540 - Arranjos Produtivos Locais - as seguintes redações,
procedendo-se às alterações necessárias nos Anexos 1 e II:

"Denominação: Implantação e apoio a parques tecnológicos

rs
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Finalidade: prover infra-estrutura, edificação e equipamentos básicos
para início de operação do parque tecnológico de Belo Horizonte e
apoiar a implantação lde parques em instituições consolidadas de
pesquisa e ensino nos Municípios de Viçosa, Itajubá, Juiz de Fora,
Uberlândia e Divinápolis.

Meta física para 200Z: 6.".
iiendan°1 à Emenda n4

Dê-se à finalidade d Ação 2748 - Apoio Administrativo do Ensino
Fundamental - do Pro( ima 116 - Melhoria do Ensino Fundamental -
a seguinte redação, )cedendo-se às alterações necessárias nos
Anexos 1 e II:

"Manter as ações administrativas das escolas do ensino
fundamental, inclusive a viabilização de condições de deslocamento
para os professores iue lecionam nas escolas situadas no meio
rural.".

Sul menda n°1 à Emenda n 2 5
Dê-se à finalidade d Ação 2369 - Apoio administrativo do ensino

médio - do Programa 338 - Melhoria do Ensino Médio - a seguinte
redação, procedendo- às alterações necessárias nos Anexos 1 e II:

"Manter as ações iministrativas das escolas do ensino médio,
inclusive a viabilizaç de condições de deslocamento para os
professores que lecion .m nas escolas situadas no meio rural.".

mendan°1 à Emenda n9l6
Dê-se à finalidade Ia Ação 4640 - Proteção Social Especial -

Atendimento à Pessc com Deficiência - do Programa 622 - Inclusão
Social de Famílias Vi erabilizadas - a seguinte redação, procedendo-
se às alterações nec ;árias nos Anexos 1 e II:

'Executar o Prograr Federal de Proteção Social Especial de média
• alta complexidade essoa com deficiência - SACPSE - Deficiente
• Ação Estadual, fin 3iando entidades e prefeituras municipais que
prestam serviços asE tenciais à pessoa com deficiência, oferecendo
especial atenção aos ficientes mentais e autistas.".

Su menda n°1 à Emenda n 2 60
Dê-se à finalidade ia Ação 4325 - Instalações e Equipamentos

Esportivos - do Prog na 689 - Minas Esporte - a seguinte redação,
procedendo-se às alt cões necessárias nos Anexos 1 e II:

rs
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"Financiar a reforma e construção de instalações esportivas e a
aquisição de equipamentos para federações e entidades esportivas
objetivando uma infra-estrutura esportiva adequada para o Estado,
incluindo a promoção de espaços para a prática do skate.".

Subemenda n°1 à Emenda n g 81
Acrescente-se ao Programa 395 - Supervisão e Controle do Ensino

Superior - a ação nova "Apoio à Implantação de Campus Universitário
Público', com os seguintes atributos, procedendo-se às alterações
necessárias nos Anexos 1 e II:

Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior (1221)

Ação: .... - Apoio à Implantação de "Campus" Universitário Público.
Regionalização: Estadual.
Produto - Unidade de Medida: Universidade Apoiada - Universidade.
Meta 2007: 2
Financeiro 2007 (R$1,00): R$500.000,00

Finalidade: apoiar, em colaboração com a União e o Município, a
implantação de campi de universidades públicas em Governador
Valadares e em Divinópolis
Justificativa: ação incluída na Revisão do PPAG para 2006 e excluída
na proposta de Revisão do PPAG para 2007.
Cancelamentos compensatórios: 1050 - Execução de obras
emergenciais e infra-estruturais em apoio aos municípios

Subemenda n°1 à Emenda n 82
Dê-se à finalidade da Ação 1082 - Implantação de Projetos de Apoio

à Agricultura Familiar - do Programa 382 - Minas sem Fome - a
seguinte redação, procedendo-se às alterações necessárias nos
Anexos l e II:

"Implantar projetos visando ao desenvolvimento sustentável da
agricultura familiar, inclusive com apoio a projetos de incentivo às
microdestilarias de álcool e de beneficiamento de produtos derivados
da cana e mini-usinas para produção de biodiesel.".

Subemenda n°1 à Emenda n 2 80
Dê-se à finalidade da Ação 1214 - Elaboração de Projetos de

Sistemas de Saneamento fora da Área de Concessão da Copasa - do
Programa 080 - Saneamento Básico: Mais Saúde para Todos - a
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seguinte redação, procedendo-se às alterações necessárias nos
Anexos 1 e II:

"Elaborar projetos de engenharia para sistemas de abastecimento
de água, esgotamento 

1 
sanitário e disposição final de resíduos sólidos,

com prioridade para a implantação do Projeto Rio Doce Limpo.".
Emenda n9 100

Dê-se à finalidade da Ação 4740 - Ensino de Terceiro Grau - do
Programa 139 - Ensino Superior -, a cargo da Unimontes, a seguinte
redação, procedendo-se às alterações necessárias nos Anexos 1 e II:

"Proporcionar, por meio de cursos de graduação e pós-graduação, a
qualificação profissional para a população, inclusive através da
extensão universitária, bom a criação de centro gerador de educação
à distância, contribuindo para a transformação da sociedade, na
promoção do ensino i pesquisa e extensão com eficiência e
qualidade.".

Emenda ng 101
Dê-se à finalidade da Ação 4698 - Ensino de Terceiro Grau - do

Programa 178 - Deser volvi mento do Ensino Superior -, a cargo da
UEMG, a seguinte reddção, procedendo-se às alterações necessárias
nos Anexos 1 e II:

"Proporcionar, por meio de cursos de graduação e pós-graduação, a
qualificação profissionhl para a população, inclusive através da
extensão universitária, com a criação de centro gerador de educação
à distância..

Emenda n2 102
Dê-se à denominação e à finalidade da Ação 4176 - Conservação de

Rodovias - do Prograrha 122 - Programa de Manutenção da Rede
Rodoviária Estadual -, cargo do FUNTRANS, as seguintes redações,
procedendo-se às altera' ções necessárias nos Anexos 1 e II:

"Denominação: Melhoramento de Rodovias
Finalidade: implantar, pavimentar e recuperar acessos municipais.".

Emenda n2 103
Transfira-se a Ação 41176 - Conservação de Rodovias - do Programa

122 - Programa de Manutenção da Rede Rodoviária Estadual -, a
cargo do Funtrans, par

i
a o Programa 636 - PRO-MG - Programa de

Recuperação e Manutenção Rodoviária do Estado de Minas Gerais -,
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procedendo-se à transposição da dotação orçamentária
correspondente.

Subemenda n2 1 à Emenda n2 17
Acrescente-se ao Programa 689 - Minas Esporte - a Ação nova

"Academia na Escola", com os seguintes atributos, procedendo-se às
alterações necessárias nos Anexos 1 e II:

Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Social e Esportes (1481)

Ação: .... - Academia na Escola.
Regionalização: Estadual
Produto - Unidade de Medida: Aluno Participante - Aluno.
Meta 2007: 2250
Financeiro 2007 (R$1,00): R$1 00.000,00.

Finalidade: promover, por meio da atividade tísica supervisionada em
academia de ginástica, atendimento ao aluno da escola pública,
proporcionando desenvolver sua capacidade física, bem como
melhorar e corrigir qualquer deficiência psicomotora ou algum
problema de saúde.
Justificativa: promoção da qualidade de vida do aluno.
Cancelamentos compensatórios: Ação 4318 - Jemg

Subemenda n 2 1 à Emenda n 2 18
Acrescente-se ao Programa 689 - Minas Esporte - a Ação nova

"Sempre Jovem com Entase na Terceira Idade", com os seguintes
atributos, procedendo-se às alterações necessárias nos Anexos 1 e II:

Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Social e Esportes (1481)

Ação- ....- Sempre Jovem com Enfase na Terceira Idade.
Regionalização: Estadual.
Produto - Unidade de Medida: Pessoa Idosa Participante - Pessoa.
Meta 2007: 320
Financeiro 2007 (R$1,00): R$100.000,00

Finalidade: oferecer oportunidades, às pessoas idosas, de prática
esportiva e de lazer, proporcionando melhoria em seu estado de
saúde e bem estar.
Justificativa: desenvolver no idoso a capacidade de superação,
resgate da auto-estima e valorização da saúde
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Cancelamentos compe ,hsatórios: Ação 4322 - Jimi
Subemenda & 1 à Emenda n 2 19

Acrescente-se ao Programa 689 - Minas Esporte - a Ação nova
"Campos Verdes", com os seguintes . atributos, procedendo-se às
alterações necessárias nos Anexos 1 e II:

Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Social e Esportes (1481).

Ação: .... - Campos V!des.
Regionalização: Estadual.
Produto - Unidade de' Medida: Campo de Futebol Gramado - Campo

de Futebol.
Meta 2007: 3
Financeiro 2007 (R$1,00): R$1 00.000,00.

Finalidade: revitalizar campos de futebol amador do Estado para
melhor atender ao esporte e ao lazer, bem como contribuir para
melhorar a qualidade da prática do futebol e também a qualidade de
vida das populações atendidas.
Justificativa: promoção [do futebol amador.
Cancelamentos compensatórios: Ação 4322 - Jimi

Subçmenda ng 1 à Emenda n2 20
Acrescente-se ao Pr'pgrarna 689 - Minas Esporte - a Ação nova

"Esporte na Escola dom Ênfase no Xadrez", com os seguintes
atributos, procedendo-se às alterações necessárias nos Anexos 1 e II:

Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Social e Esportes (148

Ação ....- Esporte n
Regionalização: Esta
Produto - Unidade de
Meta 2007: 50.000.
Financeiro 2007 (R$1

Finalidade: oferecer
especialmente das escolas
jovem, de desenvo
criatividade, da capack
e imaginação, bem
autonomia, provocand

Escola com Ênfase no Xadrez.

Medida: Aluno Participante - Aluno.

R$1 00.000,00.
unidades à criança e ao adolescente,
públicas e dos projetos de proteção ao
nto do autocontrole psicofísico, da
de pensar com abrangência, profundidade
estimular a tomada de decisões com

pensamento lógico e fluidez de raciocínio e

rÀ
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proporcionando melhor capacidade de aprendizado escolar e de
integração social.
Justificativa: desenvolver na criança e no adolescente a capacidade
de autocontrole psicofísico, imaginação e raciocínio lógico.
Cancelamentos compensatórios: Ação 4318- Jemg

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Dilzon

Meio - José Henrique - Elisa Costa - Gustavo Valadares - Ivair
Nogueira - João Leite - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N
3.645/2006

(Nova Redação, nos Termos do § 1 do Art. 138 do Regimento
Interno)

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

Atendendo ao disposto no art. 68, inciso III, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição mineira, o Governador do
Estado encaminhou a esta Casa, por meio da Mensagem n°
668/2006, o projeto de lei em epígrafe, que estima as receitas e fixa
as despesas do orçamento fiscal e do orçamento de investimento das
empresas controladas pelo Estado para o exercício de 2007.

Publicado em 5/10/2006, foi o projeto distribuído a esta Comissão,
em conformidade com o art. 160 da Constituição do Estado e o art.
204 do Regimento Interno da Assembléia Legislativa.

Em obediência ao rito regimental previsto no § 2 0 do art. 204, foi
concedido prazo de 20 dias para a apresentação de emendas. Foram
recebidas, nesse período, 905 emendas.

Nos termos regimentais, esta Comissão passa a analisar o projeto e
as emendas apresentadas.

No decorrer da discussão do parecer, foram acatadas sugestões de
emenda, dando ensejo à apresentação de nova redação do parecer,
nos termos do § 1 Q do art. 138 do Regimento Interno-

Fundamentação
O projeto de lei em análise foi elaborado em consonância com o

disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias - Lei n° 16.314, de
10/8/2006 -, observados ainda os dispositivos constitucionais e os

rs
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lixados na Lei Complementar Federal n 2 101, de 4/5/2000, que fixa
normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão fiscal, e na Lei Federal n°4.320, de 17/3/64.

O projeto de lei estima a receita em R$30.553.704.363,00 e fixa a
despesa em igual montante. O alcance de superávits orçamentários
fiscais nos exercícios d'p 2004 e 2005 evidencia a significativa melhora
na gestão fiscal, laté que, aliado à continuidade da execução
orçamentária dentro idas disponibilidades do Tesouro Estadual,
permite a apresentação de uma proposta orçamentária equilibrada,
sem a utilização da prática da superestimativa das receitas de capital.

Nos termos do ar!. 59, inciso 1, da Lei de Responsabilidade Fiscal, a
programação deverá ser compatível com a meta de superávit primário
constante no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes
Orçamentárias, estimada em R$1,69 bilhão em valores correntes,
parâmetro central para' a realização das despesas de custeio e de
investimento ao longo da execução orçamentária para 2007. E
importante salientar que, com o advento da Lei de Responsabilidade
Fiscal, a autorização na lei orçamentária não garante, por si só, as
despesas com pessoal !, que passam a depender da Receita Corrente
Líquida - RCL -, e as despesas com custeio e investimento, que
passam a depender da meta de resultado primário aprovada por esta
Casa.

Salientamos que o orçamento público moderno deve ter, além do
seu caráter de controle político, o objetivo de instrumentalizar a
administração no planéjamento, na execução e no controle de suas
atividades. Dessa tormb, mais que um mero instrumento de previsão
de receitas e de autorização de gastos, a peça orçamentária deve
constituir-se em um instrumento efetivo de fiscalização e de avaliação
de políticas públicas, competência constitucional do Poder Legislativo
de crescente importância em comparação com a função legiferante.

