
Volume I 

I 0 a 31 de março . páginas 1 a 680 . n° 3 volume 14 



AIS 
200& 

12 a 31 de março 
páginas 1 a 680 
nº 3 volume 14 
Belo Horizonte 



MESA DA ASSEMBLÉIA 

Deputado Mauri Torres- Presidente 

Deputado Rêmoto Atoise- 1º-Vice-Presidente 

Deputado Rogério Correia- 2º-Vice-Presidente 

Deputado Fábio A vetar- 3º-Vice-Presidente 

Deputado Antônio Andrade- 1º-Secretário 

Deputado Luiz Fernando Faria - 2º-Secretário 

Deputado E/miro Nascimento - 3º-Secretário 

SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

Luís Antônio Prazeres Lopes 
Diretor-Geral 

Eduardo Vieira Moreira 
Secretário-Geral da Mesa 



DEPUTADOS 

Partido Comunista do Brasil - PCdoB 

Jô Moraes 

Partido Democrático Trabalhista - PDT 

Alencar da Silveira Jr. 
Carlos Pimenta 
Doutor Ronaldo 

Paulo Cesar 
Sargento Rodrigues 
Sebastião Helvécio 

Partido da Frente Liberal - PFL 

Doutor Viana 
Elmiro Nascimento 
Gustavo Corréa 
Gustavo Valadares 

Jayro Lessa 
João Bittar 
Leonardo Moreira 

Partido Humanista da Solidariedade- PHS 

Miguel Martini 

Partido Liberal - PL 

Márcio Passos 

Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB 

Adalclever Lopes 
Antônio Andrade 

lvair Nogueira 
José Henrique 



Antônio Júlio 
Chico Rafael 
Gilberto Abramo 

Alberto Pinto Coelho 
Dimas Fabiano 
George Hilton 

Leonardo Quintão 
Sávio Souza Cruz 

Partido Progressista - PP 

Gil Pereira 
Luiz Fernando Faria 
Pinduca Ferreira 

Partido Popular Socialista - PPS 

Djalma Diniz 
Márcio Kangussu 
Marlos Fernandes 

Paulo Piau 
Sebastião Costa 

Partido Social Cristão - PSC 

Antônio Carlos Arantes 
Antônio Genaro 

Fábio A velar 
Leonídio Bouças 

Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB 

Ana Maria Resende 
Célio Moreira 
Dalmo Ribeiro Silva 
Dinis Pinheiro 
Domingos Sávio 
Ermano Batista 
Fahim Sawan 
lrani Barbosa 

Lúcia Pacífico 
Luiz Humberto Carneiro 
Maria Olívia 
Mauri Torres 
Olinto Godinho 
Rêmolo Aloise 
Roberto Ramos 
Vanessa Lucas 



João Leite 
José Mílton 

Zé Maia 

Partido dos Trabalhadores - PT 

Adelmo Carneiro Leão 
André Quintão 
Biel Rocha 
Carlos Gomes 
Cecília Ferramenta 
Durval Ângelo 
Edson Rezende 
Elisa Costa 

Jésus Lima 
Laudelino Augusto 
Maria Te reza Lara 
Padre João 
Ricardo Duarte 
Roberto Carvalho 
Rogério Correia 
Weliton Prado 

Partido Trabalhista Brasileiro- PTB 

Arlen Santiago Dilzon Melo 



COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

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

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

BPSP 
PMDB 
BPSP 
BPSP 
PFL 
Bloco PT-PCdoB 
BPSP 

BPSP 
Bloco PT-PCdoB 
PL 
BPSP 
BPSP 
BPSP 
PMDB 

COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 

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

BPSP 
Bloco PT-PCdoB 
Bloco PT-PCdoB 
PMDB 
BPSP 



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

Bloco PT-PCdoB 
PPS 
PMDB 
Bloco PT-PCdoB 
PPS 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

EFETIVOS 
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Deputado Gustavo Valadares 
Deputado Leonídio Bouças 
Deputada Maria Tereza Lara 
Deputado Marias Fernandes 
Deputado Roberto Ramos 

Bloco PT-PCdoB 
BPSP 
BPSP 
pp 
PMDB 
PFL 
PPS 

PMDB 
BPSP 
PFL 
BPSP 
Bloco PT-PCdoB 
PPS 
BPSP 

COMISSÃO DE CULTURA 

EFETIVOS 
Deputado Biel Rocha 
Deputado Domingos Sávio 

Bloco PT-PCdoB 
BPSP 



Deputado Gil Pereira 
Deputado Sávio Souza Cruz 
Deputada Vanessa Lucas 

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

pp 
PMDB 
BPSP 

BPSP 
Bloco PT-PCdoB 
pp 
PMDB 
BPSP 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE 

EFETIVOS 
Deputado Chico Rafael 
Deputado Dinis Pinheiro 
Deputado Jésus Lima 
Deputado João Leite 
Deputada Lúcia Pacífico 

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

PMDB 
BPSP 
Bloco PT-PCdoB 
BPSB 
BPSB 

PMDB 
BPSP 
BPSP 
BPSP 
Bloco PT-PCdoB 

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS 

EFETIVOS 
Deputado Durval Ângelo 
Deputado lrani Barbosa 

Bloco PT-PCdoB 
BPSP 



Deputado Paulo Cesar 
Deputado Roberto Ramos 
Deputado Zé Maia 

SUPLENTES 
Deputado Antônio Genaro 
Deputado Dilzon Melo 
Deputada Elisa Costa 
Deputado Ermano Batista 
Deputado Gustavo Valadares 

BPSP 
BPSP 
BPSP 

BPSP 
BPSP 
Bloco PT-PCdoB 
BPSP 
PFL 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA 

EFETIVOS 
Deputada Ana Maria Resende 
Deputado Biel Rocha 
Deputado Doutor Viana 
Deputado Leonídio Bouças 
Deputado Paulo Piau 

SUPLENTES 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva 
Deputado Gil Pereira 
Deputado Gustavo Corrêa 
Deputado Miguel Martini 
Deputado Weliton Prado 

BPSP 
Bloco PT-PCdoB 
PFL 
BPSP 
PPS 

BPSP 
pp 
PFL 
BPSP 
Bloco PT-PCdoB 

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

EFETIVOS 
Deputado Dilzon Melo 
Deputado Domingos Sávio 

BPSP 
BPSP 



Deputada Elisa Costa 
Deputado Ermano Batista 
Deputado Jayro Lessa 
Deputado José Henrique 
Deputado Sebastião Helvécio 

SUPLENTES 
Deputado André Quintão 
Deputado Arlen Santiago 
Deputado lrani Barbosa 
Deputado lvair Nogueira 
Deputado Luiz Humberto Carneiro 
Deputado Márcio Passos 
Deputado Paulo Piau 

Bloco PT-PCdoB 
BPSP 
PFL 
PMDB 
BPSP 

Bloco PT-PCdoB 
BPSP 
BPSP 
PMDB 
BPSP 
PL 
PPS 
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EFETIVOS 
Deputado Doutor Ronaldo 
Deputado João Leite 
Deputado Laudelino Augusto 
Deputado Márcio Kangussu 
Deputado Sávio Souza Cruz 

SUPLENTES 
Deputado Alencar da Silveira Jr. 
Deputado Carlos Gomes 
Deputado Dimas Fabiano 
Deputado Leonardo Quintão 
Deputada Lúcia Pacífico 

BPSP 
BPSB 
Bloco PT-PCdoB 
PPS 
PMDB 

BPSP 
Bloco PT-PCdoB 
pp 
PMDB 
BPSP 
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EFETIVOS 
Deputado André Quintão 
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Deputado Fahim Sawan 
Deputado Jésus Uma 
Deputado João Leite 
Deputado Laudelino Augusto 
Deputado Leonardo Quintão 

Bloco PT-PCdoB 
BPSP 
Bloco PT-PCdoB 
BPSP 
PMDB 

BPSP 
Bloco PT-PCdoB 
BPSB 
Bloco PT-PCdoB 
PMDB 

COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL 

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

SUPLENTES 
Deputado Doutor Ronaldo 
Deputado Gustavo Corrêa 
Deputado Olinto Godinho 
Deputada Maria Tereza Lara 
Deputado Paulo Piau 

PFL 
pp 
BPSP 
PPS 
Bloco PT-PCdoB 

BPSP 
PFL 
BPSP 
Bloco PT-PCdoB 
PPS 
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EFETIVOS 
Deputado Djalma Diniz 
Deputado Pinduca Ferreira 
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Deputado Sebastião Costa 
Deputada Vanessa Lucas 
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Deputado Dimas Fabiano 
Deputado Domingos Sávio 
Deputado Doutor Ronaldo 
Deputado Durval Ângelo 
Deputada Maria Olívia 

PPS 
pp 
Bloco PT-PCdoB 
PPS 
BPSP 

PP 
BPSP 
BPSP 
Bloco PT-PCdoB 
BPSP 

COMISSÃO DE SAÚDE 

EFETIVOS 
Deputado Adaclever Lopes 
Deputado Adelmo Carneiro Leão 
Deputado Carlos Pimenta 
Deputado Doutor Ronaldo 
Deputado Fahim Sawan 

SUPLENTES 
Deputado Arlen Santiago 
Deputado Edson Rezende 
Deputado Jayro Lessa 
Deputado Sávio Souza Cruz 
Deputado Sebastião Helvécio 

PMDB 
Bloco PT-PCdoB 
BPSP 
BPSP 
BPSP 

BPSP 
Bloco PT-PCdoB 
PFL 
PMDB 
BPSP 



COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 

EFETIVOS 
Deputado Antônio Júlio 
Deputado Leonardo Moreira 
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Deputado Zé Maia 
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Deputado Adalclever Lopes 
Deputado Adelmo Carneiro Leão 
Deputada Ana Maria Resende 
Deputado Dinis Pinheiro 
Deputado Olinto Godinho 

PMDB 
PFL 
BPSP 
BPSP 
Bloco PT-PCdoB 

PMDB 
Bloco PT-PCdoB 
BPSP 
BPSP 
BPSP 
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EFETIVOS 
Deputado Alencar da Silveira Jr. 
Deputada Elisa Costa 
Deputado Gustavo Valadares 
Deputado lrani Barbosa 
Deputada Jô Moraes 

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

BPSP 
Bloco PT'PCdoB 
PFL 
BPSP 
Bloco PT-PCdoB 

BPSP 
Bloco PT-PCdoB 
Bloco PT-PCdoB 
BPSP 
BPSP 
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Deputado Célio Moreira 
Deputado Dimas Fabiano 
Deputado lvair Nogueira 
Deputado Olinto Godinho 
Deputado Roberto Carvalho 

SUPLENTES 
Deputado Adalclever Lopes 
Deputado Dinis Pinheiro 
Deputado Gil Pereira 
Deputado Márcio Kangussu 
Deputado Ricardo Duarte 

BPSP 
pp 
PMDB 
BPSP 
Bloco PT-PCdoB 

PMDB 
BPSP 
pp 
PPS 
Bloco PT-PCdoB 
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COOPERATIVISMO 

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

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

Bloco PT-PCdoB 
Bloco PT-PCdoB 
BPSP 
BPSP 
BPSP 

Bloco PT-PCdoB 
BPSP 
PFL 
Bloco PT-PCdoB 
BPSP 



COMISSÃO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR 
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Deputado Antônio Júlio 
Deputado Dilzon Melo 
Deputado Gil Pereira 
Deputado Gustavo Valadares 
Deputado Luiz Humberto Carneiro 
Deputado Padre João 
Deputado Sebastião Helvécio 

SUPLENTES 
Deputado Carlos Pimenta 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva 
Deputado Durval Ãngelo 
Deputado Fahim Sawan 
Deputado George Hílton 
Deputado Gustavo Corrêa 
Deputado lvair Nogueira 

PMDB 
BPSP 
pp 
PFL 
BPSP 
Bloco PT-PCdoB 
BPSP 

BPSP 
BPSP 
Bloco PT-PCdoB 
BPSP 
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PFL 
PMDB 

OUVIDORIA PARLAMENTAR 

OUVIDOR- Deputado Biel Rocha 
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30.3.2004 1 ª Reunião Especial da 9.3.2006 107 
Comissão Especial 
Para Emitir Parecer 
sobre a Proposta de 

Emenda à 
Constituição Nº 

67/2004 
6.4.2004 1ª Reunião 10.3.2006 242 

Extraordinária da 
Comissão Especial 
Para Emitir Parecer 
sobre a Proposta de 

Emenda à 
Constituição Nº 

66/2003 
16.11.2005 2ª Reunião 11.3.2006 342 

Extraordinária da 
Comissão Especial 
Para Emitir Parecer 
sobre a Proposta de 

Emenda à 
Constituição Nº 

66/2003 
7.12.2005 19ª Reunião 8.3.2006 48 

Extraordinária da 
Comissão de Política 

Agropecuária e 
Agroindustrial na 3' 
Sessão LeQislativa 



· Ordinária da 15ª 
Leaislatura 

14.12.2005 14ª Reunião 8.3.2006 49 
Extraordinária da 

Comissão de 
Constituição e Justiça 

na 3ª Sessão 
Legislativa Ordinária 
da 15ª Leaislatura 

15.12.2005 4ª Reunião 10.3.2006 243 
Extraordinária da 

Comissão de Defesa 
do Consumidor e do 
Contribuinte na 3ª 
Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 

Leaislatura 
19.12.2005 2ª Reunião 9.3.2006 108 

Extraordinária da 
Comissão de Cultura 

na 3ª Sessão 
Legislativa Ordinária 
da 15ª Leaislatura 

19.12.2005 20ª Reunião 16.3.2006" 425 
Extraordinária da 

Comissão de 
Assuntos Municipais e 
Regionalização na 3ª 

Sessão Legislativa 
Ordinária da 1 5ª 

Leqislatura 
20.12.2005 22ª Reunião Ordinária da 9.3.2006 109 

Comissão de 



Transporte. 
Comunicação e Obras 
Públicas na 3ª Sessão 
Legislativa Ordinária 
da 15ª LeQislatura 

15.2.2006 1' Reunião Ordinária da 4.3.2006 45 
Comissão de 

Administração Pública 
na 4ª Sessão 

Legislativa Ordinária 
da 15ª LeQislatura 

16.2.2006 1 ª Reunião Ordinária da 9.3.2006 11 o 
Comissão de 

Participação Popular 
na 4ª Sessão 

Legislativa Ordinária 
da 15ª Legislatura 

21.2.2006 1' Reunião Ordinária da 9.3.2006 111 
Comissão do 
Trabalho. da 

Previdência e da Ação 
Social na 4ª Sessão 
Legislativa Ordinária 
da 15ª LeQislatura 