- Análise das receita
No tocante à análise da estrutura geral das receitas, observa-se que

R$15,96 bilhões são recursos livres do Estado, correspondendo a
apenas 52,24% dos rebursos totais. As receitas restantes referem-se
a recursos vinculados, como a alienação de ativos, as transferências
da União, as multigovernamentais e as de convênios e as

rÃ
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transferências constitucionais aos Municípios, fato que demonstra o
reduzido poder discricionário de alocação de recursos por parte do
Estado.

A receita tributária tem como principal componente o Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS
(83,90% do total), cuja previsão inicial foi baseada na estimativa de
arrecadação para o exercício de 2006, acrescida das variações anuais
previstas da taxa de inflação, com base no IPCA (4,50%), e do
crescimento do Produto Interno Bruto - PIB (4,75%). Cumpre salientar
que o crescimento do PIB para 2007, projetado por consultorias,
bancos e institutos de pesquisa, tem sido em torno de 3,5%,
evidenciando um cenário nitidamente menos otimista. Configura-se
assim o chamado risco orçamentário, resultante dos desvios entre os
parâmetros adotados nas projeções e os valores efetivamente
arrecadados no período. Cabe observar que o risco orçamentário,
dado o nível de comprometimento com o superávit primário
legalmente fixado, tem o seu ajuste direcionado para o
contingenciamento de despesas, em particular de investimentos.

As isenções, anistias, transações, remissões e outros benefícios de
natureza tributária, com maior peso na área do ICMS, exceto aquelas
que não advêm do exercício da competência tributária do Estado,
envolvem recursos estimados de R$2,14 bilhões, incluindo as
renúncias consolidadas e os novos benefícios vigentes a partir de
2006, equivalentes ao percentual de 10,10% da receita tributária. O
demonstrativo regionalizado do efeito sobre a receita e a despesa
decorrente de desonerações fiscais demonstra, de forma separada, os
benefícios que vigoram a partir de 2006 ou os previstos ainda neste
exercício e que repercutirão em 2007. Tais benefícios representam
ações do poder público para estimular a redução de preços de bens
de consumo e para proteger determinadas cadeias produtivas e de
prestação de serviços em situação de vulnerabilidade ou que
enfrentem ações predatórias de natureza fiscal por parte de outras
unidades federativas, envolvendo recursos da ordem de R$178,35
milhões, correspondentes a 0,84% da receita tributária. No tocante
aos benefícios de natureza financeira, representados por

ri
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financiamentos concedidos por fundos rotativos e tratados como
indutores de investimntos, a renúncia de receita corresponde ao
diferencial entre a rediução no índice de correção contratado e a
inflação futura. Dessa forma, os efeitos relativos dos incentivos
financeiros, representados basicamente pelos desembolsos estimados
em R$600,23 milhões,no âmbito dos fundos estaduais administrados
pelo BDMG em operação, dependem de indicadores futuros de longo
prazo, o que inviabilizaa sua mensuração prévia.

As transferências correntes são constituídas, em sua maioria, pelos
repasses intergovernamentais relativos ao Fundo de Participação dos
Estados, à cota-parte ia Contribuição do Salário-Educação, à cota-
parte de compensaçãç de perda do ICMS em exportações, à cota-
parte do Imposto sobre Produtos Industrializados Exportados, às
transferências de recursos do Sistema único de Saúde e à cota-parte
da Cide. As transferências federais, incluindo a transferência de
recursos do Fundef 4 de outros convênios, contribuem com um
percentual de 18,73% da receita total.

As receitas de capitdl somam R$1,39 bilhão e representam 4,55%
do total da receita prevista para o exercício de 2007. As operações de
crédito e as transferências de convênios são seus principais
componentes, respondendo por 68,44% do total estimado.

II - Análise das despesas
Os gastos totais com pessoal e encargos somam R$12,99 bilhões e

foram recalculados com base na execução da despesa do mês de
abril de 2006, projetada com crescimento vegetativo de 0,15% ao mês
até dezembro de 2006, e de 1,83% para o exercício de 2007,
acrescida da despesa com precatórios e decisões judiciais. Do total da
despesa de pessoal,] 38,11% representam pessoal inativo. As
despesas totais com pessoal estão enquadradas no limite
estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, representando o
percentual de 53,14% da Receita Corrente Líquida estimada para
2007.

Entre as despesas correntes, destacam-se também os juros e
encargos da dívida (R$2,04 bilhões), as transferências constitucionais
aos Municípios (R$545 bilhões) e a rubrica "outras despesas
correntes", no valor db R$5,60 bilhões, destinada basicamente ao
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custeio operacional dos órgãos e entidades da administração pública
estadual.

O conceito de despesas incomprimíveis é utilizado para exprimir
aquelas despesas que não podem ser reduzidas em decorrência de
repartições ou vinculações constitucionais das receitas, ou de sua
essencialidade. Utilizando-se tal conceito, pode-se constatar que
somam R$20,99 bilhões (68,71% do total), excluídas ainda as
despesas de custeio e de capital relativas às vinculações para a
saúde, educação e pesquisa. Apesar de inferior ao percentual
apresentado na peça orçamentária para o exercício corrente, esse
número demonstra o excessivo engessamento do orçamento e as
conseqüentes dificuldades para a eliminação de possíveis déficits
nominais no decorrer da execução orçamentária de 2007, bem como
para a alocação de recursos para novas ações.

Quanto às despesas de capital, o item de maior relevância são os
investimentos gerais do Estado, no valor de R$2,73 bilhões, superior
em 21,33% à previsão orçamentária para o exercício anterior. Esse
tato revela uma recuperação na capacidade de investimento do
Estado, fruto da melhoria na gestão fiscal. Os outros componentes da
Despesa de Capital são as inversões financeiras, que somam
R$909,78 milhões, sendo 85,83% desse total reservados para os
fundos. A amortização da dívida está fixada em R$508,39 milhões,
sendo 75,00% relativos à dívida contratada interna.

As despesas previstas na rubrica "Reserva de contingência" são de
R$323,38 milhões, equivalentes a 1,42% da Receita Corrente Líquida,
em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

No tocante ao orçamento de investimento das empresas controladas
pelo Estado, estão previstos recursos da ordem de R$4,74 bilhões,
oriundos basicamente da geração de caixa das próprias empresas ou
de operações de crédito decorrentes de suas atividades. A
Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig -, a Cemig
Distribuição SA, a Cemig Geração e Transmissão SA e a Companhia
de Saneamento de Minas Gerais - Copasa - destacam-se como as
empresas com maiores investimentos, dirigidos para projetos de
geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e de
saneamento básico e ambiental, representando 95,94% do total do
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orçamento de investimento.
III - Considerações finais
Tendo em vista as restrições de ordem constitucional e legal para a

apresentação de emendas parlamentares e a escassez de recursos
ordinários livres, prdcedeu-se a um amplo acordo para se
estabelecerem as priodidades de cada Deputado. Cabe salientar que
as dotações decorrentes de emendas parlamentares aprovadas serão
identificadas com a modalidade de aplicação "código 99", de utilização
exclusiva do Poder Legislativo, e com o identificador de procedência e
uso "código 8".
A Emenda n2 31, em perfeita consonância com os princípios

constitucionais da separação dos Poderes e da eficiência, permite que
a Assembléia LegislÂtiva abra créditos suplementares ao seu
orçamento até o limite'de 10% das despesas fixadas, desde que
utilize como fonte a anulação parcial ou total de suas próprias
dotações. O dispositivo tem fundamento no art. 62, inciso V, da
Constituição do Estadõ, que prevê como competência privativa da
Assembléia Legislativá a aprovação, em sentido amplo, de crédito
suplementar ao orçamento de sua secretaria. Acatamos também a
Emenda nc30, que limita ao Poder Executivo a autorização antecipada
para a abertura de créditos suplementares no percentual de 10% das
despesas fixadas.

As Emendas n os 872, 873 e 875 pretendem, respectivamente,
autorizar a abertura de créditos suplementares ao Orçamento Fiscal
até o limite de 5% da despesa fixada, autorizar a abertura de créditos
suplementares a cada' dotação do Orçamento de Investimento das
Empresas Controlada até o limite de 15% do respectivo valor e
excetuar as dotações Ido programa "Divulgação Governamental" da
autorização concedida no art. 72 da proposta. Entendemos que o
efeito da aprovação das referidas emendas seria uma rigidez
excessiva na execução orçamentária, motivo pelo qual opinamos pela
sua rejeição, ressaltando que a Emenda n 2 872 fica prejudicada pela
aprovação da Emenda b130.

As Emendas n 2s 868, 869 1 870, 871 e 874 pretendem interpretar a
aplicação constitucional de recursos na saúde em desacordo com o
disposto no ad. 72,	1, da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
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Inicialmente, é importante salientar que o constituinte derivado
reservou à lei complementar a regulamentação dos dispositivos
referentes à aplicação de recursos em ações e serviços públicos de
saúde, nos termos da Emenda Constitucional n 9 29, de 2000. Cumpre
ressaltar também que, na omissão do legislador federal, se encontra
em plena vigência a Lei Federal n9 8.080, de 1990, em perfeita
consonância com a interpretação ampla contida no art. 200 da
Constituição da República e no art. 190 da Constituição do Estado,
citados literalmente pela LDO. Por via de conseqüência, os atos
normativos intralegais posteriores - a Portaria n Q 2.047, de 5/11/2002,
do Ministério da Saúde e a Resolução n 9 322, de 81512003, do
Conselho Nacional de Saúde - ao darem uma interpretação restritiva
ao entendimento da expressão "ações e serviços públicos de saúde",
exorbitam o poder regulamentar, uma vez que as normas por elas
veiculadas inovam a ordem jurídica com abstração, autonomia e
generalidade. Esse entendimento é compartilhado pela Instrução
Normativa n 2 11/03, do Tribunal de Contas, que ampara a metodologia
adotada pelo Poder Executivo na demonstração do cumprimento do
dispositivo constitucional. Assim, opinamos pela rejeição de tais
emendas.

Cumpre salientar que as Comissões de Fiscalização Financeira e
Orçamentária e de Participação Popular desta Casa promoveram
audiência pública com o objetivo de discutir a revisão do Plano
Plurianual de Ação Governamental - PPAG - com a sociedade, bem
como de colher sugestões para o seu aprimoramento. Dessa forma,
acatamos as Emendas n 2s 205 a 219, 221, 222 a 225 e
apresentamos, para compatibilização com o PPAG, as Emendas n2s
906 a 913 e 986. Rejeitamos a Emenda n 2 220 tendo em vista que o
seu objetivo já está atendido pela Emenda flQ 77, apresentada ao
projeto de revisão do PPAG, e a Emenda n O 226, por indicar recursos
vinculados como fonte de dedução, em desacordo com a [DO.

Com o objetivo de compatibilizar as emendas apresentadas por
parlamentares ao PPAG, acatamos as Emendas ns 737, 738, 740,
742, 769 e 770, rejeitamos as Emendas n 2s 736, 739, 741 e 743 a
758, e apresentamos as Emendas ns 953 a 965 e 986 e a
Subemenda n2 1 à Emenda n 2 147.
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Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em turno único, do

Projeto de Lei n°3.645/2006, com as Emendas ns 30, 31, 32 a 34,
36, 37, 45, 46, 47, 57, 

1 60 a 65, 75 a 77, 80 a 83, 86, 87, 89, 90 a 94,
96, 97 a 100, 101 a 105, 107 a 109, 110, 111, 138, 145, 149 a 153,
156,157, 158a160, 1 . 1 a164, 179a182, 183a185, 186, 187, 188a
190, 191 a 193, 195, 1 96, 197 a 199, 200 a 203, 205 a 219, 221, 222 a
225, 227, 229 a 231, 232 a 237, 258 a 263, 264, 282, 300, 302 a 305,
306 a 309, 310 a 313, 314 a 320, 321 a 323, 324, 325 a 330, 339, 340,
341 a 353, 355 a 366, : 368, 369 a 371, 372 a 374, 375 a 397, 398 a
400, 401, 402, 403 a 46, 408 a 418, 420, 421, 422 a 426, 427, 428,
429 a 432, 433 a 436, 437, 438 a 441, 449, 450, 451 a 459, 460 a 462,
472 a 474, 475, 476, 477 a 480, 481 a 484, 485 a 489, 490 a 493, 494
a 499, 503 a 510, 511 Ia 516, 517 a 519, 521, 522 a 525, 707 a 709,
725, 726, 728 a 730, 7;31 a 733, 734, 735, 737, 738, 740, 742, 759 a
765, 766 a 768, 769, 770, 790 a 794, 831 a 836, 837, 838, 841 a 845,
878 a 880, 881 a 883, 886, 887, 891, 894, 895, 898, 900, 901, 903,
904, apresentadas por parlamentares; com as Emendas n

o
s 906 a 993

e as Subemendas ns 1 às Emendas ns 28. 106, 114, 115, 147, 194,
228, 266, 354, 367, 41Õ, 520, 839, 840, 884, 885, 888, 889, 890, 892,
893, 899 e 902, apreentadas neste parecer; e pela rejeição das
Emendas &s 1 a 27, 29, 35, 38 a 44, 48 a 54, 58, 59, 66 a 74, 78 ,79,
84, 85, 95, 112, 113, 1116 a 137, 139 a 144, 146, 148, 154, 155, 165 a
178, 204, 220, 226, 238 a 257, 265, 267 a 281, 283 a 299, 301, 331 a
338, 407, 442 a 448, 43 a 471, 500 a 502, 526 a 706, 710 a 724, 727,
736, 739, 741, 743 a 758, 771 a 789, 795 a 830, 846 a 871, 873 a 877,
896, 897 e 905.".