21.2.2006 1ª Reunião Ordinária da 15.3.2006 373 
Comissão de 

Constituição e Justiça 
na 4ª Sessão 

Legislativa Ordinária 
da 15ª LeQislatura 

21.2.2006 1ª Reunião Ordinária da 22.3.2006 705 
Comissão de 

SeQurança Pública na 



4ª Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 

Leqislatura 
21.2.2006 6ª Reunião Ordinária da 23.3.2006 738 

Comissão Especial do 
Cooperativismo 

22.2.2006 2ª Reunião Ordinária da 9.3.2006 113 
Comissão de Direitos 

Humanos na 4ª 
Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 

Leqislatura 
22.2.2006 1 ª Reunião Ordinária da 9.3.2006 115 

Comissão de Saúde 
na 4ª Sessão 

Legislativa Ordinária 
da 15ª Leaislatura 

22.2.2006 2ª Reunião 9.3.2006 116 
Extraordinária da 

Comissão de Politica 
Agropecuária e 

Agroindustrial na 4ª 
Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 

Leqislatura 
22.2.2006 1ª Reunião Especial da 10.3.2006 244 

Comissão Especial 
Para Emitir Pareceres 

sobre os Vetos 
Parciais às 

Proposições de Lei 
Nºs 16.872 e 16.882 e 

Veto Total à 



Proposição de Lei Nº 
16.798 

22.2.2006 1ª Reunião Ordinária da 10.3.2006 245 
Comissão de 
Fiscalização 
Financeira e 

Orçamentária na 4ª 
Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 

Leqislatura 
22.2.2006 2ª Reunião Ordinária da 10.3.2006 248 

Comissão de Redação 
na 4ª Sessão 

Legislativa Ordinária 
da 15ª Leqislatura 

22.2.2006 2ª Reunião Ordinária da 10.3.2006 249 
Comissão de Turismo, 
Indústria, Comércio e 
Cooperativismo na 4ª 

Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 

Legislatura 
22.2.2006 2ª Reunião Ordinária da 16.3.2006 427 

Comissão de Meio 
Ambiente e Recursos 
Naturais na 4ª Sessão 
Legislativa Ordinária 
da 15ª Leqislatura 

23.2.2006 1ª Reunião Ordinária da 17.3.2006 544 
Comissão de 

Educação, Ciência, 
Tecnologia e 

Informática na 4ª 



Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 

Legislatura 
2.3.2006 6ª Reunião Ordinária da 4.3.2006 1 

4ª Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 

Legislatura 
7.3.2006 7ª Reunião Ordinária da 9.3.2006 52 

4ª Sessão Legislativa 
Ordinária da 15' 

LeQislatura 
7.3.2006 1ª Reunião 9.3.2006 118 

Extraordinária da 
Comissão de Meio 

Ambiente e Recursos 
Naturais na 4ª Sessão 
Legislativa Ordinária 
da 15ª Legislatura 

7.3.2006 1ª Reunião Especial da 9.3.2006 119 
Comissão Especial 
Para Emitir Parecer 

sobre os Vetos à 
Proposição de Lei 

Complementar Nº 92 e 
à Proposição de Lei 

Nº 16.860 
7.3.2006 1ª Reunião Ordinária da 10.3.2006 250 

Comissão de 
Transporte. 

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



7.3.2006 2ª Reunião Ordinária da 15.3.2006 375 
Comissão do 
Trabalho. da 

Previdência e da Ação 
Social na 4ª Sessão 
Legislativa Ordinária 
da 15ª Leqislatura 

7.3.2006 1ª Reunião 16.3.2006 428 
Extraordinária da 

Comissão de 
Participação Popular 

na 4ª Sessão 
Legislativa Ordinária 
da 15ª Leqislatura 

7.3.2006 1ª Reunião Ordinária da 16.3.2006 429 
Comissão de Cultura 

na 4ª Sessão 
Legislativa Ordinária 
da 15ª Legislatura 

7.3.2006 1ª Reunião Ordinária da 18.3.2006 629 
Comissão de Política 

Agropecuária e 
Agroindustrial na 4ª 
Sessão Legislativa 
Ordinária da 1 5ª 

Leqislatura 
7.3.2006 2ª Reunião Ordinária da 22.3.2006 707 

Comissão de 
Constituição e Justiça 

na 4ª Sessão 
Legislativa Ordinária 
da 15ª Leqislatura 

8.3.2006 8ª Reunião Ordinária da 10.3.2006 150 



4ª Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 

Legislatura 
8.3.2006 2ª Reunião Ordinária da 10.3.2006 252 

Comissão de Saúde 
na 4ª Sessão 

Legislativa Ordinária 
da 15ª Leqislatura 

8.3.2006 1ª Reunião 10.3.2006 253 
Extraordinária da 

Comissão Especial 
Para Emitir Parecer 

sobre os Vetos à 
Proposição de Lei 

Complementar Nº 92 e 
à Proposição de Lei 

Nº 16.860 
8.3.2006 3ª Reunião Ordinária da 10.3.2006 254 

Comissão de Turismo, 
Indústria, Comércio e 
Cooperativismo na 4ª 

Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 

Legislatura 
8.3.2006 3ª Reunião Ordinária da 11.3.2006 343 

Comissão de Meio 
Ambiente e Recursos 
Naturais na 4ª Sessão 
Legislativa Ordinária 
da 15ª Leqislatura 

8.3.2006 3ª Reunião Ordinária da 14.3.2006 356 
Comissão de 

Administração Pública 



na 4ª Sessão 
Legislativa Ordinária 
da 15ª Legislatura 

8.3.2006 3ª Reunião Ordinária da 15.3.2006 377 
Comissão de Direitos 

Humanos na 4ª 
Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 

Leqislatura 
8.3.2006 2ª Reunião Especial da 16.3.2006 431 

Comissão Especial 
Para Emitir Parecer 
sobre a Proposta de 

Emenda à 
Constituição Nº 

67/2004 
8.3.2006 2ª Reunião Ordinária da 16.3.2006 431 

Comissão de 
Fiscalização 
Financeira e 

Orçamentária na 4ª 
Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 

Legislatura 
8.3.2006 1ª Reunião Especial da 16.3.2006 433 

Comissão de 
Transporte, 

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

8.3.2006 1ª Reunião Ordinária da 17.3.2006 546 
Comissão de Defesa 



do Consumidor e do 
Contribuinte na 4ª 
Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 

Legislatura 
8.3.2006 1ª Reunião 23.3.2006 740 

Extraordinária da 
Comissão Especial 
Para Emitir Parecer 
sobre os Vetos às 
Proposições Nºs 
16.798; 16.872 e 

16.882 
8.3.2006 1 ª Reunião 24.3.2006 810 

Extraordinária da 
Comissão Especial 
Para Emitir Parecer 
sobre a Proposta de 

Emenda à 
Constituição Nº 

67/2004 
8.3.2006 3ª Reunião Ordinária da 24.3.2006 810 

Comissão de Redação 
na 4ª Sessão 

Legislativa Ordinária 
da 15ª Legislatura 

8.3.2006 1ª Reunião Especial da 24.3.2006 811 
Comissão de Turismo, 
Indústria, Comércio e 
Cooperativismo na 4ª 

Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 

Leaislatura 



9.3.2006 9ª Reunião Ordinária da 11.3.2006 290 
4ª Sessão Legislativa 

Ordinária da 15' 
Legislatura 

9.3.2006 2ª Reunião 16.3.2006 434 
Extraordinária da 

Comissão de Meio 
Ambiente e Recursos 
Naturais na 4ª Sessão 
Legislativa Ordinária 
da 15' Legislatura 

9.3.2006 1ª Reunião 16.3.2006 435 
Extraordinária da 

Comissão Especial 
Para Emitir Parecer 
sobre os Vetos às 
Proposições de Lei 

Nºs 16.810,16.814 e 
16.870 

9.3.2006 1ª Reunião 17.3.2006 547 
Extraordinária da 

Comissão de Saúde 
na 4ª Sessão 

Legislativa Ordinária 
da 15ª Legislatura 

9.3.2006 1ª Reunião 23.3.2006 741 
Extraordinária da 

Comissão de 
Administração Pública 

na 4ª Sessão 
Legislativa Ordinária 

da 15ª Legislatura 
13.3.2006 1ª Reunião Especial da 15.3.2006 359 



4ª Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 
Legislatura, em 

13.3.2006 - Destinada 
a Homenagear a 

Sociedade Mineira de 
Engenheiros Pelo 

Transcurso de Seus 
75 Anos de Fundação 

13.3.2006 1ª Reunião 16.3.2006 436 
Extraordinária da 

Comissão de Direitos 
Humanos na 4ª 

Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 

Legislatura 
14.3.2006 1 Oª Reunião Ordinária da 16.3.2006 383 

4ª Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 

Legislatura 
14.3.2006 1ª Reunião 16.3.2006 416 

Extraordinária da 4ª 
Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 

Legislatura 
14.3.2006 3ª Reunião 16.3.2006 437 

Extraordinária da 
Comissão de Meio 

Ambiente e Recursos 
Naturais na 4ª Sessão 
Legislativa Ordinária 
da 15ª Legislatura 

14.3.2006 2ª Reunião 16.3.2006 438 



Extraordinária da 
Comissão de Direitos 

Humanos na 4ª 
Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 

Legislatura 
14.3.2006 1ª Reunião Especial da 16.3.2006 439 

Comissão de Direitos 
Humanos na 4ª 

Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 

Legislatura 
14.3.2006 2ª Reunião Ordinária da 18.3.2006 630 

Comissão de Politica 
Agropecuária e 

Agroindustrial na 4ª 
Sessão Legislativa 

Ordinária da 15ª 
Legislatura 

14.3.2006 2ª Reunião 18.3.2006 631 
Extraordinária da 

Comissão de 
Participação Popular 

na 4' Sessão 
Legislativa Ordinária 
da 15ª Legislatura 

14.3.2006 2ª Reunião Ordinária da 23.3.2006 742 
Comissão de Cultura 

na 4' Sessão 
Legislativa Ordinária 
da 15ª Legislatura 

14.3.2006 2ª Reunião Ordinária da 23.3.2006 743 
Comissão de 



Transporte, 
Comunicação e Obras 

Públicas na 4ª 
Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 

LeQislatura 
14.3.2006 3ª Reunião Ordinária da 23.3.2006 745 

Comissão do 
Trabalho, 

da Previdência e da 
Ação Social na 4ª 
Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 

LeQislatura 
14.3.2006 3ª Reunião Ordinária da 25.3.2006 908 

Comissão de 
Constituição e Justiça 

na 4ª Sessão 
Legislativa Ordinária 
da 15ª LeQislatura 

15.3.2006 11 ª Reunião Ordinária da 17.3.2006 460 
4ª Sessão Legislativa 

Ordinária da 15ª 
LeQislatura 

15.3.2006 2ª Reunião 21.3.2006 648 
Extraordinária da 4ª 
Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 

LeQislatura 
15.3.2006 4ª Reunião Ordinária da 23.3.2006 746 

Comissão de Direitos 
Humanos na 4ª 

Sessão LeQislativa 



Ordinária da 15ª 
Leqislatura 

15.3.2006 4ª Reunião Ordinária da 23.3.2006 748 
Comissão de Meio 

Ambiente e Recursos 
Naturais na 4ª 

Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 

Legislatura 
15.3.2006 3ª Reunião Ordinária da 23.3.2006 749 

Comissão de 
Fiscalização 
Financeira e 

Orçamentária na 4ª 
Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 

Legislatura 
15.3.2006 3ª Reunião 23.3.2006 750 

Extraordinária da 
Comissão de Política 

Agropecuária e 
Agroindustrial na 4ª 
Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 

Legislatura 
15.3.2006 3ª Reunião Ordinária da 24.3.2006 812 

Comissão de Saúde 
na 4ª Sessão 

Legislativa Ordinária 
da 15ª Legislatura 

15.3.2006 2ª Reunião Ordinária da 24.3.2006 813 
Comissão de Defesa 
do Consumidor e do 



------------------

Contribuinte na 4ª 
Sessão Legislativa 
Ordinária da 1 5ª 

Leaislatura 
15.3.2006 1ª Reunião 24.3.2006 814 

Extraordinária da 
Comissão de 

Constituição e Justiça 
na 4ª Sessão 

Legislativa Ordinária 
da 15ª Leaislatura 

15.3.2006 1ª Reunião Ordinária da 30.3.2006 1000 
Comissão de 

Assuntos Municipais e 
Regionalização na 4ª 

Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 

Leaislatura 
16.3.2006 12ª Reunião Ordinária da 18.3.2006 596 

4ª Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 

Leaislatura 
16.3.2006 Solenidade Realizada 18.3.2006 607 

na 12ª Reunião 
Ordinária da 4ª 

Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 

Legislatura -
Destinada à 

Comemoração do Dia 
Internacional da 

Mulher 
16.3.2006 3ª Reunião 21.3.2006 665 



Extraordinária da 4ª 
Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 

Leqislatura 
16.3.2006 2ª Reunião 23.3.2006 752 

Extraordinária da 
Comissão Especial do 

Cooperativismo 
16.3.2006 2ª Reunião Ordinária da 24.3.2006 815 

Comissão de 
Participação Popular 

na 4ª Sessão 
Legislativa Ordinária 
da 15ª Legislatura 

16.3.2006 2ª Reunião Ordinária da 25.3.2006 910 
Comissão de 

Educação, Ciência, 
Tecnologia e 

Informática na 4ª 
Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 

Legislatura 
20.3.2006 2ª Reunião Especial da 22.3.2006 681 

4ª Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 

Legislatura -
Destinada à 

Homenagear o Centro 
de Cronistas Políticos 

e Parlamentares -
Ceppo - e à Posse de 

Sua Diretoria 
21.3.2006 13ª Reunião Ordinária da 23.3.2006 721 



4ª Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 

Legislatura 
21.3.2006 1ª Reunião 23.3.2006 753 

Extraordinária da 
Comissão de 
Fiscalização 
Financeira e 

Orçamentária na 4ª 
Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 

Legislatura 
21.3.2006 3ª Reunião 24.3.2006 816 

Extraordinária da 
Comissão de Direitos 

Humanos na 4ª 
Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 

Legislatura 
21.3.2006 7ª Reunião Ordinária da 25.3.2006 912 

Comissão Especial do 
Cooperativismo 

21.3.2006 2ª Reunião Ordinária da 28.3.2006 937 
Comissão de 

Segurança Pública na 
4ª Sessão Legislativa 

Ordinária da 1 5ª 
Legislatura 

21.3.2006 3ª Reunião Ordinária da 29.3.2006 940 
Comissão de Política 

Agropecuária e 
Agroindustrial na 4ª 
Sessão Legislativa 



Ordinária da 15ª 
Legislatura 

21.3.2006 2ª Reunião 29.3.2006 941 
Extraordinária da 

Comissão de 
Administração Pública 

na 4ª Sessão 
Legislativa Ordinária 
da 15ª LeQislatura 

21.3.2006 1ª Reunião 31.3.2006 1124 
Extraordinária da 

Comissão de 
Transporte, 

Comunicação e Obras 
Públicas na 4ª 

Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 

Legislatura 
22.3.2006 14ª Reunião Ordinária da 24.3.2006 774 

4ª Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 

LeQislatura 
22.3.2006 4ª Reunião 25.3.2006 896 

Extraordinária da 4ª 
Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 

Leqislatura 
22.3.2006 4ª Reunião Ordinária da 25.3.2006 913 

Comissão de 
Fiscalização 
Financeira e 

Orçamentária na 4ª 
Sessão Legislativa 



Ordinária da 15ª 
Leqislatura 

22.3.2006 4ª Reunião Ordinária da 29.3.2006 942 
Comissão de Turismo, 
Indústria, Comércio e 
Cooperativismo na 4ª 

Sessão Legislativa 
Ordinária da 1 5ª 

Legislatura 
22.3.2006 5ª Reunião Ordinária da 30.3.2006 1002 

Comissão de Direitos 
Humanos na 4ª 

Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 

Legislatura 
22.3.2006 5ª Reunião Ordinária da 30.3.2006 1005 

Comissão de Meio 
Ambiente e Recursos 

Naturais na 4ª 
Sessão Legislativa 

Ordinária da 1 5ª 
Legislatura 

22.3.2006 4ª Reunião Ordinária da 31.3.2006 1126 
Comissão de Saúde 

na 4ª Sessão 
Legislativa Ordinária 
da 15ª Legislatura 

22.3.2006 4ª Reunião Ordinária da 31.3.2006 1128 
Comissão de 

Administração Pública 
na 4ª Sessão 

Legislativa Ordinária 
da 15ª Legislatura 



22.3.2006 3ª Reunião Ordinária da 31.3.2006 1130 
Comissão de Defesa 
do Consumidor e do 
Contribuinte na 4ª 
Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 

LeQislatura 
23.3.2006 Reunião Ordinária da 24.3.2006 809 

4ª Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 

Leaislatura 
23.3.2006 2ª Reunião 29.3.2006 943 

Extraordinária da 
Comissão de 

Segurança Pública na 
4ª Sessão Legislativa 

Ordinária da 15ª 
LeQislatura 

23.3.2006 2ª Reunião 31.3.2006 1131 
Extraordinária da 

Comissão de 
Fiscalização 
Financeira e 

Orçamentária na 4ª 
Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 

Leaislatura 
27.3.2006 1ª Reunião 31.3.2006 1132 

Extraordinária da 
Comissão de Turismo, 
Indústria, Comércio e 
Cooperativismo na 4ª 

Sessão Legislativa 



----------------

Ordinária da 15ª 
Leaislatura 

28.3.2006 15ª Reunião Ordinária da 30.3.2006 950 
4ª Sessão Legislativa 

Ordinária da 15ª 
LeQislatura 

28.3.2006 4ª Reunião Ordinária da 30.3.2006 1006 
Comissão de Política 

Agropecuária e 
Agroindustrial na 4' 
Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 

Leaislatura 
28.3.2006 5ª Reunião 31.3.2006 1119 

Extraordinária da 4ª 
Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 

LeQislatura 
28.3.2006 4ª Reunião 31.3.2006 1133 

Extraordinária da 
Comissão de Meio 

Ambiente e Recursos 
Naturais na 4ª 

Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 

LeÇJislatura 
28.3.2006 4ª Reunião 31.3.2006 1135 

Extraordinária da 
Comissão de Direitos 

Humanos na 4ª 
Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 

Leaislatura 



29.3.2006 16ª Reunião Ordinária da 31.3.2006 1065 
4ª Sessão Legislativa 

Ordinária da 15ª 
LeQislatura 

29.3.2006 6ª Reunião Ordinária da 31.3.2006 1136 
Comissão de Direitos 

Humanos na 4ª 
Sessão Legislativa 
Ordinária da 1 5ª 

LeQislatura 
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 4 DE MARÇO DE 2006 

ATAS 
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 2/3/2006 
Presidência dos Deputados Rogério Correia e Fábio A velar 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 ª Parte: 1ª Fase (Expediente): 
Ata - Correspondência: Mensagens nºs 507, 508, 509 e 510/2006 
(encaminham o Expediente relativo ao regime especial de tributação 
concedido à empresa Varig Logística S.A pelo Secretário de Estado de 
Fazenda e os Projetos de Lei n°s 3.003, 3.004 e 3.005/2006, 
respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios nºs 23/2006 
(informando a ausência do País), do Governador do Estado, e 40/2006 
(encaminha o Projeto de Lei nº 3.006/2006), do Presidente do Tribunal de 
Contas - Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de 
Proposições: Proposta de Emenda à Constituição nº 96/2006 - Projetos 
de Lei nºs 3.007 a 3.009/2006 - Requerimentos nºs 6.090 a 6.110/2006 -
Requerimentos dos Deputados Edson Rezende e outros, Rogério Correia 
e Paulo Piau e outros, das Deputadas Ana Maria Resende e outras e 
Cecília Ferramenta e da Comissão de Saúde - Comunicações: 
Comunicações das Comissões de Turismo, de Administração Pública, de 
Política Agropecuária e de Saúde e do Deputado Dilzon Melo - Oradores 
Inscritos: Discursos dos Deputados João Leite, André Quintão, Rogério 
Correia e Miguel Martini - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1 ª Fase: Abertura de 
Inscrições - Designação de Comissões: Comissão Especial para Emitir 
Parecer sobre Indicação, Feita pelo Governador do Estado, de Nomes 
para o Conselho Estadual de Educação - Leitura de Comunicações -
Despacho de Requerimentos: Requerimentos das Deputadas Cecília 
Ferramenta e Ana Maria Resende e outras e do Deputado Paulo Piau e 
outros; deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimento da 
Comissão de Saúde; aprovação - 2' Fase: Discussão e Votação de 
Proposições: Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.760/2004; 
aprovação na forma do vencido em 1' turno, com a Emenda nº 1 -
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Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.877/2004; aprovação na 
forma do vencido em 1 º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei 
nº 2.534/2005; aprovação - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei nº 
2.756/2005; aprovação na forma do vencido em 1 ºturno - Discussão, em 
1 º turno, do Projeto de Lei nº 133/2003; aprovação na forma do 
Substitutivo nº 1 - Questões de ordem - Encerramento - Ordem do Dia. 

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

Adalclever Lopes - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - André 
Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Carlos Gomes - Carlos 
Pimenta - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Ronaldo - Durval Ângelo -
Ermano Batista - Gil Pereira - lvair Nogueira - Jô Moraes - João Leite -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Lúcia 
Pacífico - Márcio Kangussu - Márcio Passos - Maria Olívia - Marlos 
Fernandes - Miguel Martini - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar -
Pinduca Ferreira - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Sargento 
Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanessa Lucas. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Rogério Correia) - Às 14h7min, 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. 2º-Secretário, para 
proceder à leitura da ata da reunião anterior. 

1 ª Parte 
1 ª Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Gil Pereira, 2º-Secretário "ad hoc", procede à leitura da 

ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
Correspondência 

- O Deputado Paulo Cesar, 1º-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

MENSAGEM Nº 507/2006 



Belo Horizonte, 20 de dezembro de 2005. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
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Submeto à apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, no uso da 
competência que me confere o inciso V do art. 90 da Constituição do 
Estado, e tendo em vista o disposto no art. 7º da Lei nº 15.292, de 5 de 
agosto de 2004, o expediente relativo ao Regime Especial de Tributação 
concedido à empresa Varig Logística S.A. pelo Secretário de Estado de 
Fazenda. 

Atenciosamente, 
Aécio Neves, Governador do Estado." 
- À Comissão de Fiscalização Financeira, nos termos da Decisão 

Normativa da Presidência nº 13. 
• - Publicado de acordo com o texto original. 

MENSAGEM Nº 508/2006 
Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2006. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia Assembléia 

Legislativa, projeto de lei que dá à Escola Estadual de Barrocão, no 
Município de Grão-Mogol, a denominação de "Escola Estadual Professora 
Nita Nassau". 

O projeto encaminhado tem o objetivo de prestar uma homenagem à 
ilustre professora pelos relevantes serviços prestados à população de 
Grão-Mogol. 

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 Nº 3.003/2006 
Dá a denominação de Escola Estadual Professora Nita Nassau à 

Escola Estadual de Barrocão, no Município de Grão-Mogol. 
Art. 1 º - A Escola Estadual de Barrocão, situada na Praça da Matriz, 

s/nº, Distrito de Barrocão, no Município de Grão-Mogol, passa a 
denominar-se Escola Estadual Professora Nita Nassau. 



4 
Art. 2º- 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 I, do Regimento Interno. 

• - Publicado de acordo com o texto original. 
MENSAGEM Nº 509/2006 

Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2006. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Submeto à apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, no uso da 

competência que me confere o inciso V do art. 90 da Constituição do 
Estado, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município 
do ltanhandu o imóvel que especifica. 

No imóvel objeto desse projeto de lei funcionou a Escola Municipal 
Coronel Fernando Costa, cujas atividades estão paralisadas há mais de 
dois anos. 

Considerando o fato de estar funcionando no imóvel um Posto de 
Saúde Municipal e que a Secretaria de Estado de Educação se 
manifestou de forma favorável à doação, não há óbice em se efetivar a 
transferência de domínio do imóvel ao município. 

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter aos 
nobres pares dessa Casa o projeto de lei anexo. 

Atenciosamente, 
Aécio Neves, Governador do Estado. 

PROJETO DE LEI Nº 3.004/2006 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de ltanhandu o imóvel 

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

ltanhandu, o imóvel de propriedade do Estado de Minas Gerais 
constituído de uma casa e respectivo terreno retangular, com dezoito 
metros de largura de frente para a estrada que vai da Estação à Vila de 
Virgínia, por trinta e dois metros de cumprimento e, nos demais lados, 
confrontando com casas situadas também, no Bairro Bom Sucessso, no 
Município de ltanhandu, conforme escritura pública passada no Cartório 
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de Pouso Alto, aos 21 de dezembro de 1915, e Registro nº 2.612, do 
Livro 3-C, a fls. 11, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
São Lourenço, datado de 21 de dezembro de 1915. 

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" destina-se ao 
funcionamento de unidade de saúde. 

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado 
se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública 
de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista, ou no caso de 
ser desvirtuada a sua destinação ou modificada a sua finalidade. 

Art. 3º- 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 Nº 510/2006 

Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2006. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Submeto à apreciação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, no uso da 

competência que me confere o inciso V do art. 90 da Constituição do 
Estado, o expediente relativo à instituição de parcela indenizatória a 
militares e servidores estaduais. 

Atualmente, os militares do Estado de Minas Gerais despendem 
periodicamente valores necessários à aquisição e manutenção "em boas 
condições dos uniformes definidos como de posse obrigatória, no 
regulamento próprio", nos termos do § 1 º do art. 32 da Lei Delegada nº 
37, de 13 de janeiro de 1989. Entretanto, constata-se que tal gasto é 
realizado para o exercício da atividade funcional, significando que, no 
contexto normativo atual, são os militares impelidos a se utilizarem de 
valores remuneratórios para o mero exercício de suas funções. 

Em atenção a tal circunstância, visa-se alterar o art. 32, "caput", e § 1°, 
da Lei Delegada nº 37, de 1989, para se instituir parcela indenizatória 
destinada a recompor o patrimônio do militar daquilo que despenda para 
"aquisição de fardamento necessário ao desempenho da função de 
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policial militar". O valor da parcela é idêntico a todos os militares da 
ativa, em razão da unicidade do montante a se indenizar. 

Na mesma situação que se encontram os militares inscrevem-se os 
servidores mencionados nos "arts. 2° e 3º do Anteprojeto de Lei em 
referência, por exercerem uniformizados as suas funções, justificando-se, 
também a estes, o pagamento da parcela. 

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter aos 
Nobres Deputados, o expediente em anexo. 

Atenciosamente, 
Aécio Neves, Governador do Estado. 

PROJETO DE LEI Nº 3.005/2006 
Altera a Lei Delegada nº 37, de 13 de janeiro de 1989, que reestrutura a 

remuneração do pessoal da Polícia Militar de Minas Gerais. 
Art. 1 º - O "caput" e o § 1 º do art. 32 da Lei Delegada nº 37, de 13 de 

janeiro de 1989, passam a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 32 - Aos militares do Estado da ativa será assegurado pelo Estado, 

a título de indenização para aquisição de fardamento necessário ao 
desempenho de suas funções, o valor correspondente a 40% (quarenta 
por cento) da remuneração básica do Soldado de 1 ª Classe, a ser paga 
anualmente no mês de abril. 

§ 1 º - O aluno de curso de formação receberá a indenização no mês de 
sua inclusão. 

" 
Art. 2º - O benefício previsto no art. 32 da Lei Delegada nº 37, de 13 de 

janeiro de 1989, aplica-se, no mesmo valor e nas mesmas datas, na 
forma de regulamento, aos servidores em atividade integrantes dos 
seguintes Quadro e Carreiras: 

I -Quadro Específico de Provimento Efetivo da Polícia Civil; 
11 - Carreira de Agente de Segurança Penitenciário criada pela Lei nº 

14.695, de 30 de julho de 2003; 
111 - Carreira de Agente de Segurança Penitenciário de que trata o art. 6º 

da Lei nº 13.720, de 27 de setembro de 2000; 
IV - Carreira de Agente de Segurança Socioeducativo criada pela Lei nº 



7 
15.302, de 1 O de agosto de 2004. 

Art. 3º - O disposto no art. 2º aplica-se aos contratos temporários de 
prestação de serviço de Agente de Segurança Penitenciário e de Agente 
de Segurança Socioeducativo celebrados com base no disposto do art. 
11 da Lei nº 10.254, de 20 de julho de 1990, na proporção de 1/12 (um 
doze avos) por mês de vigência do contrato, na forma do regulamento. 

Parágrafo único - Para atender o disposto no "caput" fica dispensada a 
celebração de termo aditivo ao contrato temporário de prestação de 
serviço vigente. 

Art. 4º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à 
conta das dotações orçamentárias do orçamento corrente das instituições 
a que se vinculam os servidores beneficiados. 

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6º - Fica revogado o art. 34 da Lei Delegada nº 37, de 13 de janeiro 

de 1989." 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração 

Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 
188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

• - Publicado de acordo com o texto original. 
OFÍCIO Nº 23/2006 

Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2006. 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Comunico a essa augusta Assembléia Legislativa que estarei ausente 

do País no período de 1 º a 13 de março, para tratar de assuntos de 
interesse particular, portanto sem ônus ao erário. 

Atenciosamente, 
Aécio Neves, Governador do Estado." 
• - Publicado de acordo com o texto original. 

OFÍCIO Nº 40/2006 
Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2006. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, com fulcro nas 

disposições da Constituição Mineira de 1989, artigos 66, 11, e 77, 11, § 3º, e 
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da Lei Complementar 33/94, art. 16, 111, para exame dessa augusta 
Assembléia Legislativa, o anexo projeto de lei que reajusta os 
vencimentos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Minas 
Gerais. 

A proposição visa a dar cumprimento ao prescrito no inciso X do art. 37 
da Constituição Federal, bem como a estender aos servidores da Corte 
de Contas medida já adotada no âmbito dos demais Poderes e Órgãos do 
Estado, como ocorreu, por exemplo, com os funcionários dessa c. Casa 
(Lei 15.789, de 3/11/2005), do eg. Tribunal de Justiça (Lei 15.955, de 
28/12/2005) e do d. Ministério Público (Lei 15.963, de 3/1/2006). 

Em face da relevância da matéria, solicito a Vossa Excelência que seja 
dada prioridade na tramitação do presente Projeto de Lei. 

Ao ensejo, renovo protestos de apreço e distinta consideração. 
Eduardo Carone Costa, Presidente. 

PROJETO DE LEI No 3.006/2006 
Reajusta os vencimentos dos servidores do Tribunal de Contas do 

Estado de Minas Gerais. 
Art. 1 o- O valor do padrão TC-01 da Tabela de Escalonamento Vertical 

de Vencimentos constante do Anexo V da Lei nº 15.783, de 26 de outubro 
de 2005, passa a ser de R$ 628,52 (seiscentos e vinte e oito reais e 
cinqüenta e dois centavos). 