Informamos que, com
1 a aprovação das respectivas Subemendas ns

1, ficam prejudicadas ás Emendas n 2s 28, 106, 114, 115, 147, 194,
228, 266, 354, 367, 419, 520, 839, 840, 884, 885, 888, 889, 890, 892,
893, 899 e 902.

Informamos ainda que, com a aprovação da Emenda n 30, fica
prejudicada a Emenda 

no 
872.

As Emendas n9s 5, 56 e 88 foram retiradas pelos respectivos
autores.

Sala das Comissãesj19 de dezembro de 2006.
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Domingos Sávio, Presidente e relator - Sebastião Helvécio - Elisa
Costa - Dilzon Meio - José Henrique - João Leite - Gustavo
Valadares - Ivair Nogueira.
Avulso ao Parecer para Turno único do Projeto de Lei n 9 3.645/2006
(Nova redação)

Emenda: 28/1-0
Apresentação: 14/12/2006
Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprovação
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais - Der/MG
Objeto do Gasto: Pavimentação de Rodovias da Rede Estadual -
Pavimentação da Rodovia MG-129 que Liga os Municípios de São
Gonçalo do Rio Abaixo à Itabira
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$15.000,00

Emenda: 106/1-6
Apresentação: 06112/2006
Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela aprovação
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fes - Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde - Capital
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$50.000,00

Emenda: 114/1-7
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Apresentação: 06/12/2006
Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela aprovação
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Educação.
Objeto do Gasto: i	iação e Reforma de Escola Estadual em
Diversos Municípios.
Órgão(s) e/ou Entida	Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou	atividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Conting
Valor: R$50.000,00

Emenda: 115/1-5
Apresentação: 06/12/2006
Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela aprovação
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Cultura.
Objeto do Gasto: Estímulo à Produção Cultura.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência.
Valor: R$50.000,00

Emenda: 147/1-3
Apresentação: 16/12/
Status: Em análise
Autor: Fiscalização Fi
Partido:
Parecer: Pela aprova
órgão e/ou Entidade
Tecnologia e Ensino
Objeto do Gasto: Im
em Governador Valac

e Orçamentária

Secretaria de Estado de Ciência e

ção de Campi de Universidades Públicas
e Divinópolis.
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Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Setop.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Execução de Obras Emergenciais e Infra-Estruturais em Apoio aos
Municípios - 1050
Valor: R$500.000,00

Emenda: 194/1-5
Apresentação: 06/12/2006
Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela aprovação
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese - Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes.
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro a Diversas Entidades - Assistência
Social (Despesa de Capital).
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$420.000,00

Emenda: 228/1-3
Apresentação: 06/12/2006
Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela aprovação
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese - Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro ao Departamento de Assistência
Social da Prefeitura Municipal de ltuiutaba, para Aquisição de Material
Didático para Implantação de Curso Preparatório para Vestibular para
Pessoas Carentes
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência

La
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Valor: R$23.000,00

Emenda: 266/1-6
Apresentação: 06/12/2006
Status: Em Análise	1

Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprovação
Órgão e/ou Entidade, Beneficiada: Secretária de Estado e
Desenvolvimento Social e Esporte - Sedese
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios e / ou Entidades na Política de
Esportes - Custeio
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contigência
Subprojeto(s) e/ou	ubatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contigênciã
Valor: R$1 00.000,00

Emenda: 354/1 -9
Apresentação: 19/12/2006
Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprovação
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese
Objeto do Gasto: Destinação de Recursos para Aquisição de
Equipamentos para a Creche Tia Anastácia, no Município de lbirité.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Sjbatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$15.000,00

Emenda: 367/1 -0
Apresentação: 06/12/2006
Status: Em análise
Autor: Fiscalização Fina1nceira e Orçamentária
Partido:

rÀ
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Parecer: Pela Aprovação
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese
Objeto do Gasto: Destinação de Recursos para Elaboração de
Projetos Pedagógicos, Laboratoriais e Equipamentos para a Fundação
Comunitária Tricordiana de Educação, no Município de Três
Corações.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$30.000,00

Emenda: 419/1-7
Apresentação: 14/12/2006
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprovação
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas - Setop.
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência.
Valor: R$285.000,00

Emenda: 520/1-7
Apresentação: 14112/2006
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprovação
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.

LÀ
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Subprojeto(s) e/ou	ubatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingênca.
Valor: R$450.000,00

Emenda: 839/1-7
Apresentação: 06/12
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização F
Partido:
Parecer: Pela Aprovz
órgão e/ou Entidade
Objeto do Gasto: Apc
- Acosoma, Para De
Órgão(s) e/ou Entida
Subprojeto(s) e/ou
Reserva de Conting
Valor: R$20.00000

e Orçamentária

neficiada: Sedese.
à Associação Comunitária Social de Maxacalis
sas de Capital
s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Libatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):

Emenda: 840/1-0
Apresentação: 06/12120106
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprovação
órgão e/ou Entidade Bneficiada: Setop.
Objeto do Gasto: Apoio ao Município de Aguas Formosas Para
Recuperação da lnfra-Etrutura Urbana
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou SLibatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingênci'a
Valor: R$20.000,00

Emenda: 884/1-2
Apresentação: 12/12/2006
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Partido:
Parecer: Pela Aprovação
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde.
Objeto do Gasto: Recursos para Despesas de Custeio da Santa Casa
de Misericórdia do Município de Jacutinga.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência.
Valor: R$40.000,00

Emenda: 885/1-0
Apresentação: 07/12/2006
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprovação
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Educação.
Objeto do Gasto: Recursos para Aquisição de Equipamentos do
Laboratório de Informática da Escola Municipal de Padre Reinaldo, do
Município de Monte Sião.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$30.00000

Emenda: 888/1-5
Apresentação: 07/12/2006
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprovação
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Cultura
Objeto do Gasto: Recursos para a Aquisição de Instrumentos Musicais
para a Banda Irmão Paulo do Município de Campanha.
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
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Subprojeto(s) e/ou	 Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Conting
Valor: R$20.000,00

Emenda: 889/1-3
Apresentação: 07/12/2006
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprovação
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência
Social - Feas.
Objeto do Gasto: Recursos para o Fundo Municipal de Assistência
Social do Município de apucaí Mirim - Despesas de Custeio
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou	ubatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$40000,00

Emenda: 890/1-7
Apresentação: 07112/20,06
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprovação
órgão e/ou Entidade' Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Espertes - Sedese.
Objeto do Gasto: Aquisição de Tanque de Expansão de Resfriamento
de Leite para Atendimento aos Produtores Rurais do Município de
Cristina
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou	ubatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$20.000,00

Emenda: 892/1-3

rs
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Apresentação: 1211 2/2006
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprovação
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde.
Objeto do Gasto: Aquisição de Veículo para o Transporte de
Pacientes para a Associação de Voluntários Viva a Vida de Itajubá, do
Município de Itajubá.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência.
Valor: R$40.000,00

Emenda: 893/1 -1
Apresentação: 07/12/2006
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprovação
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual da Cultura
Objeto do Gasto: Recursos para o Fundo Municipal de Cultura do
Município de Itajubá - Despesa de Custeio
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reservado Contingência
Valor: R$20.000,00

Emenda: 899/1-O
Apresentação: 1211212006
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprovação
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes.
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Objeto do Gasto: Reciirsos para a ONG Sapucaí, no Município de
Pouso Alegre - Despesas de Custeio.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s) Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou	ubatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência.
Valor: R$20.000,00

Emenda: 902/1-4
Apresentação: 07/1
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização
Partido:
Parecer: Pela Apro
órgão e/ou Enti
Desenvolvimento 5

e Orçamentária

Beneficiada: Secretaria de Estado de
e Esportes - Sedese

Resfriamento
Município de

Objeto do Gasto: Aquisição de Tanque de Expansão de
de Leite para Atendimento aos Produtores Rurais do
Wenceslau Brás
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s) Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Sjbatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$20.000,00

Emenda: 906/0-7
Apresentação: 12/1212096
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprovação
Texto: Dê-se à Finalidade da Ação 4457 - "Poupança Jovem" a
seguinte Redação:
Finalidade: Estimular o Jovem em Situação de Risco Pessoal e Social
entre 15 e 18 Anos de' Idade, Encaminhado Preferencialmente pela
Rede Socioassistencial j do Sistema único de Assistência Social, a
Adotar um Comportam1ento de Compromisso com o seu Futuro,
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Constituindo um Ativo de Habilidades que lhe Possam Ensejar
Verdadeira Inclusão Social.

Emenda: 907/0-5
Apresentação: 12/12/2006
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprovação
Texto: Dê-se à Finalidade da Ação 4775 - "Gestão da Política de
Assistência Social - Qualificação de Recursos Humanos para Gestão
e Controle da Política de Assistência Social" a seguinte redação:
Finalidade: Desenvolver ações de capacitação técnica, em articulação
com os centros de formação, destinadas aos conselheiros, gestores e
operadores da Política de Assistência Social e ações de viabilização
das Conferências Bienais da Assistência Social.

Emenda: 908/0-3
Apresentação: 12/12/2006
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprovação
Texto: Dê-se à finalidade da Ação 1.225 - "Universalização dos
serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos Vales
do Jequitinhonha, Mucuri e São Mateus" a seguinte redação:
Finalidade: Desenvolver modelo de gestão e universalizar os serviços
de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgotos
sanitários nos Municípios dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e São
Mateus.

Emenda: 909/0-1
Apresentação: 12/12/2006
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
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Parecer: Pela Aprovação
Texto: Dê-se à finalidade da Ação 4.451 - 'Universalização dos
Serviços de Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitário nos
Vales do Jequitinhonha, Mucuri e São Mateus - Fhidro" a seguinte
redação:
Finalidade: Gerir e universalizar os serviços de abastecimento de
água e de coleta e tratamento de esgotos sanitários nos Municípios
dos Vales do Jequit inhonha , Mucuri e São Mateus.

Emenda: 910/0-5
Apresentação: 12112/2006
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprovação
Texto: Dê-se à finalidade da Ação: 4.200 - "Combate à Violação dos
Direitos Humanos" a seguinte redação:
Finalidade: Realizar campanhas de combate à violação dos direitos
humanos, implernentari e modernizar o Disque Direitos Humanos,
implementar o Observatório de Direitos Humanos, bem como ampliar
o número de Núcleos Estaduais de Atendimento às Vítimas de Crimes
Violentos - NAVCV

Emenda: 911/0-3
Apresentação: 12/1212006
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprov
Texto: Dê-se à fUi
adolescentes em cor
Finalidade: Manter
adolescentes em c
socioeducativa de ir
operacionais para o
integrado ao adoles

alidade da Ação 4.099 - ' Atendimento aos
dlito com a lei" a seguinte redação:
as latividades de assistência e/ou custódia de
)nflito com a lei, em cumprimento de medida
terração e de semiliberdade, oferecer condições
funpionamento de centros de atendimento inicial
;ente a quem se atribua autoria de ato infracional
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e apoiar os municípios na execução de programas de atendimento à
medida socioeducativa de liberdade assistida.

Emenda: 912/0-1
Apresentação: 12/12/2006
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprovação
Texto: Dê-se à finalidade da Ação 4.951 - "Gestão da Política da
Criança e do Adolescente - Qualificação de Recursos Humanos para a
Gestão e o Controle da Política de Atendimento aos Direitos da
Criança e do Adolescente" a seguinte redação:
Finalidade: Desenvolver ações de capacitação técnica destinadas aos
conselheiros, gestores e operadores da Política de Atendimento a
Crianças e a Adolescentes, incluindo-se a temática específica do
acompanhamento da execução orçamentária dos recursos do Fundo
para a Infância e a Adolescência, nos níveis municipal, estadual e
federal, e ações de viabilização das Conferências Bienais da Criança
e do Adolescente.

Emenda: 913/0-0
Apresentação: 12/12/2006
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprovação
Texto: Dê-se à finalidade da Ação 4.157 - "Minas sem Lixões" a
seguinte redação:
Finalidade: apoiar os Municípios no atendimento às normas de gestão
de resíduos sólidos, conforme as deliberações normativas do Copam;
os movimentos sociais agrupados em fóruns sobre lixo e cidadania e
as associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis.

Emenda: 914/0-8
Apresentação: 12/12/2006

[À!
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Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprovação
Texto: Acrescente-se onde convier:
Art. ... - As disposições do Anexo V desta Lei, consideradas incisos
deste artigo, constituem alterações ao orçamento aprovadas pelo
Poder Legislativo, as quais serão, salvo em caso de veto,
incorporadas pelo Poder Executivo aos Anexos 1 a IV desta Lei.

Emenda: 915/0-6
Apresentação: 12/12/2006
Status: Em Análise	1

Autor: Fiscalização Fina nceira e Orçamentária
Partido: Parecer: Pelalaprovação
Texto: Acrescente-se orde convier:
Art. ... - Fica o Poder Executivo autorizado a compatibilizar as
alterações decorrentes das emendas parlamentares constantes dos
Anexos V e VI com o Plano Plurianual de Ação Governamental -
PPAG.

Emenda: 916/0-4
Apresentação: 12112/2006
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprovaçãb
Texto: Acrescente-se onde convier:
Art. ... - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à realocação de
projetos, atividades e programas e à transposição de dotações
orçamentárias em decorrência de leis delegadas promulgadas até 31
de janeiro de 2007.