Art. 2 o - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por 
conta das classificações orçamentárias 
1 0.21.01.032.597.4.121.0001.3190.1 0.1; 
1 0.21.01.122.001.2.009.0001.3190.1 0.1; 
1 0.21.01.122.593.2.01 0.0001.3190.10.1 e 
1 0.21.01.272.002.7.006.0001.3190.1 0.5. 

Art. 3 o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 
efeitos a partir de 1 o de janeiro de 2006. 

Justificativa: A presente propositura fundamenta-se nas disposições da 
Constituição da República de 1988, artigos 37 e 39; da Constituição 
Mineira de 1989, artigos 66, 11, e 77, 11, § 3º; como também da Lei 
Complementar 33/94, art. 16, 111, e objetiva reajustar os vencimentos dos 
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servidores do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. 

Na esteira da austera política financeira adotada pelo Governo do 
Estado e sem olvidar as limitações contidas na Lei Complementar 101, de 
4/5/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a presente proposição tem por 
escopo garantir aos servidores da Corte de Contas vencimentos 
condignos à relevante missão de auxiliar na execução das 
imprescindíveis atribuições constitucionais e legais outorgadas à 
Instituição. 

A relevância e o alcance da proposta se assentam, notadamente, nos 
consagrados princípios constitucionais da igualdade e da eficiência, de 
observância inafastável pela Administração Pública. 

A busca da igualdade está no fato de a presente proposição estender 
aos servidores do Tribunal de Contas as medidas já adotadas no âmbito 
dos demais Poderes e Órgãos do Estado, consoante se verifica, por 
exemplo, nos termos das Leis 15.789, de 3/11/2005 (ALEMG); 15.955, de 
28/12/2005 (TJMG); e 15.963, de 3/1/2006 (MPMG). 

Na realidade, a presente proposição visa a evitar a reinstauração da 
odiosa e inconcebível desigualdade de tratamento verificada, por longos 
cinco anos, em relação aos servidores do Tribunal de Contas e que 
somente foi extinta com a Lei 15.783, de 26/10/2005, sem qualquer 
reposição das perdas sofridas pelos servidores da Casa. 

É que, no ano de 2000, fato que justificou a propositura do Projeto de 
Lei 1005/03- que deu origem à precitada Lei 15.783/2005-, os servidores 
do Legislativo, do Judiciário e do Ministério Público tiveram os 
vencimentos reajustados em 10% (dez por cento), sem que tal medida 
fosse estendida aos servidores do Tribunal de Contas, àquela época. 

Com efeito, a igualdade somente foi alcançada em 2005, com a edição 
da citada Lei 15.783/2005, que não teve qualquer efeito retroativo para 
minimizar as perdas sofridas pelos servidores do Tribunal de Contas no 
período compreendido entre os anos de 2000 e 2005. 

À guisa de exemplo, e ainda a respeito da preconizada observância do 
princípio da igualdade, é mister registrar- consoante se verifica do quadro 
anexo, relativo ao período de 1974 a 2006 -, que o valor do primeiro 
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padrão de vencimento dos quadros de servidores do Tribunal de Contas 
e do Tribunal de Justiça sempre foi o mesmo. As defasagens que podem 
ser verificadas se referem, exatamente, ao período de 1 º/12/2000 a 
30/9/2005, como salientado anteriormente, e ao ano de 2006, com a 
edição da mencionada Lei 15.955, de 28/12/2005. 

Por sua vez, o princípio da eficiência, erigido ao patamar mais elevado 
pela E. C. 19, de 4/6/98, preconiza a implantação de política de 
capacitação e aperfeiçoamento do servidor público, condição "sine qua 
non" para a existência de um quadro de pessoal qualificado e com 
mínima rotatividade, o que não se coaduna com a defasagem 
remuneratória então instaurada, com a edição das aludidas Leis 15.789, 
de 3/11/2005; 15.955, de 28/12/2005; e 15.963, de 3/1/2006. 

Nesse particular, é mister ressaltar que a baixa atratividade 
remuneratória e a desigualdade de tratamento são fatores determinantes 
para a crescente e contínua evasão de servidores capacitados dos 
quadros do Tribunal de Contas, o que compromete, de forma 
insofismável, a qualidade e a celeridade na prestação de seus relevantes 
serviços aos jurisdicionados e, em última "ratio", à toda a Sociedade. 

Traduzida em números, a presente proposição representará impacto 
financeiro da ordem de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) 
no corrente exercício financeiro, o que equivale a O, 1235% do montante 
da receita corrente líquida do Estado estimada para 2006 e a 0,3529% do 
total das despesas com pessoal do Estado de Minas Gerais, conforme se 
verifica do demonstrativo, em anexo. 

Por remate, é imperioso salientar que o limite fixado na Lei 
Complementar 101, de 4/5/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), para 
as despesas totais com pessoal do Poder Legislativo estadual, incluído o 
Tribunal de Contas, equivalente a 3% (três por cento) da receita corrente 
líquida do Estado de Minas Gerais, não será ultrapassado com o reajuste 
ora pleiteado. 

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

OFÍCIOS 
Do Sr. Aldo Rebelo, Presidente da Câmara dos Deputados, prestando 

informações relativas ao Requerimento nº 4.972/2005, do Deputado Sávio 
Souza Cruz. 

Do Sr. Alcino José Nicoli, Prefeito Municipal de ltueta, encaminhando 
cópia da ação civil pública, com pedido de liminar, em face do Consórcio 
da Hidrelétrica de Aimorés, bem como cópia do mandado de segurança 
em face do Presidente do lbama. (-À Comissão de Meio Ambiente.) 

Do Sr. Félix de Sousa Araújo Sobrinho, Secretário Legislativo da 
Assembléia Legislativa da Paraíba, solicitando sejam enviadas a essa 
Casa as publicações que menciona. 

2ª 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: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 96/2006 
Adapta a Constituição do Estado às modificações introduzidas na 

Constituição Federal pela Emenda nº 47, de 5 de julho de 2005. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerias aprova: 
Art. 1° - Fica acrescido ao art. 36 da Constituição do Estado o seguinte 

parágrafo: 
"Art. 36 - O servidor público será aposentado: 

§ ... - Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas 
estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras 
estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda à Constituição Federal nº 41, 
de 2003, o servidor do Estado, incluídas suas autarquias e fundações, 
que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998, 
poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, 
cumulativamente, as seguintes condições: 
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I - tempo de contribuição conforme disposto no inciso 111, alineas "a" e 

"b", do "caput" deste artigo; 
11 - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze 

anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria; 
111 - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do 

art. 40, § 1 º, inciso 111, alinea "a", da Constituição Federal, de um ano de 
idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no 
inciso I deste parágrafo. 

Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Reuniões, 2 de março de 2006. 
Elisa Costa - Jô Moraes - André Quintão - Laudelino Augusto - Adelmo 

Carneiro Leão - Roberto Carvalho - Durval Ângelo - Weliton Prado - Jésus 
Lima - Maria Tereza Lara - Rogério Correia - Padre João - Marias 
Fernandes - Gustavo Corrêa - Ermano Batista - Maria Olivia - Carlos 
Pimenta - Márcio Kangussu - Paulo Cesar - Sargento Rodrigues - Elmiro 
Nascimento - Sávio Souza Cruz - Adalclever Lopes - Alencar da Silveira 
Jr. - Paulo Piau - lvair Nogueira - Dinis Pinheiro. 

Justificação: No dia 5/7/2005, foi aprovada Emenda à Constituição 
Federal nº 47 que garante aos servidores da União, dos Estados e dos 
Municípios o direito a redução da idade mínima exigida para 
aposentadoria pelo art. 40, § 1°, inciso 111, alinea "a" da Constituição 
Federal, na proporção de um ano de idade para cada ano de contribuição 
que exceder o tempo previsto no inciso I, do art. 3º, da referida emenda. 

No entanto, a redação do referido artigo gerou polêmica quanto à 
aplicação deste mesmo critério à aposentadoria especial dos professores 
assegurado no § 5º do art. 40 da Constituição Federal, dúvida que 
consideramos não ser pertinente. 

O inciso 111 do art. 3° da Emenda à Constituição nº 47/2005 assegura 
redução de um ano de idade para cada ano que exceder a condição 
prevista no inciso I do "caput", relativamente aos limites do art. 40, § 1 º, 
inciso 111, alínea "a" da Constituição Federal. Ora, o § 5º do art.40 
assegura, por sua vez, que esses limites serão reduzidos em cinco anos, 
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para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo 
exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino 
fundamental e médio. Claro portanto, que os limites a que se refere o 
inciso 111 do art. 3° da referida emenda à Constituição, no caso do 
professor que preencha as condições descritas, serão reduzidos em cinco 
anos. 

Essa interpretação é corroborada pelo consultor do Senado Federal, 
Gilberto Guerzoni Filho, que em nota técnica solicitada pelo senador 
Paulo Paim (PT-RS), interpreta que os professores têm direito à regra de 
transição, ainda que isso não esteja expresso na proposta de emenda à 
Constituição paralela. 

Essa emenda propõe a explicitação na Constituição do Estado dessa 
determinação da Constituição Federal, com o claro propósito de dar maior 
transparência a esse direito dos servidores públicos estaduais, já 
garantido pela Carta Maior, inclusive ao quadro do magistério, como bem 
demonstrado na Nota Técnica n2 1.390, de 2005, do Senado Federal. 

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial, para parecer, nos 
termos do art. 201 do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N2 3.007/2006 
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverterem imóveis que descreve ao 

Município de Novo Cruzeiro. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 2 - Fica autorizado o Poder Executivo a fazer reverterem ao 

Município de Novo Cruzeiro os seguintes imóveis: 
I - lote de terreno com 447,45m2 (quatrocentos e quarenta e sete metros 

e quarenta e cinco decímetros quadrados), na Praça Dom José de Haas, 
na cidade de Novo Cruzeiro, com as seguintes confrontações: pela frente, 
com a Praça Dom José de Haas, numa extensão aproximada de 16,30m 
(dezesseis metros e trinta centímetros); pelo lado direito, com a Rua Frei 
Ubaldo, numa extensão aproximada de 29,40m (vinte e nove metros e 
quarenta centímetros); pelo lado esquerdo, com a Rua Presidente 
Bernardes, numa extensão aproximada de 29,40m (vinte e nove metros e 
quarenta centímetros); e, pelos fundos, com a Rua Antoninha Rocha, 
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numa extensão aproximada de 16,30m (dezesseis metros e trinta 
centímetros); 

11 - um prédio e terreno respectivo, situados na Rua Getúlio Vargas, em 
Novo Cruzeiro, com área total de 880m2 (oitocentos e oitenta metros 
quadrados), confrontando pela frente, numa extensão de 15,00m (quinze 
metros), com a Rua Getúlio Vargas; pelo lado direito, numa extensão de 
58,66m (cinqüenta e oito metros e sessenta e seis centímetros), com a 
Prefeitura Municipal; pelo lado esquerdo, numa extensão de 58,66m 
(cinqüenta e oito metros e sessenta e seis centímetros), com Maria 
Mônica Neiva; e, pelos fundos, numa extensão de 15m (quinze metros), 
com o Córrego do Bispo. 

Parágrafo único - Os imóveis descritos no "caput" deste artigo estão 
registrados no Serviço Registra! de Imóveis de Novo Cruzeiro, 
respectivamente: 

I - no Livro 2-D, a fls. 145, matrícula 544, R-5-544, em 26 de janeiro de 
1979; 

11- no Livro 3-C, a fls. 190, com o no 1.570, em 1º de março de 1965. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 2 de março de 2006. 
Dinis Pinheiro 
Justificação: O olhar atento sobre a documentação dos imóveis 

relacionados revela que, décadas atrás, ao Estado membro eram 
atribuídas variadas funções. Paulatinamente, o Município surge, 
principalmente a partir de 1988, no cenário da administração pública, 
como destinatário dessas atribuições. 

A Federação brasileira (art. 18 da Constituição Federal) é formada por 
União, Estados e Municípios, em união indissolúvel (art. 1º do mesmo 
Diploma Legal). 

Embora distintos, os entes federados estão submetidos ao regime de 
direito administrativo que se norteia, entre outros, pelo princípio de 
preponderância do interesse público. E, sem dúvida, sendo o assunto de 
natureza local (art. 30 da Carta Magna). deve-se destacar o interesse 
municipal. 
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O interesse público de um ente federado não exclui o do outro. A 

conjuntura sócio-histórica é que faz preponderar ora um, ora outro. 
Regra é que nenhum bem público deve estar dissociado da finalidade 

pública. 
Há décadas atrás, o Município de Novo Cruzeiro firmou, com o Estado 

de Minas Gerais, na qualidade de doador e donatário, respectivamente, 
instrumentos públicos de doação dos imóveis objeto do projeto. 

O imóvel na Praça Dom José de Haas abrigava residência do Ministério 
Público, o que não mais ocorre. O Município de Novo Cruzeiro projeta 
utilizá-lo na área de saúde, como centro de assistência na modalidade do 
Capis. 

Por seu turno, o imóvel especificado no inciso li do art. 1 º, sito na Rua 
Getúlio Vargas (em desuso por parte do Estado), terá como finalidade a 
edificação de escola. 

A Constituição de 1988 atribuiu ao Município inúmeras outras 
competências, e, por conseguinte, este carece de mais recursos e 
investimentos para atendimento aos interesses locais. 

Com a reversão do imóvel, o Município poderá ampliar o atendimento 
de interesses na seara da educação e da saúde, o que é o objetivo último 
deste projeto. 

Por expressa dicção legal, os bens públicos devem estar atrelados a fim 
público. Isto importa dizer que não podem ficar sem utilidade ou ociosos. 

Deve-se entender também a constante simbiose que deve imperar entre 
os entes federativos. Estado e Municípios devem nortear suas ações pela 
efetivação plena dos interesses públicos. 

A Lei Federal nº 8.666, de 1993, no art. 17, inciso I, alínea "b", autoriza 
a doação para órgão de outra esfera de governo. Por seu turno, o § 1 º do 
mencionado artigo determina a reversão ao patrimônio da pessoa 
jurídica, cessadas as razões que justificaram a doação. 

Conclamo todos os nobres pares a apoiar este projeto. 
- 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. 
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PROJETO DE LEI Nº 3.008/2006 

Institui a meia-entrada em locais públicos de cultura, esporte e lazer 
para doadores de sangue e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - Fica instituída a meia-entrada para doadores regulares de 

sangue em todos os locais públicos de cultura, esporte e lazer mantidos 
pelas entidades e pelos órgãos das administrações direta e indireta do 
Estado de Minas Gerais. 

Art. 2º - A meia-entrada corresponde a 50% (cinqüenta por cento) do 
valor do ingresso cobrado, sem restrição de data e horário. 

Art. 3º - Para efeitos desta lei, são considerados doadores regulares de 
sangue aqueles registrados no Hemominas e nos bancos de sangue dos 
hospitais do Estado, identificados por documento oficial expedido pela 
Secretaria de Estado da Saúde - SES. 

Art. 4º - A SES emitirá carteira de controle das doações de sangue, 
comprovando a regularidade das doações. 

Art. 5º - São considerados locais públicos estaduais, para efeitos desta 
lei, os teatros, os museus, os cinemas, os circos, as feiras, as exposições 
zoológicas, os parques, os pontos turísticos, os estádios e congêneres. 