Emenda: 917/0-2
Apresentação: 04/12/2006
Status: Em Análise
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Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprovação
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Setop
Objeto do Gasto: Apoio financeiro aos municípios em situação de
calamidade e/ou obras de infra-estrutura - Despesas de capital
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$300.000,00

Emenda: 918/0-0
Apresentação: 04/12/2006
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprovação
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Der/MG
Objeto do Gasto: Pavimentação asfáltica da rodovia MG-429, no
trecho que liga Luz a Lagoa da Prata, passando pelo Distrito de
Esteios.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Setop.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
aos municípios em obras de infra-estrutura
Valor: R$1 5.000,00

Emenda: 919/0-9
Apresentação: 04/12/2006
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprovação
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedri/Seam
Objeto do Gasto: Apoio ao desenvolvimento municipal - Fadem
Municípios e Entidades - Despesas de Capital
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência

rÃ
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$1 50.000,00

Emenda: 920/0-2
Apresentação: 04/12/2006
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprovaçâp
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese
Objeto do Gasto: Apoio financeiro visando o desenvolvimento da
prática esportiva do município e de entidades - Despesas de Custeio
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Sybatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$50.000,00

Emenda: 921/0-0
Apresentação: 04/12/2006
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprovação
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese
Objeto do Gasto: Apoio financeiro visando o desenvolvimento
municipal e de entidades - Despesas de Capital - Assistência Social
Orgão(s) e/ou Entidades) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Sübatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingênci'a
Valor: R$1 00.000,00	1

Emenda: 922/0-9
Apresentação: 05112/2006
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Partido:
Parecer: Pela Aprovação
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Setop
Objeto do Gasto: Apoio financeiro aos municípios em obras de infra-
estrutura
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$300.000,00

Emenda: 923/0-7
Apresentação: 05/12/2006
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprovação
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedru
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Padem
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$100.000,00

Emenda: 924/0-5
Apresentação: 05/12/2006
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela aprovação
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fes
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde - Custeio
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$50.000,00

rÀ
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Emenda: 925/0-3
Apresentação: 05/12,
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização F
Partido:
Parecer: Pela AprovE
órgão e/ou Entidade
Objeto do Gasto: Apc
Orgão(s) e/ou Entida
Subprojeto(s) e/ou
Reserva de ContingÉ
Valor: R$60.000,00

Emenda: 926/0-1
Apresentação: 05/12
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização F
Partido:
Parecer: Pela Aprow
órgão e/ou Entidade
Objeto do Gasto: Api
Orgão(s) e/ou Entida
Subprojeto(s) e/ou
Reserva de Conting
Valor: R$40.000,00

Emenda: 927/0-0
Apresentação: 05/1
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização 1
Partido:
Parecer: Pela Apro
órgão e/ou Entidad
Objeto do Gasto:
Fundamental
órgão(s) e/ou Entid

e Orçamentária

noticiada: Sedese.
ao Desporto nos Municípios - Capital
s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
jbatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):

e Orçamentária

noticiada: Sedoso.
ao Desporto nos Municípios - Custeio
s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
ubatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):

e Orçamentária

i: See
de Escolas Estaduais do Ensino

Deduzida(s): Reserva de Contingência
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$50.000,00

Emenda: 928/0-8
Apresentação: 05/12/2006
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprovação
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Setop.
Objeto do Gasto: Prefeitura Municipal de Jequeri - Reforma do Campo
do Jequiriense Futebol Clube
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$120.000,00

Emenda: 92910-6
Apresentação: 05/12/2006
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprovação
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Setop
Objeto do Gasto: Prefeitura Municipal de Jequeri - Encascalhamento
de vias públicas nos distritos da cidade de Jequeri
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$30.000,00

Emenda: 930/0-0
Apresentação: 05/12/2006
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária

rsl
J
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Partido:
Parecer: Pela Aprove
órgão e/ou Entidade
Objeto do Gasto:
encascalhamento na
órgão(s) e/ou Entida
Subprojeto(s) e/ou
Reserva de Contingê
Valor: R$25.000,00

neficiada: Setop
Prefeitura Municipal de Ponte Nova -
munidade do Cedro
s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
ubatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):

Emenda: 931/0-8
Apresentação: 05/12/2006
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprovação
Órgão e/ou EntidadeBeneficiada: Setop
Objeto do Gasto: Prefeitura Municipal de Ponte Nova - Reforma em
Escolas Públicas
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Continç
Valor: R$50.000,00

Emenda: 932/0-6
Apresentação: 05/12.
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização F
Partido:
Parecer: Pela AprovE
órgão e/ou Entidade
Objeto do Gasto: Ca
do Piranga- Aquisiçã
órgão(s) e/ou Entida
Subprojeto(s) e/ou
Reserva de Contincj

e Orçamentária

eficiada: Sedese
pi-Casa União pelo Desenvolvimento do Vale
equipamentos para cozinha comunitária
Deduzida(s): Reserva de Contingência

)atividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
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Valor: R$15.000,00

Emenda: 933/0-4
Apresentação: 06/12/2006
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprovação
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese
Objeto do Gasto: Cadevapi-Casa União pelo Desenvolvimento do Vale
do Piranga- Aquisição de veículo
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$35.000,00

Emenda: 934/0-2
Apresentação: 06/12/2006
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprovação
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Setop
Objeto do Gasto: Associação Comunitária do Bairro Rosa Neves -
Construção da sede Própria
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$50.000,00

Emenda: 935/0-0
Apresentação: 06/12/2006
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprovação



Órgão e/ou Entidade
Objeto do Gasto:
Pavimentação da Ri
Monte Negro - Bairro
órgão(s) e/ou Entida'
Subprojeto(s) e/ou
Reserva de Contingê
Valor: R$30.000,00

1639

neficiada: Setop
:eitura Municipal de Ribeirão das Neves -
Monte Alegre entre as Ruas Monte Cario e
João de Deus
s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
jbatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):

Emenda: 936/0-9
Apresentação: 06/12/2906
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprovação
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese
Objeto do Gasto: Ceditro de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente Zilah Spósito - Aquisição de material permanente
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$20.000,00

Emenda: 937/0-7
Apresentação: 06/12
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização F
Partido:
Parecer: Pela Aprovz
órgão e/ou Entidade
Objeto do Gasto: Es
da Quadra
órgão(s) e/ou Entida
Subprojeto(s) e/ou
Reserva de ContingÉ
Valor: R$30.000,00

e Orçamentária

ieficiada: Setop
Estadual João Ferreira de Freitas - Cobertura

Deduzida(s): Reserva de Contingência
atividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
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Emenda: 938/0-5
Apresentação: 06/12/2006
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprovação
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Setop
Objeto do Gasto: Instituto Educacional de Jequitinhonha - Reforma da
Quadra
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$20.000,00

Emenda: 939/0-3
Apresentação: 06/12/2006
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprovação
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Setop
Objeto do Gasto: Associação Rural das Fazendas Olhos D'agua -
Construção da sede Própria
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$20.000,00

Emenda: 940/0-7
Apresentação: 06/1212006
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprovação
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Setop

rÀ
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Objeto do Gasto: Associação de Famílias Unidas do Cariri - Aquisição
de Trator
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou tubatihdade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$30.000,00

Emenda: 941/0-5
Apresentação: 06/12/2006
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprovação
órgão e/ou Entidade Beneficiada: See
Objeto do Gasto: Ong [Novos Tempos
Cursos Profissionalizarbies - Capital
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s)
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s)
Reserva de Contingência
Valor: R$20000,00

Recurso para Implantação de

Reserva de Contingência
Deduzida(s) ou Anulada(s):

Emenda: 942/0-3
Apresentação: 06/1;
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização 1
Partido:
Parecer: Pela Aprov
órgão e/ou EntidadE
Objeto do Gasto:
Permanente
órgão(s) e/ou Entid
Subprojeto(s) e/ou
Reserva de Conting
Valor: R$20.000,00

Emenda: 943/0-1

e Orçamentária

iada: Sedese
de Raul Soares - Aquisição Material

Deduzida(s): Reserva de Contingência
atividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
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Apresentação: 06/12/2006
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprovação
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese
Objeto do Gasto: Sopac-Sociedade de Prevenção e Assistência aos
Cancerosos de Raul Soares - Aquisição de Veículo
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$25.000,00

Emenda: 944/0-0
Apresentação: 06/12/2006
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprovação
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese
Objeto do Gasto: Apae de Viçosa - Aquisição de Material Permanente
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$20.000,00

Emenda: 945/0-8
Apresentação: 06/12/2006
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprovação
órgão e/ou Entidade Beneficiada: See
Objeto do Gasto: Escola Família Agrícola de Jequeri - Apoio
Financeiro - Custeio
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência

Á
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Deduzida(s) ou Anulada(s):Subprojeto(s) e/ou
Reserva de Conting
Valor: R$20.000,00

Emenda: 946/0-6
Apresentação: 06/12,
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização F
Partido:
Parecer: Pela Aprow
Órgão e/ou Entidade
Objeto do Gasto:
Financeiro - Custeio
órgão(s) e/ou Entida
Subprojeto(s) e/ou
Reserva de Contingê
Valor: R$20.000,00

e Orçamentária

ada: See
Família Agrícola de ltaobim - Apoio

Deduzida(s): Reserva de Contingência
atividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):

Emenda: 947/0-4
Apresentação: 06/12/2006
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprovação
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro a Diversas Entidades - Esporte -
çapital
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$30.000,00

Emenda: 948/0-2
Apresentação: 06/1
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização	e Orçamentária

kA
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Partido:
Parecer: Pela Aprovação
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese
Objeto do Gasto: Apoio financeiro ao Departamento de Assistência
Social da Prefeitura Municipal de ltuiutaba para aquisição de
mobiliário para implantação de curso preparatório para vestibular para
pessoas carentes
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$23.000,00

Emenda: 949/0-0
Apresentação: 14/1212006
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprovação
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Der/MG
Objeto do Gasto: Pavimentação da rodovia MG-335 que liga os
municípios de São Tiago a Bom Sucesso, passando pelo Distrito de
Mercês de Agua Limpa.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Setop
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
aos municípios em obras de infra-estrutura
Valor: R$15.000,00

Emenda: 950/0-4
Apresentação: 14/1212006
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprovação
órgão e/ou Entidade Beneficiada: See
Objeto do Gasto: Reforma e ampliação de unidades da rede estadual
de educação no município de Pouso Alegre (ensino fundamental).



Órgão(s) e/ou Entidades) Deduzida(s): Reserva de Contingência 
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Subprojeto(s) e/ou ubatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$300.000,00

Emenda: 951/0-2
Apresentação: 14/12/2006
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprovação
órgão e/ou Entidade Bbneticiada: Fes
Objeto do Gasto: Recursos destinados à Prefeitura Municipal de
Pouso Alegre para compra de materiais e equipamentos para a
Policlínica do Bairro São Geraldo.
órgão(s) e/ou Entidadé(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$300.000,00

Emenda: 952/0-0
Apresentação: 14/12/2006
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprovação
órgão e/ou Entidade Beneficiada: See
Objeto do Gasto: Ampliação de Escola Municipal de Ensino
Fundamental
órgão(s) e/ou Entidad(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingênbia
Valor: R$50.000,00

Emenda: 953/0-9
Apresentação: 16/12/2006



1646

Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprovação
Texto: Dê-se à finalidade da ação 1647 - Construção ou Melhoria de
Unidades Habitacionais na Zona Rural - do Programa 213 - Lares
Gerais - a seguinte redação, procedendo-se às alterações necessárias
nos Anexos 1 e II:
"Promover a construção ou melhoria de unidades habitacionais na
zona rural, beneficiando prioritariamente as famílias com renda
mensal de até 3 salários mínimos, inclusive nas comunidades
quilombolas e rurais e nas áreas indígenas.".

Emenda: 954/0-7
Apresentação: 16/12/2006
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprovação
Texto: Dê-se à finalidade da ação 1334 - Expansão do Ensino Médio -
do Programa 310 - Universalização e Melhoria do Ensino Médio - a
seguinte redação, procedendo-se às alterações necessárias nos
Anexos 1 e II:
"Expandir as oportunidades de acesso ao ensino médio, inclusive nas
comunidades quilombolas e rurais e nas áreas indígenas, com a
observância das especificidades étnicas locais.".

Emenda: 955/0-5
Apresentação: 16/12/2006
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprovação
Texto: Dê-se à finalidade da ação 1175 - Criação e Manutenção dos
Centros Vocacionais Tecnológicos - do Programa 311 - Inclusão

rs
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Digital - a seguinte red
nos Anexos 1 e II:
"Criar e manter local d
tecnologia, inclusive
áreas indígenas, p
profissionalizante de a
cidadãos, dotando os
utilização de pessoas
hospedar incubadoras

procedendo-se às alterações necessárias

referência como centro vocacional regional de
s comunidades quilombolas e rurais e nas
a treinamento à distância, capacitação
)rdo com a vocação local, inclusão digital dos
quípamentos de recursos específicos para a
om necessidades especiais, bem como para

empresas de inovação tecnológica.".

Emenda: 956/0-3
Apresentação: 16/12/2006
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprovação
Texto: Dê-se à finalidade da ação 1567 - Instalar Módulos Sanitários
em Residências de Fam ílias de Baixa Renda - do Programa 080 -
Saneamento Básico: Mais Saúde para Todos - a seguinte redação,
procedendo-se às alteações necessárias nos Anexos 1 e II:
"Melhorar as condições sanitárias em residências de famílias de baixa
renda, inclusive nas cbmunidades quilombolas e rurais e nas áreas
indígenas.".

Emenda: 957/0-1
Apresentação: 16/12/
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Fi
Partido:
Parecer: Pela Aprova
Texto: Dê-se à 1 in
Simplificados de Sa
Básico: Mais Saúde 1
às alterações necess
"Melhorar a qualidad'
outros assentamenti

ra e Orçamentária

idade da ação 1388 - Implantar Sistemas
amento - do Programa 080 - Saneamento

ira Todos - a seguinte redação, procedendo-se
ias nos Anexos 1 e II:
de vida nas pequenas comunidades, favelas e

semelhantes, disponibilizando serviços de
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saneamento básico, inclusive nas comunidades quilombolas e rurais e
nas áreas indígenas.".