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 2 de março de 2006. 
Arlen Santiago 
Justificação: A concessão de meia-entrada aos doadores regulares de 

sangue tem como objetivos incentivar a doação, com vistas a aumentar o 
estoque nos bancos de sangue do Estado e incutir na população a 
consciência de que o ato de doar sangue é, sobretudo, um gesto de 
solidariedade. 

Além dos benefícios na área da saúde, a concessão incentivará o 
contato com a cultura e o esporte, ampliando conhecimentos e 
proporcionando à população mais opções de educação e lazer. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de 
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 
1 02, do Regimento Interno. 
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PROJETO DE LEI Nº 3.009/2006 

Declara de utilidade pública a entidade Conselho de Amigos das 
Crianças de Jequitinhonha - Conacreje -, com sede no Município de 
Jequitinhonha. 

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

Amigos das Crianças de Jequitinhonha - Conacreje -, com sede no 
Município de Jequitinhonha. 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 2 de março de 2006. 
Carlos Gomes 
Justificação: O Conselho de Amigos das Crianças de Jequitinhonha -

Conacreje -, é uma entidade civil de direito privado, de natureza 
filantrópica, sem fins lucrativos, de caráter beneficente e de assistência 
social. Tem por objetivo o desenvolvimento integral das crianças e 
adolescentes da região do Vale do Jequitinhonha, articulando, 
desenvolvendo e promovendo programas de ações básicas de saúde, 
assistência médica e odontológica, nutrição, educação, esporte, cultura e 
lazer com finalidade de amparar também seus familiares. 

Sua área de atuação abrange uma das comunidades mais importantes 
da região do Vale do Jequitinhonha e que necessita de ações efetivas do 
poder público para seu amplo e integral desenvolvimento. 

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à 
aprovação deste projeto. 

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

REQUERIMENTOS 
Nº 6.090/2006, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja 

formulado voto de congratulações com o Sr. Marcos Túlio de Melo por 
sua posse como Presidente do Conselho Federal de Engenharia, 
Agricultura e Economia. (- Semelhante proposição foi apresentada 
anteriormente pelo Deputado Alberto Pinto Coelho. Anexe-se ao 
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Requerimento nº 6.050/2006, nos termos do § 2º do art. 173 do 
Regimento Interno.) 

Nº 6.091/2006, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a comunidade de Santo Antônio do ltambé 
pelo transcurso do 43º aniversário de emancipação político-administrativa 
desse Município. 

Nº 6.092/2006, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulada 
manifestação de aplauso à Associação dos Municípios da Microrregião do 
Médio Rio das Velhas pelo transcurso do seu 28º aniversário de 
fundação.(- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.) 

Nº 6.093/2006, do Deputado Edson Rezende, solicitando seja formulado 
apelo ao Presidente do lpsemg com vistas à obtenção de informações 
sobre o acordo de resultados firmado entre essa autarquia e o Estado. (-
À Mesa da Assembléia.) 

Nº 6.094/2006, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja 
formulado voto de congratulações com o Cel. PM Márcio Martins 
Sant'Ana por sua posse no cargo de Comandante da 6ª Região da Polícia 
Militar. (- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Anexe-se ao Requerimento nº 6.054/2006 
nos termos do§ 2º do art. 173 do Regimento Interno.) 

Nº 6.095/2006, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja 
formulado voto de congratulações com o Cel. PM José Anísio Moura por 
sua posse na Diretoria de Tecnologia da Comunicação da PMMG. 

Nº 6.096/2006, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja 
formulado voto de congratulações com o Cel. PM Robson Nogueira por 
sua posse no cargo de Comandante da 9ª Região da Polícia Militar. 

Nº 6.097/2006, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja 
formulado voto de congratulações com o Cel. PM Cezar Romero 
Machado Santos por sua posse na Corregedoria da PMMG. 

Nº 6.098/2006, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja 
formulado voto de congratulações com o Cel. PM Dâmocles Freire Junior 
por sua posse na Diretoria de Recursos Humanos da PMMG. 

Nº 6.099/2006, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja 
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formulado voto de congratulações com o Cel. PM Evandro Teófilo Elias 
por sua posse no cargo de Comandante da 7° Região da Polícia Militar. (-
Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.) 

Nº 6.1 00/2006, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à inclusão do 
Município de Goianá, em caráter prioritário, no programa de expansão da 
telefonia celular. 

Nº 6.101/2006, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à inclusão do 
Município de Piraúba, em caráter prioritário, no programa de expansão da 
telefonia celular. 

Nº 6.102/2006, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à inclusão do 
Município de Aracitaba, em caráter prioritário, no programa de expansão 
da telefonia celular. 

Nº 6.103/2006, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à inclusão do 
Município de Liberdade, em caráter prioritário, no programa de expansão 
da telefonia celular. 

Nº 6.104/2006, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à inclusão do 
Município de Carvalhos, em caráter prioritário, no programa de expansão 
da telefonia celular.(- Distribuídos à Comissão de Transporte.) 

Nº 6.105/2006, do Deputado Welinton Prado, solicitando seja formulado 
apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas a que sejam 
destinados equipamentos e viatura policial ao destacamento dessa 
corporação em Carmo do Paranaíba. (- À Comissão de Segurança 
Pública.) 

Nº 6.106/2006, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário de Desenvolvimento Social com vistas a formalizar 
convênio com a entidade Ceami - Reabilitação para a Vida, de 
Uberlândia. (-À Comissão de Saúde.) 

Nº 6.107/2006, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja formulado 
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apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça com vistas ao 
acompanhamento por esse Tribunal do pedido de indenização, por erro 
judiciário, do Sr. Wagno Lúcio da Silva. 

N° 6.1 08/2006, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja formulado 
apelo ao Corregedor-Geral de Justiça com vistas à apuração da 
responsabilidade do magistrado Paulo Roberto Caixeta, da Comarca de 
Congonhas, pela condenação do Sr. Wagno Lúcio da Silva por crime que 
não cometeu. (- Distribuídos à Comissão de Administração Pública.) 

Nº 6.109/2006, da Comissão de Fiscalização Financeira, solicitando 
seja encaminhado pedido de informações ao Presidente do Tribunal de 
Justiça sobre a remuneração total de Desembargadores, Juízes e 
servidores desse Tribunal. 

Nº 6.110/2006, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja 
encaminhado ofício ao Ministério Público solicitando cópia do termo de 
ajustamento de conduta firmado entre esse órgão e a Votorantim Metais 
S.A. sobre o lançamento de resíduos no Rio São Francisco, no Município 
de Três Marias. 

Dos Deputados Edson Rezende, Sargento Rodrigues e Zé Maia, 
solicitando seja realizado seminário legislativo com o tema "Política 
Estadual de Segurança Pública". 

Do Deputado Rogério Correia, solicitando seja enviado a Plenário 
projeto de resolução sobre o ofício do Governador do Estado em que dá 
ciência à Casa da interrupção do exercício de suas funções no período de 
1º a 13/3/2006. (-Distribuídos à Mesa da Assembléia.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos do Deputado Paulo 
Piau e outros, das Deputadas Ana Maria Resende e outras e Cecília 
Ferramenta e da Comissão de Saúde. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de 

Turismo, de Administração Pública, de Política Agropecuária e de Saúde 
e do Deputado Dilzon Melo. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado João Leite. 



21 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Deputadas, Deputados, 

público presente a esta reunião, telespectadores da TV Assembléia, 
gostaria de comentar, nesta tribuna, algo diferente do que a realidade me 
leva a discutir nesta tarde. Neste Plenário, nas últimas semanas, de 
alguma forma, procuramos alertar a população de Minas Gerais sobre a 
realidade do nosso país. Aliás, disse, em algumas oportunidades, que 
precisávamos de um choque de realidade, da realidade que vive o nosso 
país. Nós, que temos o cuidado de conversar com a sociedade e de 
procurar traduzir o momento do País, preocupamo-nos. 
Lamentavelmente, os números comprovam a realidade: o nosso país não 
cresce, não dá oportunidade ao seu povo. Os números nos mostram a 
realidade: o crescimento da economia brasileira caiu pela metade em 
2005. Esses números não podem ser negados. 

A expansão brasileira - se pudermos usar esse termo - foi de apenas 
2,3%. Lamentavelmente, o Brasil apresenta o pior desempenho da 
América Latina, excluindo-se, é claro, o Haiti, em guerra civil. Essa é a 
realidade do nosso país. Alguns noticiários manifestavam expectativa em 
relação à situação brasileira, mas nós, em permanente contato com a 
população, acompanhamos a situação do nosso povo e vemos que essa 
é a nossa realidade, diferente da de outros países da América do Sul, 
como a Argentina, que cresceu 9,1%. Deputado Martini, o nosso 
crescimento não pode ser assim chamado, se comparado ao crescimento 
argentino. É um desempenho pífio. Que bom para a Argentina, e que ruim 
para o nosso país! O Brasil vive muitos momentos de propaganda. 
Divulgam a idéia de que vivemos momentos excepcionais. Mas, reitero, 
precisamos de um choque de realidade, de verdade, do que vive a nossa 
população. A Venezuela cresceu 9%. Se compararmos o crescimento 
desse país com o nosso, veremos que os números brasileiros são 
lamentáveis. A agropecuária, nosso tradicional carro-chefe, apresentou o 
pior resultado desde 1997. 

Nesta tribuna, mostro-lhes a realidade em que vive o nosso país, este 
gigante! A expansão industrial brasileira passou de 7,7% para 1 ,3%, se é 
que podemos chamar isso de expansão. O Brasil cresceu a metade da 
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média mundial! 

O mundo cresceu 4,3%, e o Brasil cresceu - se é que se pode chamar 
isso de crescimento - metade desse percentual. O Brasil cresceu um 
terço da média dos países emergentes, que foi de 6,4%. O resultado é 
considerado pequeno, em face do cenário externo favorável ao 
crescimento. A Taxa Selic, em 2004, saltou para 16,3% e, em 2005, para 
19,1 %. Nos três primeiros anos do governo Fernando Henrique Cardoso, 
tivemos 3,4% do PIB e, nos três anos do governo Lula, 2,6%. Esses 
números, que demonstram a realidade do nosso país, são 
impressionantes. Este gigante que é o Brasil, lamentavelmente, 
apresenta um crescimento muito distante da sua realidade. 

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Serei breve, Deputado João 
Leite, pois sei que V. Exa. ainda tem muito a dizer. Ademais, depois farei 
uso da tribuna. Enfatizo o que diz V. Exa., pois precisamos comparar as 
diferentes realidades para entendermos o que é melhor ou pior. 

Nos governos passados, o mundo vivia uma crise de liquidez. Hoje, há 
um excesso de liquidez, ou seja, há dinheiro sobrando. Quando cai o 
risco-Brasil - o mesmo acontecendo com a Argentina e com o México - é 
porque as agências precisam fechar os olhos para a realidade, já que há 
dinheiro sobrando, sendo preciso investi-lo. Como V. Exa. expôs, com 
muita propriedade, o mundo cresceu 4,3%, sem se levarem em conta os 
países que estariam mais ou menos de acordo com a nossa realidade, 
como a China. Economicamente, podemos equiparar-nos à China, que 
cresceu 9%. A Argentina, que fica aqui do lado, enfim, todos os nossos 
vizinhos cresceram. 

Como V. Exa. deve anunciar - se já não o fez -, crescemos mais que o 
Haiti, que passa por uma revolução interna. O mundo inteiro está-se 
unindo para resolver esse problema. Ainda assim, o Haiti cresceu 1 ,5%, 
enquanto o Brasil cresceu 2,3%. E pior: a dívida pública brasileira cresceu 
10%, ou seja, os brasileiros ficaram 10% mais pobres. Essas questôes 
precisam ser evidenciadas para que a sociedade brasileira conheça a 
realidade. 

Daqui a pouco, falaremos da postura da CNBB, que, no passado, deu 
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apoio, pois acreditava que havia uma proposta que resgataria a 
dignidade dos pobres e promoveria maior justiça social. Trarei dados, 
números estarrecedores. Quem ganha dinheiro neste país? Quantas 
pessoas estão ganhando dinheiro? 

Para encerrar, Deputado João Leite, ressalto que o Presidente diz que 
faz campanha durante 365 dias por ano. É claro, pois ele não governa. 
Quer dizer, quem tem, quem assume a responsabilidade de governar não 
tem tempo para fazer campanha. Todavia quem não faz o que um 
governante, um Executivo deveria fazer transforma-se em uma figura 
decorativa e vai rodar o Brasil. 

Aproveito para fazer uma sugestão a V. Exa. Poderíamos mandar um 
aviso ao Secretário do Presidente para ele vir inaugurar o Aeroporto de 
Confins, visto que o tráfego de Belo Horizonte foi transferido para lá, já 
que o de Recife foi inaugurado duas vezes. O Governador vai inaugurar a 
Linha Verde, e o Presidente poderá inaugurar, pela segunda vez, o 
Aeroporto de Confins. Obrigado. 

O Deputado João Leite - Obrigado, Deputado Miguel Martini, pelo 
aparte, que enriquece a manifestação que fazemos da tribuna. Concordo 
com V. Exa. Quando temos viagens que produzem, como vimos o 
Governador Aécio Neves retomando o diálogo internacional, e assim 
recursos do Banco Mundial para investimento em Minas Gerais, 
percebemos pelos números que a indústria mineira cresceu 5,2% em 
2005. E esses são bem diferentes dos números brasileiros, apesar das 
constantes viagens do Presidente da República. S. Exa. comprou, aliás, 
um avião de US$170.000.000,00 para suas viagens. 

Concordo plenamente com a leitura feita pela CNBB, a qual retrata a 
realidade do nosso país. Sei da resistência às palavras dos dirigentes da 
CNBB, mas elas traduzem o que os números estão dizendo, 
especialmente em relação ao lucro dos Bancos no País. Isso é uma 
afronta ao Brasil. Por isso, nas pesquisas, temos aqueles que estão junto 
aos Bancos dando preferência a este governo, mas - é claro - devido ao 
crescimento, a esse lucro exorbitante dos Bancos. 

O Bradesco chegou a ter o maior crescimento na América Latina - em 
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Bancos de capital aberto da história da América Latina-, auferindo lucros 
extraordinários neste governo do Presidente Lula. 

Gostaria também de trazer outro sentimento que estamos colhendo da 
população em relação aos combustíveis. A população brasileira sente-se 
traída por ter sido levada a comprar carros a álcool, já que se manteria 
um preço mais baixo; porém, hoje, o álcool já alcança o preço da 
gasolina, e aquele que comprou seu carro chamado "flex" pode usar 
qualquer um dos combustíveis, uma vez que os preços são os mesmos. 
Aliás, está chegando perto de R$3,00, conforme o Estado da Nação. 
Assim, a população sente-se traída, porque não houve planejamento. 

O preço dos combustíveis foi reajustado ontem. A gasolina está 5% 
mais cara em algumas bombas; e o álcool, 10%. Houve ainda a redução 
de 25% para 20% do álcool anidro na gasolina. A Deputada Lúcia 
Pacífico está preocupada com as donas de casa. Na nossa fronteira com 
a Argentina, está havendo uma corrida para esse país porque, com o 
dinheiro com que se enche um tanque no Brasil, enchem-se dois na 
Argentina. 

Há uma propaganda oficial em que se divulga que a Petrobras é auto-
suficiente. Como pode ser auto-suficiente se o brasileiro paga quase 
R$3,00 por um litro de gasolina? Essa é a realidade que o nosso povo 
está enfrentando. Ouvi hoje alguns brasileiros dizerem que deixarão os 
carros em casa para enfrentar esse transporte coletivo caótico, como, por 
exemplo, o da Região Metropolitana de Belo Horizonte, cuja Prefeitura do 
mesmo governo federal retirou Belo Horizonte da Câmara de 
Compensação Tarifária da Região Metropolitana. Isso fez com que 
tivéssemos o maior crescimento de vilas e favelas da história de Belo 
Horizonte. 

Essa é a realidade que o País vive neste momento. Mexer na fórmula 
da gasolina foi um desastre, assim como há desastre em tudo que este 
governo quer atuar, pois atua sem planejamento. Ele atua sem ter 
pensado anteriormente; é um governo que não planeja. Em alguns 
momentos, nota-se que é dito para fora do Brasil que temos um 
combustível alternativo, o álcool. Mas como oferecer a outros países se 



25 
não houve planejamento? 

Sr. Presidente, temos um combustível alternativo, ou seja, o álcool; 
todavia, como podemos oferecer esse combustível para outros países se 
não houve planejamento para que o Brasil tivesse condições de fazê-lo? 
Infelizmente, essa é a realidade que colhi das pessoas nas ruas e nas 
estradas, por meio do alarmante núniero de mortes nessas estradas 
abandonadas e sem infra-estrutura. É lamentável, mas essa é a realidade 
do país. Precisamos mudá-la. Obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão. 
O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, novamente o debate nacional vem a esta Assembléia, e é 
importante que venha. Como líder do Bloco PT-PCdoB, apresentarei os 
números comparativos entre o governo Lula e o governo Fernando 
Henrique Cardoso. O governo hoje tem a aprovação da maioria do povo 
brasileiro, pois inverteu prioridades e desenvolveu políticas públicas de 
inclusão social, como nunca houve no Pais. O Bolsa-Família, por 
exemplo, incorpora mais de 9 milhões de famílias e, até o final do 
governo, absorverá 11 .300.000 famílias. 

O governo Lula apresentou uma meta civilizatória de eletrificação rural 
para todas as propriedades rurais, principalmente as pequenas, 
abandonadas e esquecidas pelos governos anteriores. O governo 
quadruplicou os recursos para a agricultura familiar, para o pequeno 
agricultor, para o pequeno proprietário de terra. Pela primeira vez, o 
governo Lula tomou uma decisão ousada: incorporar o jovem pobre, que 
já havia perdido sua auto-estima, que só conhecia a universidade por 
meio de novelas e de revistas e nunca havia ali colocado os pés, pois 
nem sequer tinha direito ao ensino superior. Por meio do ProUni, haverá 
quase 200 mil jovens pobres na universidade brasileira, e, em alguns 
cursos, além da isenção total do pagamento, poderão contar com uma 
ajuda de custo de R$300,00. Muito nos estranha o fato de defensores do 
governo Fernando Henrique fazerem comparações, mesmo no âmbito 
econômico. 
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Abordarei alguns desses indicadores. Os juros em 2002 foram de 25%, 

ao passo que, em 2005, foram de 17,25%, o que significa que houve uma 
variação de 31%. E vejam que esse quesito gera polêmica até mesmo no 
interior do PT. Inflação em 2002, 12,53%; em 2005, 5,69%. 

Relação dívida-PIB: 55% em 2002 e 51% em 2005. O risco-Brasil 
diminuiu de maneira absurda no governo Lula, podendo trazer mais 
investimentos ao País. Quanto ao crescimento da dívida pública, houve 
uma variação de 63%. A dívida externa dolarizada foi praticamente 
liquidada pelo governo Lula. Nós, do PT, sonhamos ser melhores que o 
governo Fernando Henrique. 

Mas, já que o Deputado que me antecedeu fez essas comparações, 
queria dizer que, se compararmos - o governo Lula ainda não terminou, a 
Oposição quer que termine logo porque ele não pára de subir nas 
pesquisas - o final dos quatro anos deste governo com o final dos oito 
anos do Fernando Henrique, veremos a taxa média de crescimento. Os 
números não mentem; apontam que o governo Lula adotou uma política 
séria que estabilizou a economia e não permitiu, de fato, um crescimento 
mais ousado de uma vez só em função da crise, da herança maldita 
herdada do governo FHC. Hoje, o País apresenta índices de crescimento 
sustentável que certamente apontarão para resultados muito mais 
animadores em 2006. Não adianta simplesmente crescer 
economicamente; a grande virtude do governo Lula é compatibilizar 
crescimento econômico com redução de desigualdade. A miséria está 
diminuindo no Brasil. Dados do PNAD e do IBGE mostraram que há 8,3% 
a menos de miseráveis, de pobres, em razão das políticas de inclusão 
social. Aliás, políticas essas que não são adotadas com o mesmo vigor 
que o governo Lula adota no Brasil e em Minas. Para se ter uma idéia, 
somente o Ministério do Desenvolvimento Social aplica cerca de 
R$2.000.000.000,00 em programas no Estado. 

Vejam bem, Deputada Jô Moraes, Deputado Sebastião Helvécio, que 
acompanharam a discussão do PPAG. Tive o cuidado de fazer uma 
análise da execução orçamentária do Estado no ano de 2005 e descobri 
coisas interessantes, exercendo, com o apoio dos técnicos da 
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Assembléia, o nosso papel de fiscalização. O governo estadual tem 31 
projetos estruturadores. O que são esses projetos? São aqueles que o 
governo considera mais importantes, que foram submetidos ao crivo 
desta Casa- o Projeto nº 31 foi resultado de emenda popular da área de 
assistência social. Analisando os dados dessa execução orçamentária, 
verificamos uma pequena melhora em relação ao ano anterior. Na média, 
subiu de 64%, 65% para 70%. Dos 31 projetos, 19 estão com percentual 
de execução inferior ao de uma área que não é prioritária, que não é 
estruturadora, a de comunicação social - espanta-me que o Governador 
tenha criticado o excesso de propaganda do governo federal -, que teve 
uma suplementação de 598% do previsto para 2005. Foram liquidados 
R$67.000.000,00. Dos 31 projetos estruturadores, 26 gastaram menos do 
que o governo gastou com comunicação social. 

Vejam bem, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, esta Casa aprovou 31 
projetos prioritários, e o Governador gastou mais com comunicação social 
do que em 26 desses projetos ditos prioritários. Fiz uma soma, 
escolhendo alguns desses projetos, para mostrar qual é a prioridade do 
governo estadual, ou seja, a incorporação das elites ou a dos pobres, 
com combate às desigualdades regionais. 

Somei o que ele gastou com projetos estruturadores, alguns referentes 
à assistência social às famílias pobres; o projeto Minas Sem Fome, 
relativo ao combate à fome em Minas Gerais; o programa de inclusão 
digital destinado principalmente aos jovens mais pobres; o projeto 
Primeiro Emprego; e o projeto de habitação do governo estadual. Não 
estou comparando um desses projetos com comunicação social. 
Somando tudo o que o governo do Estado gastou com esses projetos, o 
valor ainda é menor que o gasto com comunicação social. 

Ora, é disso que estamos falando. Aliás, como Deputados Estaduais, 
temos de voltar os nossos olhos e as nossas melhores energias de 
fiscalização para o que faz o governo do Estado, principalmente na área 
social. Deparamos com uma execução orçamentária de 15,48% no 
projeto prioritário de revitalização do Rio São Francisco. No projeto Minas 
Sem Fome, verificamos que o Estado somente executou 15,94%. 
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Amanhã algum técnico pode dizer: "Não. É porque não vieram recursos 
externos, recursos da União". Tive acesso ao projeto Minas Sem Fome, e 
em 2005 o Estado gastou somente 15,98% do que era de recurso 
ordinário, recurso seu, ou seja, que não dependia de ninguém. Portanto, 
essa desculpa não serve para o projeto Minas Sem Fome. 

Analisei outro projeto que, de fato, possui uma execução dentro da 
média - Pavimentação de Acessos Rodoviários - e está com 73% de 
execução orçamentária. Verificamos que os recursos transferidos por 
meio da Cide somam uma média de execução orçamentária de 80%, 
correspondendo a 30% sobre o total autorizado para o gasto com 
pavimentação. Desse projeto de pavimentação, referente aos 224 
Municípios que defendemos aqui - aliás, votamos projeto de 
empréstimo -, 30% é recurso da Cide; 22%, resultado de acordo, 
convênio e ajuste; e 35%, recurso ordinário. 

Esses e outros dados, que, aliás, são muitos, estão disponibilizados. 
Graças ao auxílio inestimável da assessoria da Assembléia e da 
assessoria coletiva do Bloco PT-PCdoB, tivemos a chance de 
acompanhar mês a mês a execução orçamentária do governo do Estado. 
Percebemos que Minas Gerais precisa de um choque social e de menos 
propaganda e mais inclusão social. É preciso que o Estado complemente 
recursos da merenda escolar como outros Estados. Minas Gerais precisa 
de complementação para os programas de transferência de renda, como 
ocorre em outros Estados; de recurso próprio para combater a fome e a 
miséria, e não trocar nome de programa como ocorreu no Estado, 
traduzindo o Fome Zero para o Minas sem Fome, ou observar o que 
aconteceu com a Secretaria destinada aos Vales do Mucuri e do 
Jequitinhonha. De cada R$3,00 aplicados, R$2,00 são recursos 
transferidos do governo federal, especificamente do Ministério de 
Desenvolvimento Social, tão bem gerenciado pelo mineiro Patrus 
Ananias, ex-Prefeito. 

Deputadas e Deputados, gostaria que a oposição ao governo Lula nesta 
Casa tivesse muito cuidado quando fosse comparar números, até em 
relação ao governo Fernando Henrique. A oposição aqui está na 
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contramão do sentimento popular e até de alguns tucanos de alta 
plumage':l que correm dessa comparação; aliás, se comparam, perdem a 
eleição. E preciso perceber que Minas Gerais investe muito pouco na 
área social diante do que os pobres merecem e precisam e do que o 
governo federal destaca para o Estado. Felizmente o governo Lula tem 
aberto universidades nas regiões mais pobres, ampliado o Bolsa-Família 
e construído eletrificações rurais. Esses programas são tão bons que, no 
início, o próprio governo estadual queria apropriar-se deles por meio de 
uma inteligente política de "marketing". 

Hoje a população, felizmente, começa a ter acesso aos recursos que, 
de fato, estão sendo aplicados em Minas e está percebendo que eles 
vêm do governo federal. Esses benefícios eram um compromisso do 
governo Lula. Não é por outro motivo que a aprovação e a aceitação do 
seu governo somente crescem ao longo do ano de 2006. 

Então, Sr. Presidente, para não ser tachado de antidemocrático, até 
porque poucas chances temos de apartear um Deputado, e em respeito 
ao meu ex-colega de Câmara Municipal e, hoje, Deputado Estadual, 
Alencar da Silveira Jr., concedo-lhe um aparte de 30 segundos. 

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Deputado André 
Quintão, solicitei-lhe um aparte apenas para parabenizá-lo. 

V. Exa. expõe várias questões nas quais tem total razão. Entendo que o 
Presidente Lula cresce, e o PT cai. Tudo o que vimos, comentava com o 
Deputado Durval Ângelo, não era um problema do Presidente, pois ele 
não sabia o que estava ocorrendo, mas sim do PT, que queria ficar no 
poder o tempo todo. 

Quero parabenizá-lo também porque, na última terça-feira, fiz um 
comentário aqui sobre a Medida Provisória n2 280, em que o Presidente 
Lula editava o fim do vale-transporte, tirava o papel e deixava o benefício 
em dinheiro. Mostramos as dificuldades que o trabalhador teria, bem 
como o que iria perder. Fizemos, inclusive, essa exposição na Comissão 
do Trabalho, assim como o faríamos numa comissão especial. Na quinta-
feira, logo após a nossa exposição, o Presidente Lula tornou sem efeito a 
referida medida. 



30 
Entendo, hoje, que o Lula está bem. Aonde vou, em Minas Gerais e no 

Brasil inteiro, Deputado André Ouintão, a população fala bem do 
Presidente, principalmente o povo mais carente, apesar do aumento de 
37% no metrô. Falam bem porque estão comendo. 

O Presidente está fazendo a coisa certa: mostra o que fez e o que faz, 
impulsionando, assim, a sua campanha. Então, está bem, apesar do 
aumento de 37% na passagem do metrô de Belo Horizonte. Muito 
obrigado. 

O Deputado André Quintão - Obrigado. Por falar em aumento, tivemos 
hoje um reajuste na Copasa cinco vezes maior do que o IGP. Então seria 
bom que a Oposição, que é governo aqui em Minas, mas Oposição ao 
governo Lula, viesse explicar esse aumento. 

O governo Lula não discrimina Minas Gerais. Queremos mais, por 
sermos mineiros. Esperamos, então, que o governo estadual gaste 
menos em propagandas e mais com o políticas públicas sociais. 
* - Sem revisão do orador. 

O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - Com a palavra, o Deputado 
Rogério Correia. 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, colegas Deputadas e 
Deputados, quero também dar continuidade a esse assunto, por achar 
correto analisarmos o que é feito no Brasil tendo como referência o que 
faz o governo federal, como anda o País, pois é óbvio que isso influencia 
cada Estado. Por outro lado, não podemos nos esquecer de que o Estado 
da Federação existe e de que há governos que têm responsabilidade pelo 
que acontece no Estado. 

Às vezes, não compreendo o porquê de a Oposição ao governo Lula 
aqui fazer mais oposição ao governo federal do que a Situação apoiar o 
governo Aécio. Pouco se diz do governo Aécio por parte da Situação em 
Minas. É como se ele não tivesse importância. Estou até acreditando que 
a importância do governo Aécio é pequena para Minas e para o Brasil, 
porque pouco influencia. Se formos avaliar os números de crescimento 
econômico, parece óbvio que o crescimento que acontece em Minas 
Gerais é proporcionado pela política econômica adotada no governo 
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federal. Daí o crescimento em Minas ser maior ou menor em relação à 
política do governo federal. 

Mas, quando o crescimento é por demais positivo, dizem que Minas 
cresceu, como se não houvesse nenhuma correlação com as medidas 
tomadas pelo governo federal. Se o crescimento cai, parece que é 
somente no Brasil, que Minas não sofreu nenhuma alteração e que o 
Governador não tem a menor responsabilidade. As coisas são vistas, 
portanto, de modo equivocado. É preciso fazer uma análise séria. 

O Deputado André Quintão nos traz dados relevantes pela segunda vez 
consecutiva para compararmos o atual governo federal com o anterior. 
Em todos os itens, o governo Fernando Henrique foi pior que o governo 
Lula, mesmo considerados oito anos contra menos de quatro anos, 
inclusive nos quesitos em que o governo Lula poderia ter sido melhor e 
que será melhor no segundo governo, por exemplo, nos juros. É óbvio 
que os juros continuam altos. Nós, do PT, sabemos isso. É correta a 
crítica feita pela CNBB de que os juros estão altos. Os juros continuam 
altos, mas já foram mais altos no governo tucano, quando chegaram a 
27 ,5%. O próprio Presidente já determinou que se aplique uma política de 
diminuição desses juros. A diminuição das taxas de juros já começou, e 
ainda ocorrerá. 