Emenda: 958/0-0
Apresentação: 16/12/2006
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprovação
Texto: Dê-se à denominação, à finalidade e à meta física da açãc
1242 - Implantação do Parque Tecnológico de Belo Horizonte - do
Programa 540 - Arranjos Produtivos Locais - as seguintes redações,
procedendo-se às alterações necessárias nos Anexos 1 e II:
"Denominação: Implantação e apoio a parques tecnológicos
Finalidade: Prover infra-estrutura, edificação e equipamentos básicos
para início de operação do parque tecnológico de Belo Horizonte e
apoiar a implantação de parques em instituições consolidadas de
pesquisa e ensino nos Municípios de Viçosa, Itajubá, Juiz de Fora,
Uberlândia e Divinópolis.
Meta física para 2007: 6.".

Emenda: 959/0-8
Apresentação: 16/12/2006
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprovação
Texto: Dê-se à finalidade da ação 2748 - Apoio administrativo do
ensino fundamental - do Programa 116 - Melhoria do Ensino
Fundamental - a seguinte redação, procedendo-se às alterações
necessárias nos Anexos 1 e II:
"Manter as ações administrativas das escolas do ensino fundamental,
inclusive a viabilização de condições de deslocamento para os
professores que lecionam nas escolas situadas no meio rural.".

Emenda: 960/0-1



Apresentação: 1 6/12/2Q06
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Partido:
Parecer: Pela Aprov
Texto: Dê-se à finE
ensino médio - do
seguinte redação,
Anexos 1 e II:
"Manter as ações
inclusive a viabiliz
professores que leci'

da ação 2369 - Apoio administrativo
ima 638 - Melhoria do Ensino Médio
ndo-se às alterações necessárias nos

iistrativas das escolas do ensino médio,
de condições de deslocamento para os
nas escolas situadas no meio rural.".

Emenda: 961/0-0
Apresentação: 16/12/2906
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Finànc'
Partido:
Parecer: Pela Aprovaç
Texto: Dê-se à finalid
Atendimento à Pesso
Social de Famílias Vul
se às alterações nece
"Executar o Programa
alta complexidade à
Ação Estadual, finam
prestam serviços assi
especial atenção aos

e Orçamentária

Je da ação 4640 - Proteção Social Especial -
com Deficiência - do Programa 622 - Inclusão
erabilizadas - a seguinte redação, procedendo-
;árias nos Anexos 1 e II:
: ederal de Proteção Social Especial de média e
ssoa com deficiência - Sacpse - Deficiente e
ando entidades e prefeituras municipais que
:enciais à pessoa com deficiência, oferecendo
?ficientes mentais e autistas.".

Emenda: 962/0-8
Apresentação: 16/1
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização	e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Apro

rÀ
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Texto: Dê-se à finalidade da ação 4325 - Instalações e equipamentos
esportivos - do Programa 689 - Minas Esporte - a seguinte redação,
procedendo-se às alterações necessárias nos Anexos 1 e II:
"Financiar a reforma e construção de instalações esportivas e a
aquisição de equipamentos para federações e entidades esportivas
objetivando uma infra-estrutura esportiva adequada para o Estado de
Minas Gerais, inclusive com a promoção de espaços para a prática do
skate.".

Emenda: 963/0-6
Apresentação: 16/12/2006
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprovação
Texto: Dê-se à finalidade da ação 1082 - Implantação de projetos de
apoio à agricultura familiar - do Programa 382 - Minas sem Fome - a
seguinte redação, procedendo-se às alterações necessárias nos
Anexos 1 e II:
"Implantar projetos visando ao desenvolvimento sustentável da
agricultura familiar, inclusive com apoio a projetos de incentivo às
microdestilarias de álcool e de beneficiamento de produtos derivados
da cana e mini-usinas para produção de biodiesel.".

Emenda: 964/0-4
Apresentação: 16/12/2006
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprovação
Texto: Dê-se à finalidade da ação , 1214 - Elaboração de Projetos de
Sistemas de Saneamento fora da Area de Concessão da Copasa - do
Programa 080 - Saneamento Básico: Mais Saúde para Todos - a
seguinte redação, procedendo-se às alterações necessárias nos
Anexos 1 e II:

rÀ
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"Elaborar projetos de engenharia para sistemas de abastecimento de
água, esgotamento sanitário e disposição final de resíduos sólidos,
com prioridade para a iriplantação do Projeto Rio Doce Limpo.".

Emenda: 965/0-2
Apresentação: 16/12/2006
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Finãnceira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprovação
Texto: Dê-se à denôminação e à finalidade da ação 4176 -
Conservação de Rodbvias - do Programa 122 - Programa de
Manutenção da Rede Rodoviária Estadual -' a cargo do Funtrans, as
seguintes redações, procedendo-se às alterações necessárias nos
Anexos 1 e II:
"Denominação: Melhoramento de Rodovias
Finalidade: Implantar, pavimentar e recuperar acessos municipais.".

Emenda: 966/0-0
Apresentação: 16/12
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização F
Partido:
Parecer: Pela AprovE
órgão e/ou Entidade
Objeto do Gasto: Ft
fomento e a divulga
recursos não reembc
órgão(s) e/ou Entida
Subprojeto(s) e/ou 5
1296 obra 535 R$1
Ação 4134 obra 463

obra 464
Valor: R$300.000,00

Emenda: 967/0-9

e Orçamentária

eficiada: Fundo Estadual de Cultura
sos para auxílios em projetos que visem o
cultural no Estado, mediante a liberação de
eis - Inversão Financeira

Deduzida(s): Der/MG
tividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Ação

100.000,00
60.000,00

rÀ
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Apresentação: 16/12/2006
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprovação
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Universidade do Estado de Minas
Gerais
Objeto do Gasto: Implantação de infra-estrutura para ensino à
distância - Despesa de Capital
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Der/MG
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Ação
1296 obra 534 R$635.000,00
Valor: R$635.000,00

Emenda: 968/0-7
Apresentação: 16/12/2006
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprovação
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Reforma, ampliação e balizamento noturno de
aeroportos.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Setop
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Ação
1050 R$ 100.000,00
Ação 1049 R$ 900.000,00
Valor: R$1.000.000,00

Emenda: 969/0-5
Apresentação: 16112/2006
Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido: Parecer: Pela aprovação
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sectes

WILai
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Objeto do Gasto: Instrurnentalização dos conselhos tutelares -
Despesas de Capital
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Setop
Subprojeto(s) e/ou Subâtividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Ação
1050 R$300.000,00
Valor: R$300.000,00

Emenda: 970/0-9
Apresentação: 16/1 2/20 06
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Finnc	e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprovação
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvi nento Sustentável
Objeto do Gasto: Execução de projetos e programas que assegurem o
incentivo ao turismo, à preservação do meio ambiente, ao uso
adequado do solo e das águas, à irrigação e à pesca no entorno das
principais lâminas d'água do Estado - Despesa de Capital.
Orgão(s) e/ou Entidade (s) Deduzida(s): Setop
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Ação
4201 R$500.000,00
Valor: R$500.000,00

Emenda: 971/0-7
Apresentação: 16/12t
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Fi
Partido:
Parecer: Pela Aprovai
órgão e/ou Entidade
Pecuária e Abastecin'
Objeto do Gasto: Cc
exposição e similares
Orgão(s) e/ou Entidac

ra e Orçamentária

Secretaria de Estado de Agricultura,

ução, reforma e ampliação de parques de
parceria com sindicatos rurais e prefeituras.
Deduzida(s): Der/MG e Setop

rÁ
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Der/MG - Ação 4098 obra 450 R$ 80.000,00
SETOR - Ação 4201 R$ 400.000,00
Valor: R$480.000,00

Emenda: 972/0-5
Apresentação: 16/12/2006
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprovação
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Apoio ao desenvolvimento municipal - Despesa de
çapital.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Setop
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Ação
1049 R$ 3.500.000,00
Valor: R$3.500.000,00

Emenda: 973/0-3
Apresentação: 16/12/2006
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprovação
órgão e/ou Entidade Beneficiada:	Fundo	Estadual de
Desenvolvimento de Transportes - Funtrans
Objeto do Gasto: Implantação, pavimentação e recuperação de
acessos municipais.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Der/MG
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Ação
1325 - Pro-MG Funcional - Obra 513 - R$ 5.000.000,00
Valor: R$5.000.000,00

Emenda: 974/0-1

rs
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Apresentação: 16/12/2006
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprovação
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do Gasto: Apoio às manifestações culturais no Estado.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Der/MG
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Ação
4098
obra 449 R$ 430.000,00
obra 452 R$ 300.000,09
obra 454 R$ 270.000,00
Valor: R$1.000.000,00

Emenda: 975/0-0
Apresentação: 16/12/2(
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Fim
Partido:
Parecer: Pela Aprovaç
órgão e/ou Entidad
Desenvolvimento Regi(
Objeto do Gasto: Apoi
de leite a granel.
órgão(s) e/ou Entidadc
Subprojeto(s) e/ou Sul
4134
obras 455, 456, 457,
obra
obra 462 = R$40.000,0
Ação 4098 obra 450 =
Valor: R$750.000,00

Emenda: 976/0-8
Apresentação: 16/1

e Orçamentária

Beneficiada: Secretaria de Estado de
ai e Política Urbana
aos municípios para implantação de tanques

s) Deduzida(s): Der
atividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Ação

459, 460 e 461 = R$100.000,00 de cada

10.000,00

rÃ
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Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprovação
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Construção da delegacia regional da polícia civil
Município de Divinópolis.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Der/MG
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Ação
4098 obra 481 R$21 0.000,00
Valor: R$210.000,00

Emenda: 977/0-6
Apresentação: 16/1 2/2006
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprovação
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fes
Objeto do Gasto: Promoção e execução de ações de saúde - Despesa
de Capital.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$600.000,00

Emenda: 978/0-4
Apresentação: 16/12/2006
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprovação
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Setop
Objeto do Gasto: Apoio aos municípios em situação de calamidade e
em obras de infra-estrutura

de

no

V---X



Órgão(s) e/ou Entida
Subprojeto(s) e/ou
Reserva de Conting
Valor: R$300.000,00
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Deduzida(s): Reserva de Contingência
atividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):

Emenda: 979/0-2
Apresentação: 16/12120,06
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprow
órgão e/ou Entidade	iada: Fes
Objeto do Gasto: Prc	e execução de ações de saúde - Despesa
de Capital.
Orgão(s) e/ou Entida	Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou	atividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Conting
Valor: R$300.000,00

Emenda: 980/0-6
Apresentação: 1611212006
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financ	e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprovação
órgão e/ou Entidade Benc liciada: Secretaria de Estado da Cultura
Objeto do Gasto: Estímulo à Produção Cultural - Custeio.
Orgão(s) e/ou Entidade (s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Sub atividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$75000,00

Emenda: 981/0-4
Apresentação: 16/1
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização	e Orçamentária
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Partido:
Parecer: Pela Aprovação
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Cultura
Objeto do Gasto: Estímulo à Produção Cultural - Despesa de Capital.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$75.000,00

Emenda: 982/0-2
Apresentação: 16/12/2006
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprovação
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fes
Objeto do Gasto: Promoção e execução de ações de saúde - Despesa
de Capital
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$1 00.000,00

Emenda: 983/0-0
Apresentação: 16/12/2006
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprovação
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Setop
Objeto do Gasto: Apoio aos municípios
em obras de infra-estrutura
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s):
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s)
Reserva de Contingência
Valor: R$300.000,00

em situação de calamidade e

Reserva de Contingência
Deduzida(s) ou Anulada(s):



1659

Emenda: 984/0-9
Apresentação: 16/12/2006
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprovação
órgão e/ou Entidade Bêneficiada: Sedese
Objeto do Gasto: Apoio financeiro a entidades e municípios esporte -
Despesa de Capital.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou $ubatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Reserva de Contingência
Valor: R$50.000,00	1

Emenda: 985/0-7
Apresentação: 16/12/12
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Fir
Partido:
Parecer: Pela Aprovaç
Texto: Dê-se ao prodL
de indenização às vil
Proteção a vítimas ci
humanos, a cargo da
"Produto: Indenização
"Unidade de medida: i

Emenda: 986/0-5
Apresentação: 18/1
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização
Partido:
Parecer: Pela Al:
Texto: Dê-se á
estruturação de

e Orçamentária

e unidade de medida da ação 4 515 - Pedido
ias de tortura deferido - do programa 277 -
violência e reparação a violação de direitos
dese, a seguinte redação:
3 vítimas de tortura paga"

ira e Orçamentária

de da ação 4405 - Criação, ampliação e
protegidas - do Programa 703 - Gestão de
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áreas protegidas - a seguinte redação, procedendo-se às alterações
necessárias nos Anexos 1 e II:
"Promover a criação a estruturação e a regularização fundiária de
unidades de conservação existentes, buscando parcerias para
administrá-las, incentivar a pesquisa e o turismo ecológico e realizar
estudos para a criação de unidades de conservação.".

Emenda: 987/0-3
Apresentação: 19/12/2006
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprovação
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais
Objeto do Gasto: Construção do Fórum de Betim.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Direção Administrativa - Outras Despesas Correntes.
Valor: R$100.000,00

Emenda: 988/0-1
Apresentação: 19/12/2006
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprovação
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais
Objeto do Gasto: Construção do Anexo do Fórum de Pará de Minas.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Direção Administrativa - Outras Despesas Correntes.
Valor: R$1 00.000,00
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Emenda: 989/0-0
Apresentação: 19/12/2006
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprovação
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais
Objeto do Gasto: Construção do Fórum de Divinópolis.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais
Subprojeto(s) e/ou Sibatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
Direção Administrativa Outras Despesas Correntes.
Valor: R$100.000,00

Emenda: 990/0-3
Apresentação: 19/12/
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Fi
Partido:
Parecer: Pela aprovai
órgão e/ou Entidade
Objeto do Gasto: Aç
Minas Esporte
órgão(s) e/ou Entida
Subprojeto(s) e/ou S
Ação 4322
Valor: R$100.000,00

Emenda: 991/0-1
Apresentação: 19/1
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização
Partido:
Parecer: Pela Apro

e Orçamentária

eficiada: Sedese
- Campos Verdes - Programa 689 -

Deduzida(s): Sedese
ddade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): JIMI -

e Orçamentária
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese
Objeto do Gasto: Ação ..........- Esporte na Escola com ênfase no
xadrez - Programa 689 - Minas Esporte
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Sedese
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): JEMG
- Ação 4318
Valor: R$1100.000,00

Emenda: 992/0-0
Apresentação: 19/12/2006
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprovação
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese
Objeto do Gasto: Ação ...........- Sempre Jovem com ênfase na 31
idade - Programa 689 - Minas Esporte
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Sedese
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): JIMI -
Ação 4322
Valor: R$1100.000,00

Emenda: 993/0-8
Apresentação: 19/1212006
Status: Em Análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária
Partido:
Parecer: Pela Aprovação
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese
Objeto do Gasto: Ação .........- Academia na Escola - Programa 689 -
Minas Esporte
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Sedese
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Jemg -
Ação 4318
Valor: R$1 00.000,00	-

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N9

rÃ
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3.734/2006
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n 9 3.734/2006,

que autoriza a aberturade crédito suplementar ao Orçamento Fiscal
do Estado em favor do Tribunal de Contas do Estado, foi
encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem n 2 68912006.

Publicado no "Diário do Legislativo" em 17/11/2006, foi o projeto
distribuído à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
nos termos do art. 160 da Constituição do Estado e do art. 204 do
Regimento Interno.

Decorrido o prazo regimental estabelecido no § 2 2 do art. 204 do
Regimento Interno, nãohouve apresentação de emendas.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe tem como objetivo autorizar o Poder

Executivo a abrir crédito suplementar ao orçamento do Tribunal de
Contas do Estado, no valor de R$5.797.351,69.

Inicialmente, cabe observar que tal projeto se faz necessário em
virtude de a Lei Orçamentária para o corrente exercício não prever
autorização para o Executivo abrir crédito suplementar ao orçamento
do Tribunal de Contas do Estado.

De acordo com a Lei federal n 2 4.320, de 1964, que estatui normas
gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos
e balanços dos entes federados, os créditos suplementares, que se
destinam a reforço de dotação orçamentária insuficientemente
prevista na lei do orçarjnento, serão autorizados por lei e abertos por
decreto. Além disso, sua abertura depende da existência de recursos
e será precedida de exposição justificativa.

Entre os recursos que podem ser utilizados para a abertura dos
créditos suplementaresl encontram-se os provenientes do excesso de
arrecadação e os resulantes de anulação parcial ou total de dotações
orçamentárias, nos terr4ios do § 1 2 do art. 43 da referida lei federal.

Conforme discriminado no projeto, o crédito total a ser autorizado
destina-se a despesas' de pessoal e encargos sociais, no valor de
R$5.470.000,00; outras despesas correntes, no valor de
R$205.000,00; e despesas com investimentos, no valor de

Wk
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R$122.35-1,69.
Para a abertura do crédito serão utilizadas as seguintes fontes de

recursos: anulação de dotações orçamentárias do Tribunal de Contas,
no valor de R$327.351,69, excesso de arrecadação das receitas de
contribuições sociais para o Fundo Financeiro de Previdência, no valor
de R$5.470.000,00.

Cabe mencionar que o art. 3 9 do projeto ressalva que a abertura do
crédito observará o disposto no art. 169 da Constituição Federal e as
normas pertinentes da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n9

3.734/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Dilzon

Melo - Zé Maia - Elisa Costa - José Henrique - Luiz Humberto
Carneiro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.758/2006

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Andrade, o projeto de lei em tela
visa a declarar de utilidade pública a Associação dos Produtores
Rurais de Córrego do Atalho e Vigilatos, com sede no Município de
Formiga.

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 referida Associação, fundada em 1986, tem como objetivo

promover ações que visem a melhorar a qualidade de vida dos
habitantes das localidades de Córrego do Atalho e Vigilatos, no
Município de Formiga.

Para alcançar suas metas, combate a fome e a pobreza; dá
proteção à saúde da família; desenvolve atividades nas áreas da
educação, cultura e lazer; visa à integração de seus beneficiários no
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mercado de trabalhô por meio da promoção de cursos
profissionalizantes; orienta sobre a preservação do meio ambiente.

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

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

n9 3.758/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2006.
Doutor Viana, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.760/2006

'olítica Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

3.760/2006, de autoria da Deputada Elbe
irar de utilidade pública o Clube de Galope de
sse Município.
inado preliminarmente pela Comissão de
a, que concluiu por sua juridicidade,
alidade com a Emenda n 9 1, que apresentou.
órgão colegiado deliberar conclusivamente

nos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.
Fundamentação

andado em 2001, entidade civil sem fins
do para defender os interesses dos seus
de promover rodeios, atua na pesquisa,
denação das atividades voltadas para o setor
trativismo natural, objetivando melhoria da
)dutor rural.
suas atividades, faz levantamento periódico
s dos moradores da região de Turmalina e
rninhamento aos órgãos municipais, estaduais
no estimula a organização e a integração

iipreendido pela entidade torna-a merecedora
utilidade pública.

Conclusão

Comissão de

O Projeto de Lei
Brandão, pretende d
Turrralina, com sede

O projeto foi ex
Constituição e Ju
constitucional idade e

Cumpre agora a
sobre o projeto, nos

O referido Clube,
lucrativos, foi constit
representados. Além
desenvolvimento e co
agropecuário e do
qualidade de vida do r

Para consecução d
das reais necessidad
providencia o seu enc
e federais, assim c(
comunitária.

O meritório trabalho
do título declaratório d

rÃ
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Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n
3.760/2006, em turno único, com a Emenda n2 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2006.
Doutor Viana, relator.

PARECER PARA O 1 P TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 2.595/2005
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Lá Maia, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao Município
de Frutal o imóvel que especifica.

Esgotado o prazo da Comissão de Constituição e Justiça, nos
termos do art. 140 do Regimento Interno, vem a matéria a este órgão
colegiado para a análise da sua repercussão financeira, conforme o
disposto no art. 188, c/c o art. 102, VII, "d", da referida norma.

Fundamentação
O imóvel descrito no projeto em exame consta de terreno com área

de 40.000m2, situado no Município de Frutal, conforme escritura
pública registrada sob o n2 31.863 do Livro 2, no Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Frutal,

Cumpre ressaltar que o referido imóvel foi doado ao Estado por esse
Município, para instalação de um centro de recuperação para
apenados, o que não se concretizou. Considerando que o bem público
encontra-se ocioso e não havendo planos para o seu aproveitamento
por parte do Estado, o Executivo municipal pretende aproveitá-lo para
a construção de casas populares pela Cohab-MG.

Isso posto, cabe tecer as considerações formuladas a seguir.
A autorização legislativa, requisito da transação ora analisada,

decorre da exigência fixada pela 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, especialmente pelo § 2 Q do seu art. 105.

O negócio jurídico de que trata o projeto de lei não acarreta
despesas para os cofres públicos e nem causa impacto na lei
orçamentária, pois, devidamente autorizado por este Parlamento, não
necessita ser incluído no Orçamento, vindo a representar apenas uma
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mudança no ativo permanente do balanço patrimonial do Estado. 1667
Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n
2.595/2005, no 1 0 turnoJ

Sala das Comissões, 
19 

de dezembro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dilzon

Meio - José Henrique - Elisa Costa - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA O 2TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 1.297/2003

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto em exame autoriza
o Poder Executivo a irplantar o serviço social nas escolas da rede
pública de ensino do Etado de Minas Gerais.

Aprovada no l o turn4 na forma do Substitutivo n 2 2, a proposição
vem a este colegiado a fim de receber parecer para o 2 0 turno, nos
termos do disposto no rt. 102, 1, c/c o art. 189, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, consoante dispõe o § l Q do art.
189 do Diploma Procedimental.

Fundamentação
O projeto em epígrafe pretende instituir o serviço social nas escolas

da rede pública estadual, visando contribuir para a efetivação do
direito à educação e para a melhoria do desempenho do aluno na
escola, por meio da! identificação dos problemas sociais e da
indicação de alternativas para solucioná-los.

A assistência social, ide que trata a proposição, tem um papel de
destaque na concretização plena do direito à educação, ao
compreender e mediarF as influências da realidade social incidentes
sobre a vida escolar, em seus aspectos de ordem econômica, social,
política e cultural.

A avaliação permanepte das funções do assistente social, no sentido
de aumentar a sua capacidade de intervir diretamente na prevenção
dos problemas sociais, tem-se traduzido em um novo perfil de
formação, visando ao alargamento das suas competências, o que
contribui decididamente para a melhoria da eficiência na gestão do
sistema educacional.

Pelo fato de não dispor de profissionais habilitados para atuar nesse
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campo de forma eficaz, as escolas, em sua maioria, lidam com
problemas no cotidiano, tais como a evasão escolar e o baixo
desempenho do corpo discente. O assistente social reúne todas as
condições necessárias para constituir um agente catalisador de
processos coletivos, promovendo a indispensável comunicação entre
saberes e agentes educativos, dentro e fora da escola.

Outrossim, seria oportuno fazer constar no projeto que as ações de
acompanhamento social nas escolas da rede pública de ensino sejam
implantadas no âmbito de programa governamental que tenha por
objetivo o atendimento de alunos portadores de necessidades
especiais ou o desenvolvimento social, de jovens pertencentes a
comunidades que apresentem baixo Indice de Desenvolvimento
Humano - IDH - ou vulnerabilidade social intensa. Com  esse
propósito, bem como com o de conferir um tratamento mais conciso à
matéria, apresentamos, ao final deste parecer, um substitutivo ao
vencido no 1 2 turno.

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

1.297/2003 no 22 turno, na forma do Substitutivo n 2 1 ao vencido no 1 O

turno, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO N 9 1

Autoriza o Poder Executivo a desenvolver ações de
acompanhamento social nas escolas da rede púbica de ensino do
Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a desenvolver ações de

acompanhamento social em escolas da rede pública de ensino do
Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único - As ações de que trata o "caput" deste artigo
poderão ser implantadas no âmbito de programa governamental que
tenha por objetivo o atendimento de alunos portadores de
necessidades especiais ou o desenvolvimento social de jovens
pertencentes a comunidades que apresentem baixo índice de
Desenvolvimento Humano - IDH - ou vulnerabilidade social intensa,
observadas as condições estabelecidas em regulamento.

Art. 2 - As ações de acompanhamento social de que trata o art. 12
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têm por finalidade:
- realizar pesquisas de natureza socioeconômica e familiar para

cadastro da população escolar:
II - elaborar e executar atividades com vistas a prevenir a evasão

escolar, melhorar o desempenho e rendimento do aluno, desenvolver
o protagonismo juvenil e aprimorar o capital humano e social dos
jovens;

III - propor, executar, e avaliar atividades que visem a prevenir a
violência, o uso de drogas e o alcoolismo e a disseminar informações
sobre doenças infectd-contagiosas e demais questões de saúde
pública;

IV - propor, executar e avaliar atividades comunitárias de
solidariedade;

Art. 32 - Serão findamentos organizacionais das ações de
acompanhamento soci

- articulação entre o
de forma a proporciona

II - articulação com ir
assistencial e organiza

Art. 49 - As ações
regulamentadas, deve
habilitado.

Art. 52 - Esta lei entra
Sala das Comissões,
Fahim Sawan, Presi

Resende - Gustavo Co

Institui o Serviço So
Minas Gerais.

A AssSnbléia Legisla
Art. 12 - Fica instituíd'

Estado, voltado ao ah
desenvolvido de forma

Art. 2 - O Serviço Si
precípua contribuir par

setores do Estado e demais entes federados,
eficácia às ações;
tituições privadas, notadamente as de caráter
ies comunitárias locais.
de acompanhamento, típicas de profissões
io ser exercidas por profissional legalmente

m vigor na data de sua publicação.
9 de dezembro de 2006.
ante - Ricardo Duarte, relator - Ana Maria

JETO DE LEI N 9 1.297/2003
(Redação do Vencido)
aI na rede pública de ensino do Estado de

va do Estado de Minas Gerais decreta:
o Serviço Social na rede pública de ensino do
dimento às comunidades escolares e a ser
tegrada às demais políticas setoriais.
iaI de que trata o art l tem como finalidade
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- a permanência do aluno na escola;
II - a garantia da qualidade dos serviços prestados no sistema

educacional;
III - o fortalecimento da gestão democrática e participativa da escola;
IV - a integração entre as comunidades interna e externa à escola;
V - a orientação às comunidades escolares, visando ao atendimento

de suas necessidades específicas.
Art. 32 - Para a consecução dos objetivos a que se refere o art. 2,

serão desenvolvidas as seguintes ações:
- realizar pesquisas de natureza socioeconômica e familiar para

caracterização da população escolar;
II - propor, executar e avaliar programas e atividades junto à

comunidade atendida pela escola, visando:
a) à prevenção da evasão escolar, à melhoria do desempenho do

aluno e à sua formação para o exercício da cidadania;
b) ao atendimento das demandas socioeconômicas e culturais das

famílias e à melhoria de sua qualidade de vida;
c) à integração efetiva das famílias no cotidiano da escola;
III - participar do desenvolvimento de programas que visem à

prevenção da violência, do uso de drogas e do alcoolismo e à
conscientização sobre questões gerais de saúde pública voltados para
a comunidade escolar;

IV - articular-se com instituições públicas, privadas, assistenciais e
organizações comunitárias locais, com vistas ao encaminhamento de
pais e alunos aos órgãos e serviços competentes para atendimento de
suas necessidades;

V - contribuir para a elaboração de estratégias específicas para a
inclusão do aluno com necessidades educativas especiais;

VI - instrumentalizar e apoiar os processos de organização e
mobilização das comunidades atendidas pela escola;

VII - empreender e executar as demais atividades pertinentes ao
Serviço Social, previstas pelos artigos 49 e 52 da Lei n 2 8.662, de 7 de
junho de 1993, que dispõe sobre a profissão de Assistente Social e dá
outras providências

Art. 32 - o Serviço Social de que trata esta lei será implantado de
forma gradual e articulada às redes e profissionais dos diversos
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setores sociais, deve
estabelecimentos de e
ser priorizada a sua imr

Parágrafo único - E
poderão ser criados pr
com a utilização de r
pessoal do Estado.