Em relação às políticas sociais, o Deputado André Quintão já 
mencionou vários dados. Se as políticas sociais do governo Lula ainda 
não são suficientes para reverter o quadro de miséria no Brasil - e não 
poderiam ser mesmo suficientes em pouco mais de três anos-, também 
é evidente que, na área social, muitos e muitos bilhões foram investidos a 
mais do que no governo Fernando Henrique Cardoso. É necessária essa 
comparação entre os dois governos, não apenas do ponto de vista do 
ideal, mas do ponto de vista prático. É a partir daí que a candidatura do 
Lula à reeleição cresce e ganha fôlego a olhos vistos. As pesquisas têm 
demonstrado que a candidatura do Presidente Lula à reeleição passa a 
ser uma hipótese cada vez mais considerável. O fato é que o quadro 
político no Brasil mostra situações que precisam ser analisadas. No ano 
passado, o PSDB nacional, o Senador Arthur Virgílio e outros sectários 
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do PSDB, em especial os paulistas como um todo, e de outros Estados, 
fizeram uma oposição tão raivosa que tiveram até a coragem de ameaçar 
dar uma surra no Presidente. Imaginem um Senador ter a coragem de 
dizer isso no Congresso Nacional. A oposição foi completamente 
descabida, sem conteúdo, sem programa. Parecia uma oposição feita 
apenas de ódio e de preconceito contra a origem do Presidente Lula. Foi 
esse o tipo de oposição feita no ano passado. E os tucanos acharam que, 
com isso, já haviam ganhado a eleição. Iniciou-se uma disputa entre eles, 
Alckmin e Serra, para ver quem seria o candidato a Presidente. O 
Governador Aécio Neves foi mais esperto saindo dessa disputa, e hoje, 
pelo que vejo, o Alckmin e o Serra não sabem o que fazer, um querendo 
empurrar a disputa para o outro. Daqui a poucos dias, o Serra dirá que 
não pode sair da Prefeitura de São Paulo porque assumiu um 
compromisso com o povo desse Município, e o Alckmin, que o Serra 
demorou demais, que queimou a sua candidatura. Como o Aécio já fugiu 
dessa disputa, viu que é fria, é perigoso os tucanos não o lançarem 
candidato à Presidência da República. De fato, as coisas estão ficando 
ruins exatamente porque o povo brasileiro entende que é necessário dar 
continuação a um projeto de mudança do País e nele avançar. Vamos ter 
que concluir esse projeto com outras medidas, com a ascensão do 
movimento popular, e forçar medidas mais profundas na correlação de 
forças com as elites do País. Tudo isso está por acontecer e aponta a 
necessidade de termos um governo como o do Presidente Lula. 

Essa é a discussão que o povo brasileiro quer fazer e está fazendo. Há 
uma pesquisa, na cidade de São Paulo, em que o Lula se encontra à 
frente tanto do Governador Geraldo Alckmim como do Prefeito José 
Serra. Se as eleições fossem hoje, a cidade de São Paulo apontaria 
vitória para o Presidente Lula. É claro que muita água ainda há para 
correr, mas, ao que tudo indica, o povo brasileiro fez a opção para discutir 
programa, governo, ações, para fazer comparações e, principalmente, 
avançar em torno de um programa. 

Faço uma análise tranqüila dos pontos onde temos que avançar e da 
realidade brasileira. Evidentemente, não avançamos em tudo, mas, com 
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certeza, do ponto de vista das demandas populares, progredimos, com 
um governo mais avançado que qualquer outro já visto no Brasil, 
especialmente em relação ao governo Fernando Henrique Cardoso nos 
seus oito anos de mandato. 

É preciso fazer comparações com o Estado de Minas Gerais, e acredito 
que o Governador exagera. Ele anuncia que irá viajar do dia 1 º ao dia 13. 
Na semana passada, fiz um pronunciamento dizendo que ele iria voltar, 
depois do Carnaval, descansado para reiniciar os trabalhos, e hoje 
recebemos a sua mensagem dizendo que irá se ausentar por motivos 
particulares. Não se sabe o motivo da viagem, porque ele não esclarece 
se é por tratamento de saúde ou férias, o que creio que não seja, porque, 
em janeiro, ele viajou para o exterior com sua filha, que se encontra 
viajando. 

Enfim, por motivos particulares, ele se ausentará do dia 1 º ao dia 13 de 
março. Acreditava que o Governador iria voltar recuperado em suas 
energias, pois, desde o "show" dos Rolling Stones, ele não aparece em 
Minas Gerais, a não ser para assinar a mensagem de sua ausência, ato 
lido hoje. Depois disso, já surgiram outras atividades, entre elas, o "show" 
do U2. Julgo que tenha o direito de participar. Acredito que não tenha o 
direito de fazê-lo utilizando de pouco espaço de análise crítica que a 
imprensa tem em Minas Gerais. O Governador foi à imprensa, há pouco, 
e disse que o Presidente Lula viaja demais. Ele, Governador, estava 
impressionado porque a sua mesa estava cheia de ofícios, papéis, 
reuniões, e ele não conseguia fazer tudo e não sabia como o Presidente 
Lula conseguia viajar tanto e inaugurar obras. O governo Lula, 
concordando ou não, está inaugurando obras relativas ao trabalho que 
vem fazendo e está fazendo. O Governador opta por outras viagens, em 
especial, para o Rio de Janeiro e São Paulo, para "shows" que vêm 
ocorrendo e que, aliás, são muito bem recebidos no Brasil. Já que está 
com a mesa cheia de ofícios e reuniões, talvez ele pudesse se ocupar 
mais com esses ofícios, o que é opção particular sua. Ele não deveria 
fazer essa polêmica pela imprensa e depois remeter um ofício, como fez 
agora. 
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Estou convencido, Deputada Jô Moraes, que o Governador Aécio 

Neves torce pela derrota dos tucanos, que ele tem mais um projeto 
particular do que partidário. 

A análise que vem sendo feita por analistas políticos de que a derrota 
do Alckmin ou do Serra o coloca, em tese, como possível candidato, não 
para esta eleição, mas para a outra, pode estar passando pela sua 
cabeça. Não vejo outro motivo para ele se ausentar do Brasil exatamente 
agora, no momento em que os tucanos estão para fazer uma decisão 
importante. Ele se ausenta, não dá opinião e torce por que a escolha 
queime definitivamente um dos dois tucanos que estão ali colocados para 
a disputa do palácio. 

Enfim, para não permitir que a Assembléia Legislativa cometa erros na 
análise da mensagem que o Governador nos enviou, formulo um 
requerimento à Mesa. (- Lê:) "Mensagem nº 510: Comunico a essa 
augusta Assembléia Legislativa que estarei ausente do País no período 
de 1 º a 13 de março, para tratar de assuntos de interesse particular, 
portanto sem ônus ao erário." 

Na minha opinião, que estou remetendo à Mesa, para o Governador ter 
essa licença é preciso aprovação da Assembléia Legislativa. A 
Constituição do Estado e o Regimento Interno dizem o seguinte: 
"Compete privativamente à Assembléia Legislativa conceder licença ao 
Governador do Estado para interromper o exercício de suas funçôes", no 
item 11; e no item 12, "conceder licença ao Governador para ausentar-se 
do Estado e ao Vice-Governador, do País, quando prevista ausência 
superior a 15 dias". Não é o caso do item 12, mas chamo a atenção para 
o item 11: "conceder licença ao Governador do Estado para interromper o 
exercício de suas funçôes". 

O Governador diz que estará ausente do País para tratar de assuntos 
de interesse particular. Ora, é óbvio que está interrompendo o exercício 
de suas funçôes; daí, a razão de ter enviado a mensagem, caso contrário, 
não o faria. A Assembléia está propensa a dar a equivocada interpretação 
de que o Governador apenas comunicou, e isso seria o suficiente, como 
se a Casa não tivesse que conceder a autorização. 
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Ele não explica mais sobre os motivos da viagem, se é de férias ou 

para tratamento de saúde, mas pede para interromper por assuntos de 
interesse particular. Está, portanto, interrompendo sua função de 
Governador no período. Apresento à Mesa o seguinte requerimento: 

- Apresenta requerimento em que solicita seja encaminhado ao Plenário 
projeto de resolução apreciando mensagem do Governador do Estado de 
interrupção do exercício de suas funções no período de 1 º a 13/3/2006. 

Certamente votarei favoravelmente à interrupção, porém é preciso uma 
explicação mais detalhada, não à Assembléia Legislativa, mas ao povo 
mineiro. 

Aproveito para reiterar outro requerimento. Achei que algum órgão de 
imprensa iria publicá-lo, mas parece que, à exceção da Assembléia, 
outros não se preocupam com o nepotismo no governo de Minas. 
Preocupam-se com o nepotismo no Tribunal de Justiça, na Assembléia, 
na Presidência, onde quer que seja, mas não há uma preocupação com o 
nepotismo no governo de Minas Gerais. 

Estou com um requerimento para ser aprovado, pois descobri que o 
Governador nomeou 11 parentes. Como o nepotismo está para acabar, 
espero que isso ocorra também no Executivo mineiro. Que o Governador 
se comprometa, como nós já o fizemos, a já não ter parentes lotados nos 
gabinetes, a não ser, evidentemente, que sejam funcionários efetivos, 
conforme previsto na lei a ser aprovada na Câmara Federal! Que haja, de 
fato, cuidado em todos os Poderes, nos casos de recrutamento amplo! 
Que a análise crítica não se restrinja apenas a alguns e que não se 
abstenha em relação ao governo do Estado! Obrigado, Sr. Presidente e 
demais colegas. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Miguel Martini. 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, telespectadores, de certo modo estou muito contente, pois, 
no primeiro dia de trabalho após o Carnaval, estão todos afiados, 
acompanhando os fatos, os acontecimentos, os assuntos, quer sejam 
nacionais, quer sejam internacionais, quer sejam locais. Isso é bom, faz 
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bem à democracia. 

Contrariamente ao meu antecessor, digo que, apesar de o Governador 
Aécio Neves não precisar enviar essa mensagem à Assembléia, a 
remeteu por delicadeza, gentileza e respeito ao Poder Legislativo, aos 
legítimos representantes do povo - repito, sem necessidade -, 
demonstrando espírito democrático, correto e respeitoso. 

Tentar dizer que o governo Aécio Neves está ruim é difícil, pois 90% da 
população mineira o considera maravilhoso, ótimo. No carnaval, fui ao 
interior e visitei várias cidades. Conversei com o povo. Todos estão - não 
direi satisfeitos - muito satisfeitos com o Governador, principalmente as 
pessoas dos Municípios que eram esquecidos. 

Na execução orçamentária do governo federal, há um programa de 
ajuda aos pequenos Municípios - o Deputado André Quintão gosta muito 
de se referir a eles -, o Apoio ao Desenvolvimento Urbano de Municípios 
de Pequeno Porte. Execução orçamentária: 0,57%. Parece que não é 
bem a praia deles, onde gostam de atacar. Apenas 0,57% para ajudar os 
pequenos Municípios que, há anos, demandam melhor escoamento de 
sua produção e melhor acesso a um centro aonde pessoas doentes 
pudessem chegar, pois não havia estradas. Com o Pró-Acesso, todos 
estão rindo, pois o programa inclui os excluídos. Só quem anda em 
estrada de terra sabe o que é isso. 

Portanto precisamos de mais tempo para falar do governo Aécio Neves. 
Numa semana, precisaríamos mais ou menos de uma hora para falar de 
tantas realizações. Não gastarei meu tempo com isso, até porque a 
sociedade mineira já está bem informada a respeito do belíssimo trabalho 
do Governador na saúde, na educação, em saneamento básico e no 
sistema penitenciário, área em que, sem um centavo do governo federal, 
fez tudo. Agora está fazendo a Linha Verde, sem receber um centavo do 
governo federal. 

Deixem-me avisar ao povo, que está desinformado, que com a conta de 
energia elétrica foram arrecadados R$500.000.000,00 dos mineiros. Para 
a eletrificação rural, voltou um pouco das migalhas, e o governo estadual 
destinou ainda mais recursos para a realização do programa. Dizer que 



37 
se trata de verba do governo federal é querer enganar o povo. Já que o 
recurso é arrecadado em Minas Gerais, já que os mineiros pagam a 
conta, trata-se de recursos dos mineiros para aplicar justamente a seu 
favor. Portanto a eletrificação rural não é feita com dinheiro do governo 
federal, mas sim com o arrecadado aqui. Não existe dinheiro federal, 
caso contrário teríamos de ter dinheiro federal, estadual e municipal. O 
dinheiro que sai de Minas Gerais para o governo federal é infinitamente 
maior que os parcos recursos enviados ao Estado. 

Agora, ele, em cima da hora, preocupado com a eleição, está tapando 
os buracos das estradas. Passei pelas estradas federais, cheias de 
operação tapa-buraco, mas, com duas ou três chuvas. voltará tudo ao 
que era. Mas os buracos foram tapados. É o que ele sabe fazer, pois não 
sabe governar. 

O Lula diz que faz campanha durante 365 dias por ano. É claro, quem 
não governa tem tempo para fazer isso. O Lula daria certo no 
parlamentarismo, pois não precisaria governar; seria uma figura 
decorativa. Aí, sim, ele poderia fazer o que faz. 

Volto a afirmar: quem sabe ele volte a inaugurar o Aeroporto do Galeão, 
como inaugurou duas vezes o Aeroporto de Recife! Quem sabe ele vai 
inaugurar mais uma vez o Aeroporto de Cumbica e o de Confins! Existem 
muitos aeroportos para o Presidente inaugurar novamente, e, já que é 
para inaugurar duas vezes cada um, Minas tem de reivindicar que ele 
volte a inaugurar o Aeroporto Tancredo Neves. 

Quero gastar meu tempo falando de uma coisa muito séria: nenhum 
partido, nenhum governante, nenhum grupo político recebeu tanto apoio 
da CNBB como o PT e o Presidente Lula. Nunca ninguém recebeu 
tamanho apoio. E a CNBB tem a capilaridade, portanto, tem mais 
sensibilidade em perceber o sofrimento do povo. 

Gostaria de ler um trecho do que foi dito pela CNBB: "Igreja faz crítica a 
juros altos e diz que o Brasil é um 'paraíso financeiro"'. E falam de 
inclusão social. "O Secretário-Geral da CNBB, Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil, D. Odilo Pedro Scherer, criticou ontem a política 
econômica do governo Luiz Inácio Lula da Silva, dizendo que é preciso 
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rever 'os juros altos' porque o Brasil tem sido um 'paraiso financeiro', 
extremamente concentrador. Para ele, a população brasileira esperava 
mais em relação às ações sociais de Lula. 

'É preciso rever isso. O paraíso financeiro é o Brasil. A política brasileira 
é extremamente concentradora', disse o Secretário-Geral da CNBB, logo 
após o lançamento da Campanha da Fraternidade 2006". 

Ele não está falando sozinho. A CNBB tem bons assessores e acerca-
se de profissionais, de bons conselheiros e economistas. 