Art. 4 - O Serviço S
profissional legalmente

Art. 52 - Esta lei entra
PARECER PARA O 2

Comissão de D

O projeto de lei em
sobre a proteção da
comerciais que menci

A proposição foi apr
da Comissão de Fisc
esta Comissão delibe
art. 189, 1, do Regi

Segue, anexa, a rec

A proposta em análi
comerciais que oferec
acesso à internet e a i

Segundo os termos
alcóolicas em tais e
jogos que envolvam
ainda, o acesso a
pornográfico.

A proposta tem o ol
conforme enfatiza o ç
se salutar uma vez

os órgãos competentes identificar os
as localidades ou regiões onde deverá

atendimento do disposto no "caput"
iloto, com equipes fixas ou itinerantes,
humanos provenientes do quadro de

:ial a ser implantado deverá ser prestado por
abilitado na área.
m vigor na data de sua publicação.
TJRNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.086/2005
:esa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório
a, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispõe
ide dos consumidores nos estabelecimentos
e dá outras providências.

[da no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n 2,
ação Financeira e Orçamentária, cabendo a
sobre a matéria no 20 turno, nos termos do

nto Interno.
o do vencido, que integra este parecer.

Fundamentação
disciplina as atividades dos estabelecimentos
i serviços de locação de computadores para o
Fica de jogos eletrônicos.
projeto, fica vedado o consumo de bebidas

)elecimentos, como também a utilização de
rêmios em dinheiro, restando disciplinado,
mas da internet com conteúdo de caráter

de resguardar os interesses dos usuários,
r de l Q turno desta Comissão, mostrando-

esses estabelecimentos são normalmente
freqüentados por crianças e adolescentes.

Observa-se que o autor cuidou de estabelecer penalidades para os
estabelecimentos que não cumprirem as normas constantes do
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projeto, aplicando-se, para o caso, os preceitos constantes do ar!. 56
da Lei n g 8.078, de 11/9/90.

Contudo, com o fim de aprimorar a matéria, acatamos as Emendas
n% 1 e 2, do Deputado Célio Moreira.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação, no 2 Q turno, do Projeto

de Lei & 2.086/2005 na forma do vencido no 1 2 turno, com as
Emendas n9 1 e 2 a seguir apresentadas.

Emenda n 9 1
Dê-se ao inciso 1 do art. 1 Q a seguinte redação:
"Ar!. l -

- a venda e o consumo de bebidas alcóolicas e tabaco;".
Emenda n 2 2

Acrescente-se ao ar!. 22 o seguinte inciso VII:
"Ar!. 2 -
VII - afixar, em local visível, aviso das proibições a que se refere o

art. l desta lei.".
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2006.
Chico Rafael, Presidente - Lúcia Pacífico, relatora - João Leite.

PROJETO DE LEI N g 2.08612005
(Redação do Vencido)

Dispõe sobre as atividades dos estabelecimentos comerciais que
oferecem serviços de locação de computadores para o acesso e a
prática de jogos eletrônicos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ar!. 1 O - Nas dependências dos estabelecimentos comerciais que

oferecem serviço de locação de computadores para o acesso à
internet e a prática de jogos eletrônicos são proibidas as seguintes
práticas:

- a venda e o consumo de bebidas alcoólicas;
II - a utilização de jogos que envolvam prêmios em dinheiro;
III - o acesso de menores de 18 (dezoito) anos a páginas na internet

com conteúdo de caráter pornográfico ou que incitem a conduta
criminosa.

Art. 2°-Os estabelecimentos de que trata são obrigados a:
- ter iluminação adequada;
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II - regular o volume db som dos equipamentos;
III - ter mobiliário e eqdiipamentos ergonômicos;
IV - possibilitar o aceso aos portadores de deficiência física;
V - expor, em local viível, uma lista dos jogos e dos serviços que

estão à disposição dos clientes, descrevendo-os e indicando a faixa
etária adequada a seu uso, segundo a legislação em vigor;

V - expor, em local visível, aviso de que, a cada 3 (três) horas de
utilização ininterrupta dos equipamentos, deverá corresponder um
intervalo de, no mínimo, 30 (trinta) minutos.

Art. 3°- A inobservânbia do disposto nesta lei sujeitará o infrator às
penalidades previstas no art. 56 da Lei Federal n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990, sem prejuízo daquelas previstas na Lei Federal n°
8.069, de 13 de julho dd 1990.

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 21FURNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.087/2005

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei n
2.08712005 "dispõe sobro a prática do turismo de aventura no Estado
de Minas Gerais e dá outras providências".

Aprovada em F turro, na forma do Substitutivo n g 2, retorna a
matéria a esta Comissão, para receber parecer para o 2 Q turno, nos
termos do § 29 do art. 1 á9 do Regimento Interno.

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

O projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a prática do turismo de
aventura no Estado de Minas Gerais, com o objetivo de ordenar tal
atividade, garantir a segurança dos praticantes, qualificar o pessoal
das agências envolvida e preservar os espaços naturais.

E de conhecimento público o avanço desta modalidade de turismo
associada ao esporte de aventura; contudo, a prática vem sendo
desenvolvida desordnadamente, sem acompanhamento de
profissionais qualificados, com uso de equipamentos inadequados e
aplicados à exaustãot O noticiário tem informado sobre vários
acidentes fatais por todo o Estado e pelo Brasil afora.

O projeto em exame foi anexado a outros projetos que tratam de
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matéria semelhante, reunindo um conjunto abrangente de normas
capazes de conferir profissionalismo e segurança à prática dos
esportes de aventura no Estado.

Por outro lado, a proposição procura estabelecer a obrigatoriedade
de as agências de turismo de aventura obterem licenciamento nos
órgãos competentes, bem como de utilizarem os materiais e
equipamentos necessários à prática das atividades.

Dessa forma, com requisitos obrigatórios para se operar o esporte
de aventura, seus praticantes terão mais tranqüilidade, ao optarem por
essa forma de lazer.

Conclusão
Com fundamento no exposto, somos pela aprovação, no 2 9 turno, do

Projeto de Lei n 2 2.087/2005 na forma do vencido no 12 turno.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2006.
Paulo Cesar, Presidente - Maria Olívia, relatora - Carlos Gomes.

PROJETO DE LEI N 2 2.087/2005
(Redação do Vencido)

Dispõe sobre a prática de esporte de aventura no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Geras decreta:
Art. 1 2 - A promoção do esporte de aventura no Estado como

atividade comercial ou atividade coletiva de recreação e lazer de
caráter público ou privado observará o disposto nesta lei.

Parágrafo único - Para os fins desta lei, consideram-se esporte de
aventura as modalidades esportivas de recreação que ofereçam riscos
controlados à integridade física de seus praticantes e exijam o uso de
técnicas e equipamentos especiais para sua prática.

Art. 22 - A prática dos esportes de aventura deve pautar-se pela
preservação da integridade física de seus praticantes, observando
ainda o controle dos impactos da atividade sobre o meio ambiente e
as comunidades envolvidas.

Art. 32 - São requisitos para a promoção do esporte de aventura, nos
termos a serem definidos no regulamento desta lei:

- autorização do Corpo de Bombeiros Militar para a realização da
atividade;

II - autorização do órgão competente para a utilização de locais
públicos ou privados;
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III - responsabilização técnica da atividade por profissional
habilitado;

IV - utilização de equipamentos e técnicas adequadas à modalidade;
V - acompanhamento das atividades por monitores habilitados;
VI - prestação de primeiros socorros no local onde se realize a

atividade, se necessário;
VII - condições de resgate da vítima em caso de acidente.
Parágrafo único - Os equipamentos utilizados na prática de esportes

de aventura devem apresentar certificado de qualidade expedido pelo
órgão responsável em nível estadual ou federal

Art. 4 - O promotor de' esportes de aventura obriga-se ainda a:
- colher assinatura dos praticantes em termo de responsabilidade,

onde constarão as obrigações da operadora, as características da
atividade contratada e o1 s riscos a ela inerentes;

II - divulgar publicanente, nos locais onde atue, as informações
necessárias ao seguro desenvolvimento de suas atividades.

Art. 50 - Será exigido das agências de turismo que operam com
esporte de aventura Iienciamento específico para o exercício da
atividade, nos termos desta lei e de seu regulamento.

Art. 6 - Aplicam-se ab disposto nesta lei as normas da Associação
Brasileira de Normas jrécnicas - ABNT - para as modalidades de
esporte de aventura, sem prejuízo do disposto no regulamento e na
legislação pertinente.

Art. 70 - As concessões para o funcionamento das atividades
esportivas de que trata esta lei serão anuais, sendo exigidas, para sua
renovação, vistoria do material utilizado e atualização de cadastro dos
profissionais envolvidos na atividade.

Art. 8 - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às
seguintes sanções, nos termos do regulamento:

- multa;
II - suspensão temporária da atividade;
III - interdição, total ou parcial, do estabelecimento ou da atividade;
IV - cassação da licer1ça do estabelecimento ou da atividade.
Art. 99 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA O 2ç TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 2.493/2005
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
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Relatório
De autoria do Deputado Laudelino Augusto e da Deputada Maria

Tereza Lara, o Projeto de Lei flQ 2.493/2005 dispõe sobre a criação do
Programa Agenda 21 do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.

Aprovada no V turno, na forma do Substitutivo & 1, com a Emenda
n 2 1, retorna a matéria a esta Comissão para receber parecer de 2
turno, nos termos regimentais. Segue, anexa, a redação do vencido,
que é parte deste parecer.

Fundamentação
O projeto de lei em tela cria  Programa Agenda 21 do Estado de

Minas Gerais, com o objetivo de facilitar as ações necessárias às
políticas públicas voltadas para a implementação do desenvolvimento
sustentável no Estado. A criação da Agenda 21 no Estado justifica-se,
no entendimento do autor, por 'constituir-se em um espaço de
deliberação da sociedade sobre as políticas públicas, objetivando a
transformação do atual modelo de desenvolvimento em um modelo
que tenha por base a sustentabilidade".

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo n Q 1,
com o objetivo de sanar impropriedade jurídica do projeto, tendo em
vista que a criação de órgão na esfera do Executivo depende de
iniciativa legislativa do Governador do Estado. Esta Comissão, por sua
vez, apresentou a Emenda n 2 1, de forma a garantir que a Agenda 21
Estadual seja elaborada pelo poder público com ampla participação da
sociedade civil, observado o disposto na Agenda 21 Brasileira, que é o
documento norteador para a consecução das diretrizes do
desenvolvimento sustentável no País. Por meio dessa emenda ficou
garantida, também, a participação do Fórum Agenda 21 do Estado de
Minas Gerais na elaboração da Agenda 21 Estadual.

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

2.493/2005 no 2Q turno, na forma do vencido em 1 2 turno.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2006.
Laudelino Augusto, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - João

Leite.
PROJETO DE LEI N 9 2.493/2005
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Dispõe sobre a elaL
A Assembléia Legis
Art. 1 - O desenvo

será orientado pela A
Art. 2 - A Agenda

com ampla participaç
Agenda 21 Brasileira.

Parágrafo único -
público assegurará a
Minas Gerais.

Art. 39 - Para a o
Estado:

Redação do Vencido)
ção da Agenda 21 Estadual.
(a do Estado de Minas Gerais decreta:
iento sustentável no Estado de Minas Gerais
da 21 Estadual.
Estadual será elaborada pelo poder público
da sociedade civil, observado o disposto na

elaboração da Agenda 21 Estadual, o poder
rticipaçâo do Fórum Agenda 21 do Estado de

do disposto no art. 2, incumbe ao

- apoiar as iniciativas do Fórum Agenda 21 do Estado de Minas
Gerais para a consecução de seus objetivos;

II - promover audiências públicas, seminários e fóruns;
III - instituir comissão é grupos de trabalho temáticos;
IV - difundir a imporância da participação da sociedade civil no

processo de elaboraçãd da Agenda 21 Estadual;
V - criar mecanismos de financiamento;
VI - promover a articulação com a Frente Parlamentar para o

Desenvolvimento Susi
Comissão de Políticas
21 Brasileira, de que
2004;

VII - incentivar e apo
locais;

VIII - promover consulta pública pelos meios eletrônicos;
IX - disponibilizar dadbs e informações para os interessados.
Parágrafo único - A : participação em grupos de trabalho ou em

comissões será considerada prestação de serviços relevantes, não
remunerada.

Art. 4 - Esta lei entrz
PARECER PARA O 2

tvl e Apoio às Agendas 21 Locais e a
Desenvolvimento Sustentável e da Agenda
i o Decreto Federal de 3 de fevereiro de

os Municípios na elaboração de Agendas 21

em vigor na data de sua publicação.
TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 3.02712006

fissão de Segurança Pública
Relatório
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O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Gustavo Corrêa, dispõe
que os estabelecimentos comerciais que compram materiais de metal
usados para revenda ficam obrigados a manter cadastro com dados
pessoais e endereço completo das pessoas físicas ou jurídicas das
quais foram efetuadas as compras.

Aprovado no 12 turno na forma do Substitutivo & 1, retorna agora a
matéria a esta Comissão, a fim de receber parecer para o 2 0 turno,
nos termos do art. 102, XV, "a", c/c o art. 189, § 1, do Regimento
Interno.

A redação do vencido, que apresentamos em anexo, é parte deste
parecer.

Fundamentação
O projeto de lei em tela propõe a criação de um cadastro com dados

pessoais e endereço completo das pessoas físicas ou jurídicas que
vendem materiais usados, tais como fios, arames, peças, tubos,
tampos de bueiro, entre outros do mesmo gênero, feitos de aço,
cobre, alumínio, zinco, ferro e outros tipos de metais.

O autor da proposição argumenta em sua justificação que o cadastro
atualizado dessas transações de compra e venda oferecerá dados
para subsidiar as autoridades competentes na investigação da prática
criminosa de furto de cabos de transmissão de energia elétrica e
tampos de bueiro da Cemig e da Copasa-MG, o que naturalmente
redunda em graves prejuízos para os cofres públicos, por tratar-se de
empresas com vínculos estatais, causando ainda a interrupção dos
serviços prestados por elas à população, que as mantém mediante a
contrapartida monetária pelos serviços oferecidos.

Com fulcro na Lei n2 11.817, de 613/95, que cuida de matéria
correlata, ao tornar obrigatória a emissão de nota fiscal de entrada de
mercadoria nas operações de compra efetivadas por desmontes -
sucatas e ferros-velhos -, a Comissão de Constituição e Justiça, por
meio do Substitutivo n 2 1, transformou o projeto em proposição
modificativa de lei já existente, passando a acrescentar dispositivos à
citada legislação, de forma a adequar a matéria aos princípios da
consolidação das normas e da técnica legislativa.

Por entendermos que a proposta está suficientemente examinada e
dotada de mecanismos que garantem a consecução do objetivo a que
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se propõe, opinamos
outras sugestões.

Em face dos argum
do Projeto de Lei fl 2 3.
1 2 turno.

Sala das Comissões,
Zé Maia, PresidenteS

sua aprovação, no 22 turno, sem a adição de

Conclusão
apresentados, opinamos pela aprovação
D06, no 2Q turno, na forma do vencido no

9 de dezembro de 2006.
jargento Rodrigues, relator - Antônio Júlio.
ETO DE LEI N2 3.027/2006
(Redação do Vencido)

Acrescenta dispositivôs ao art. 12 da Lei n 2 11.817, de 6 de março de
1995, que torna obrigatória a emissão de nota fiscal de entrada de
mercadoria nas operações de compra efetivadas por desmontes -
ferros-velhos e sucatasL

A Assembléia Legislaüva do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 2 - O art. 1 2 da Lei n2 11.817, de 6 de março de 1995, fica

acrescido dos seguinte § 1 2 e 32, transformando-se o seu parágrafo
único em § 22:

"Art. 1 9 - ( ... )
§ 1 2 - A mercadoria à que se refere o caput' deste artigo inclui fios,

arames, peças, tubos, kampos e outros materiais do gênero, feitos de
aço, cobre, alumínio, zinco, ferro ou outro tipo de metal.

(...)
§ 39 Os desmontes ficam obrigados a manter cadastro atualizado

contendo os dados especificados no § 2 deste artigo.".
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER DE REDACAO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

O Projeto de Lei n
Gomes, que institui
providências, foi aprov

Vem agora o projet
técnica legislativa, sej
do § 1 °do art. 268 do

Assim sendo, opinar

2.607/2005
Comissão de Redação
2.60712005, de autoria do Deputado Carlos
Dia do Conselheiro Tutelar e dá outras

do em turno único, na forma original.
a esta Comissão, a fim de que, segundo a

dada à matéria a forma adequada, nos termos
egimento Interno.
s por se dar à proposição a seguinte redação

rÁ'!
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final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N°2.607/2005

Institui o Dia Estadual do Conselheiro Tutelar.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica instituído o Dia Estadual do Conselheiro Tutelar, a ser

comemorado, anualmente, no dia 16 de julho.
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria Olívia, relatora - Maria Tereza

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

2.690/2005
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.690/2005, de autoria do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Andradas o imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos
regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 °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 NO2.690/2005
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Andradas 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

Andradas imóvel com área de 10.020m 2 (dez mil e vinte metros
quadrados), e benfeitorias, situado no Distrito de Campestrinho,
naquele Município, registrado sob o n° 9.646, a 1 Is. 235 do Livro 3-P,
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Andradas.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" destina-se a
ações, em favor dos munícipes, no campo da assistência social,
especificamente na área da habitação.

Art. 2 0 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da

rs
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escritura pública de dação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo úhico do art. 1 O

Art. 3°- Esta lei entraem vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria Olivia, relatora - Maria Tereza

[ara.
PARECER DE RDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

3.100/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n O 3.100/2006, de autoria do Governador do
Estado, que autoriza b Poder Executivo a permutar o imóvel que
especifica, situado no Município de Cana Verde, foi aprovado no 20
turno, na forma do vencido no 1 ° turno.

Vem agora o projeta 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 [El N°3.100/2006
Autoriza o Poder Executivo a permutar o imóvel que especifica,

situado no Município de Cana Verde.
A Assembléia Legislãtiva do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica o Poder Executivo autorizado a permutar imóvel de

propriedade do Estado, com área de 2.000m2 (dois mil metros
quadrados), situado na Rua Carmelita Carvalho Garcia, no Município
de Cana Verde, registrado sob o n°9.051, a f Is. 299 do Livro 3-1, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Perdões, por imóvel
com área de 2.000m 2 (dois mil metros quadrados), a ser
desmembrado dos imveis registrados sob os n%. 8.954 e 8.955, a
tis. 1 do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Perdões, conforme çnemorial descritivo no Anexo desta lei, de
propriedade de Antônio Neves Barbosa e outros, situados na BR-354
de acesso à cidade, no Município de Cana Verde.

Art. 2 0 - A permuta de que trata esta lei se realizará sem torna para
as partes.

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria OUvia, relatora - Maria Tereza

Lara.
Anexo

(de que trata o art. 1°da Lei ri 0 , de de de 200)
A área pertencente a particulares a ser permutada tem a seguinte

descrição: inicia-se no ponto 1, com coordenadas x = 481669.6490 e y
= 7675391 .6862, que confronta com acesso da BR-354 ao Município
de Cana Verde e com área de propriedade do Sr. Antônio Neves
Barbosa e outros; deste, segue com distância de 59,29m (cinqüenta e
nove vírgula vinte e nove metros) em direção ao ponto 2, com
coordenadas x = 481620.7670 e y = 7675358.2160, que confronta
com acesso da BR-354 ao Município de Cana Verde; deste, segue
com distância de 22,15m (vinte e dois vírgula quinze metros) em
direção ao ponto 3, com coordenadas x = 481610.0055 e y =
7675377.5784, que confronta com Antônio Neves Barbosa e outros e
Daruíche Araújo; deste, segue com distância de 56,91m (cinqüenta e
seis vírgula noventa e um metros) em direção ao ponto 4, com
coordenadas x = 481632.9427 e y = 7675429.6629, que confronta
com Antônio Neves Barbosa e outros e Daruíche Araújo; deste, segue
com distância de 52,82m (cinqüenta e dois vírgula oitenta e dois
metros) em direção ao ponto 1, onde se iniciou esta descrição.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.192/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.192/2006, de autoria do Deputado Ivair

Nogueira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Monsenhor Paulo o imóvel que especifica, foi aprovado no 2 0 turno, na
forma do vencido no 1 °turno.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.192/2006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Monsenhor Paulo

SI
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o imóvel que especifica
A Assembléia Legisla
Art. 1 O - Fica o Podei

Monsenhor Paulo imóv
metros quadrados), si
7.385, a tis. 187 do Li
Comarca de CampanhE

Parágrafo único - O
destina-se à instalaçãc
Cultura.

Art. 2° - O imóvel de
Estado se, findo o pn
escritura pública de d
prevista no parágrafo úi

Art. 3°- Esta lei entra
Sala das Comissões,
Sebastião Costa, Pre

Lara.
PARECER DE RE

O Projeto de Lei n
Pacífico, que acresceni
de janeiro de 2004,
afixarem aviso aos por
com detectores de m'
Substitutivo n9 1 ao veni

Vem agora o projetc
técnica legislativa, seja
do § 1 °do art. 268 do E

Assim sendo, opinam
final, que está de acord

Altera o art. l o da
obriga as instituições
de marca-passo nas

ia do Estado de Minas Gerais decreta:
Executivo autorizado a doar ao Município de
com área de 1.802M2 (mil oitocentos e dois

iado naquele Município, registrado sob n°
) 3-1<, no Cartório de Registro de Imóveis da

rióvei a que se refere o "caput' deste artigo
do Departamento Municipal de Educação e

que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
ao de cinco anos contados da lavratura da
ação, não lhe tiver sido dada a destinação
ico do art. 1 °.
m vigor na data de sua publicação.
8 de dezembro de 2006.
idente - Maria Olívia, relatora - Maria Tereza

)AÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.231/2006

omissão de Redação
3.231/2006, de autoria da Deputada Lúcia
dispositivo ao art. 1 0 da Lei n°15.018, de 15
ie obriga as instituições que menciona a
dores de marca-passo nas portas equipadas
ai, foi aprovado no 20 turno, na forma do
lo no l turno.
a esta Comissão, a fim de que, segundo a
ada à matéria a forma adequada, nos termos
gimento Interno.
s por se dar à proposição a seguinte redação
com o aprovado.
ETO DE LEI N°3.231/2006
i n 2 15.018, de 15 de janeiro de 2004, que
e menciona a afixarem aviso aos portadores
as equipadas com detectores de metais.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 12 O art. l Q da Lei n 2 15.018, de 15 de janeiro de 2004, passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 12 - Ficam as repartições públicas, as empresas e as demais

instituições do Estado obrigadas a afixar aviso aos portadores de
marca-passo nas portas equipadas com detector de metal.

§ 12 - As instituições mencionadas no "caput" ficam obrigadas a
facultar o acesso aos portadores de marca-passo, devidamente
identificados, através de portas sem detector de metal.

§ 2 - Na ausência de porta sem detector de metal, o equipamento
será desativado durante a passagem do portador de marca-passo.

§ 32 - o aviso a que se refere o "caput", grafado 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, 18 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria Olivia, relatora - Maria Tereza

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

3.322/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.322/2006, de autoria do Deputado George
Hilton, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de ltaúna o
imóvel que especifica, foi aprovado no 2 0 turno, na forma do vencido
no 1 °turno.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.322/2006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de ltaúna o imóvel

que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 O - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

rÀ



1685

Itaúna imóvel com área de 8.340m2 (oito mil trezentos e quarenta
metros quadrados), e benfeitorias, situado na Vila Nogueira Machado,
naquele Município, registrado sob o n° 2.705, a f Is. 5 do Livro 2-1, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itaúna.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" destina-se ao
funcionamento do centro comunitário da região.

Art. 2 0 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1 °.

Art. 30 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria Olívia, relatora - Maria Tereza

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

3.346/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°3.346/2006, de autoria da Deputada Jô Moraes,
que institui o Dia Estadual do Teatro para a Infância e a Juventude, 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°3.346/2006
Institui o Dia Estadual do Teatro para a Infância e a Juventude.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica instituído o Dia Estadual do Teatro para a Infância e a

Juventude, a ser celebrado, anualmente, no dia 20 de março.
Ari. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria Olívia, relatora - Maria Tereza

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

3.416/2006
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Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.416/2006, de autoria do Deputado André

Quintão, que declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de
Segurança de Araçuaí, com sede no Município de Araçuaí, 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 NO3.416/2006
Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança

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

de Segurança de Araçuaí, com sede no Município de Araçuaí.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Djalma

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

3.492/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.492/2006, de autoria do Deputado Zé Maia,
que declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de
Segurança Pública de Gurinhatã - Consep -, com sede no Município
de Gurinhatã, 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°3.492/2006
Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança

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

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

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Maria

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

3.635/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.635/2006, de autoria do Governador do
Estado, que dá denominação de José Fernandes Motta à Casa do
Policial Civil, 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°3.635/2006
Dá denominação à Casa do Policial Civil.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica denominada José Fernandes Motta a Casa do Policial

Civil, situada na Rua Pitangui, n° 3.569, Bairro Horto, em Belo
Horizonte.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Vanessa Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.671/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.67112006, de autoria do Deputado Paulo

Cesar, que declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de
Segurança Pública de Nova Serrana - Consep -, com sede no
Município de Nova Serrana, 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°3.671/2006
Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança

Pública de Nova Serrana - Consep -, com sede no Município de Nova
Serrana.

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 no
Município de Nova Serrana.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Vanessa Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-
3.700/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.700/2006, de autoria do Deputado Elmiro

Nascimento, que declara de utilidade pública o Conselho de
Segurança Pública de Patos de Minas - CSPPM -, com sede no
Município de Patos 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.

PROJETO DE LEI NO3.700/2006
Declara de utilidade pública o Conselho de Segurança Pública de

Patos de Minas - CSPPM -, com sede no Município de Patos de
Minas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de

Segurança Pública de Patos de Minas - CSPPM -, com sede no
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Município de Patos de Minas.
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Maria

Olívia.
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