O Prof. Márcio Pochmann, da Unicamp, diz textualmente que 
" ... enquanto as 20 mil famílias mais ricas recebem de juros de seus 
empréstimos ao governo ... "- leia-se, cada vez que a taxa Selic aumenta, 
eles ganham mais; cada vez que a taxa Selic diminui um pouquinho, eles 
ganham menos um pouquinho; como ela está excessivamente alta, eles 
estão ganhando excessivamente. E, pasmem as senhoras e os senhores: 
as 20 mil famílias mais ricas recebem de juros do dinheiro que 
emprestam ao governo federal R$11 0.000.000.000,00 por ano. Oito 
milhões e setecentas mil famílias pobres recebem desse mesmo governo, 
por meio de seus programas sociais, cerca de R$7.000.000.000,00. As 20 
mil mais ricas recebem R$103.000.000.000,00 a mais que as 8.700.000 
mais pobres do Brasil. 

O professor calcula o "per capita": isso significa que os ricos recebem 
do governo federal. .. E o governo federal pode subir ou baixar a taxa 
Selic, isso é uma decisão do Banco Central, é uma política de governo; 
por isso a CNBB fala do paraíso fiscal. É claro que todo o mundo quer 
investir aqui, pois nunca se ganhou tanto dinheiro do sistema financeiro. 
E ele diz que o mais rico recebe- e isso dói -, em média, R$2.685,00 por 
dia, enquanto os mais pobres recebem, em média, R$0,48 por dia. 

Isso é inclusão social? É isso que a CNBB está dizendo, ou seja, que 
não está havendo equilíbrio entre rico e pobre, mas a diferença está 
aprofundando-se. 

Até usam, agora, o governo do Fernando Henrique Cardoso, mas 
conseguiram piorar o que o Fernando Henrique equivocadamente fez! 
Criticam o Fernando Henrique, mas fizeram pior que ele! E dizem fazer 
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inclusão social! Mas a máscara cai, e a repercussão começa. O jornal de 
hoje mostra a situação das estradas federais em Minas Gerais. Mesmo 
com a operação tapa-buracos, morreram 26 pessoas. Todo o dinheiro é 
para pagar o ltaú, o Bradesco, os sistemas financeiros nacional e 
internacional. E o Lula ainda faz a gracinha de pagar 
R$15.000.000.000,00 ao FMI! Se tivesse investido nos pobres, quem 
sabe isso passaria para R$0,70 por dia! 

O Deputado Márcio Kangussu (em aparte) - Sr. Presidente, Deputados, 
Deputado Miguel Martini, as suas ponderações são extremamente 
oportunas para que todos nós possamos fazer uma profunda reflexão a 
respeito dos juros, que não vêm de agora, como V. Exa. afirmou, com 
franqueza e compromisso com a verdade. Havia isso também no governo 
passado. Infelizmente houve uma espécie de estelionato eleitoral, pois 
esperávamos ser diferente e, lamentavelmente, foi pior. 

V. Exa. cita a CNBB, uma das entidades mais corretas, sérias e 
comprometidas com a vida do universo, e o desapontamento com o 
governo Lula, sobretudo com os juros. Não acredito que uma pessoa com 
a história de vida do Lula goste de que sejam praticados esses juros. Mas 
falta-lhe competência para mudar essa situação, vontade de trabalhar e 
de se aprofundar, conhecer mais os problemas. 

O jornalista Clóvis Rossi, um dos mais respeitados deste país e que, 
como a CNBB, apoiava a caminhada do Presidente Lula à Presidência da 
República, disse o seguinte: "Para o andar de baixo, basta a esmolinha 
das bolsas isso e aquilo, até porque ninguém diz que, em janeiro, o 
governo pagou, de juros, R$17.900.000.000,00 num só mês, mais do 
dobro do que gastou em todo o ano passado com os programas de 
transferência de renda aos mais pobres. Depois, Lula ainda diz que 
ninguém fez tanto para os pobres. Sim, pelos paupérrimos: ltaú, 
Bradesco, Santander, Real, etc." Chegamos à conclusão de que o Lula 
tem vontade de ser o pai dos pobres, mas, com certeza, é a mãe dos 
banqueiros. Obrigado. 

O Deputado Sebastião Costa (em aparte) -Compreendo que o horário 
de V. Exa. está expirando, mas queria apenas fazer um registro. O orador 
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que o antecedeu nessa tribuna disse que o risco-Brasil caiu. O risco-
Brasil atende à influência dos banqueiros e, por essa razão, quando o 
governo Lula assumiu estava alto. Naquele momento, tinha-se a 
expectativa de que o governo iria contrariar os interesses dos banqueiros. 
Como isso não ocorreu - Lula imediatamente fez pacto com o FMI, 
pagando inclusive juros antecipados -, o risco-Brasil tinha de cair, como 
aconteceu. Não se trata de eficiência do governo, mas de submissão ao 
capital externo, o que é diferente. 

O Deputado Miguel Martini - Muito obrigado, Deputado Sebastião 
Costa. 

Para concluir, gostaria de dar uma boa notícia, já que se falou tanto em 
inclusão dos pobres, em trabalhar pela região pobre. O Governador Aécio 
Neves acaba de anunciar US$35.000.000,00 para o combate à pobreza 
no Jequitinhonha, no Mucuri e no Norte de Minas. Esse valor gira em 
torno de R$80.000.000,00 a R$90.000.000,00. É um governo sensível, 
que não dá esmolas, mas constrói um Estado. Aliás, em relação ao 
governo anterior, eu diria que o atual governo está reconstruindo o 
Estado, pois gera empregos, crescimento, oferece mais qualidade à 
educação e à saúde, além do melhor acesso à população. Portanto, isso 
é trabalho, é governo; o resto é figura de retórica. 

Acho engraçado quando dizem que o Lula cresceu nas pesquisas. 
Gastam-se fábulas com a mídia, sem falar nos acordos espúrios, que, 
como sabemos, foram feitos com determinada emissora de televisão. 
Estamos falando do que o governo federal gasta com publicidade. 
Trabalha-se com uma mídia violenta; depois, faz-se a pesquisa. 

O Lula não governa, vive de um Estado para outro. Se ele ficar em 
Brasília, terá de tomar algumas decisões. Decidir sobre o quê, se ele tem 
quem decida por ele? 

O Deputado João Leite (em aparte) - V. Exa. tem os números relativos 
aos gastos do governo federal com propaganda. É interessante expô-los 
para mostrar que este governo gasta mais com propaganda do que com 
saúde e educação. Acompanho o pronunciamento de V. Exa. e não 
tenho ... 
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O Deputado Miguel Martini - Vou dizer: R$27.000.000,00 com 

publicidade e R$12.000.000,00 com educação, construção de escolas e 
instalações. Essa é a diferença, Deputado João Leite. 

O Deputado João Leite (em aparte) - Que bom! V. Exa. trouxe a 
realidade, a verdade. Creio que também trouxe algo para pensarmos. A 
CNBB nos leva a fazer uma reflexão. Como brasileiro, essa crítica, essa 
comparação feita pelo Secretário-Geral da CNBB me dói muito. Temos de 
assumir a realidade de que o nosso país se transformou em um paraíso 
financeiro, já que tudo é dado aos bancos, ao setor financeiro. Essa é a 
verdade. Vou devolver a palavra ao Deputado Martini. Na avaliação do 
Secretário-Geral da CNBB, lamentavelmente o Brasil se transformou em 
um paraíso financeiro. Temos de concordar com o líder da CNBB. 
Parabéns, Deputado Miguel Martini. Obrigado. 

O Deputado Miguel Martini - Obrigado, Deputado João Leite. Encerro o 
meu pronunciamento, Deputado Fábio Avelar. 

* - Sem revisão do orador. 
2ª Parte (Ordem do Dia) 

1ª Fase 
Abertura de Inscrições 

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência 
passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a 
apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições 
para o Grande Expediente da próxima reunião. 

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

Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação, Feita pelo Governador do 
Estado, dos Nomes de Oto Néri Borges, Avani Avelar Xavier Lanza, 
Arminda Rosa Rodrigues da Malta Machado, Ângela Imaculada Loureiro 
de Freitas Dalben, Francisco César Sá Barreto e Faiçal David Freire 
Chequer para membros do Conselho Estadual de Educação. Pelo BPSP: 
efetivos - Deputado Dilzon Melo e Deputada Ana Maria Resende; 
suplentes - Deputado Paulo Cesar e Deputada Lúcia Pacífico; pelo Bloco 
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PT-PCdoB: efetivo - Deputado Weliton Prado; suplente - Deputado 
Ricardo Duarte; pelo PMDB: efetivo - Deputado Adalclever Lopes; 
suplente - Deputado Leonardo Quintão; pelo PFL: efetivo - Deputado 
Doutor Viana; suplente - Deputado Leonardo Moreira. Designo. Às 
Comissões. 

Leitura de Comunicações 
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações 

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Turismo- aprovação, na 
2ª Reunião Ordinária, em 22/2/2006, dos Requerimentos nºs 5.962 e 
5.964/2006, do Deputado Jayro Lessa, e 5.983 e 5.992/2006, da 
Comissão de Participação Popular; de Administração Pública -
aprovação, na 2ª Reunião Ordinária, em 22/2/2006, dos Requerimentos 
nºs 5.587/2005, do Deputado Carlos Gomes, 5.593 e 5.594/2005, do 
Deputado Rogério Correia, 5.965/2006, do Deputado Leonardo Moreira, e 
5.970/2006, do Deputado Gustavo Corrêa; de Política Agropecuária -
aprovação, na 2ª Reunião Extraordinária, em 22/2/2006, dos 
Requerimentos nºs 5.908/2005, do Deputado Doutor Viana, 5.958/2006, 
do Deputado Doutor Ronaldo, e 5.971/2006, do Deputado Jayro Lessa; e 
de Saúde - aprovação, na 1 ª Reunião Ordinária, em 22/2/2006, do Projeto 
de Lei nº 2.798/2005, do Deputado Dimas Fabiano, e dos Requerimentos 
nºs 5.882 a 5.885/2005, da Comissão de Participação Popular, 
5.894/2005, do Deputado Fahim Sawan, 5.895 e 5.897/2005, do 
Deputado Gustavo Corrêa, e 5.942/2005, do Deputado Weliton Prado 
(Ciente. Publique-se.); e pelo Deputado Dilzon Melo - informando sua 
indicação para Líder do Bloco Parlamentar Social Progressista - BPSP. 
(Ciente. Publique-se. Cópia às Comissões e às Lideranças.). 

Despacho de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento da Deputada Cecília Ferramenta, 

solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 1 .370/2004. A 
Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso VIII do 
art. 232 do Regimento Interno. Arquive-se o projeto. 

Requerimento das Deputadas Ana Maria Resende, Cecília Ferramenta, 
Elisa Costa, Jô Moraes, Lúcia Pacífico, Maria Olívia, Maria Tereza Lara e 
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Vanessa Lucas, solicitando a destinação da 1 ª Parte da reunião ordinária 
do dia 16 de março do corrente ano para comemorar o "Dia Internacional 
da Mulher". A Presidência defere o requerimento de conformidade com o 
inciso XXII do art. 232 do Regimento Interno. 

Requerimento do Deputado Paulo Piau e outros, solicitando a 
convocação de reunião especial para homenagear a Associação de 
Professores Públicos de Minas Gerais - APPMG - pelo transcurso de 
seus 75 anos de fundação, e a Federação das Associações, Pais e 
Alunos das Escolas Públicas de Minas Gerais - Fapaemg - pelo 
transcurso de seus 18 anos de fundação. A Presidência defere o 
requerimento de conformidade com o inciso XXI do art. 232 do Regimento 
Interno. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Saúde, solicitando ao 

Dr. Alaor Carlos de Oliveira, Secretário Municipal de Saúde de Uberaba, 
informação sobre as medidas, adotadas no último ano, de combate à 
dengue, principalmente com relação à campanha do Ministério da Saúde, 
que teve início em 19/11/2005. Em votação, o requerimento. As 
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

2ª Fase 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1 ª Fase, a 

Presidência passa à 2• Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a 
votação da matéria constante na pauia. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 

1.760/2004, da Deputada Ana Maria Resende, que dispõe sobre 
procedimentos a serem adotados pelos fornecedores de produtos ou 
serviços considerados nocivos à saúde da população do Estado de Minas 
Gerais e dá outras providências. A Comissão de Defesa do Consumidor 
opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1 º turno, com a 
Emenda nº 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. 
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As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As 
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o 
Projeto de Lei nº 1.760/2004 na forma do vencido em 1 º turno, com a 
Emenda nº 1. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1 .877/2004 do Governador 
do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de 
Sabinópolis o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária opina pela aprovação do projeto na forma do 
vencido em 1 º 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 2º turno, o Projeto de Lei nº 
1 .877/2004 na forma do vencido em 1 º turno. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.534/2005, do Deputado 
Marias Fernandes, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município 
de Simão Pereira o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária 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. À Comissão de 
Redação. 

Discussão, em 2º Turno, do Projeto de Lei nº 2. 756/2005, do 
Governador do Estado, que altera a Lei nº 12.995, de 30/7/98, que 
autoriza o Poder Executivo a fazer a doação ou a reversão dos imóveis 
que menciona. A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1 º 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 2º turno, o Projeto de Lei nº 2. 756/2005 na forma do 
vencido em 1 º turno. À Comissão de Redação. 
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Discussão, em 1 º turno, do Projeto de Lei nº 133/2003, do Deputado 

Carlos Pimenta, que proíbe a imposição de requisito relativo à idade 
máxima em concurso público nas hipóteses que especifica. A Comissão 
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do 
Substitutivo nº 1que apresenta. A Comissão de Administração Pública 
opina por sua aprovação na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de 
Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1 º turno, o Projeto de Lei nº 
133/2003 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Administração 
Pública. 

Questões de Ordem 
O Deputado Doutor Ronaldo - Mais uma vez, agradeço a esta Casa e 

ao Governador do Estado pela aprovação do projeto Sendo assim, se 
houver boa-vontade dos mandantes dessa cidade neste momento, 
acredito que finalmente Sete Lagoas poderá ter uma Câmara garbosa e 
bonita no ponto central. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, solicito o encerramento, de 
plano, da reunião, tendo em vista que não há 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 
terça-feira, dia 7, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (-A ordem 
do dia anunciada será publicada na edição do dia 7/3/2006.). Levanta-se 
a reunião. 

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA 

DA 15ª LEGISLATURA, EM 15/2/2006 
Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Jô 
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Moraes e os Deputados Fahim Sawan, Gustavo Valadares, Dinis 
Pinheiro e Célio Moreira (substituindo este ao Deputado Antônio Genaro, 
por indicação da Liderança do BPSP), membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Fahim 
Sawan, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento da Deputada Jô Moraes, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros 
da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a 
apreciar a matéria constante da pauta e comunica o recebimento da 
seguinte correspondência, publicada no "Diário do Legislativo" nas datas 
mencionadas entre parênteses: ofícios do Sr. Ronald Cézar Gava, 
funcionário da Emater-MG (22/12/2005); de Defensores Públicos do Vale 
do Rio Grande- Coordenadoria de Uberaba (7/1/2006); dos Srs. Lindolfo 
Fernandes de Castro, Presidente do Sindifisco-MG (21/112006); Eduardo 
Carone Costa, Presidente do Tribunal de Contas (28/1/2006); Mauro Lobo 
Martins Júnior, Presidente do lpsemg (4/2/2006); e de servidores da 
Comarca de Silvianópolis ( 11 /2/2006). O Presidente acusa o recebimento 
das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a 
seguir: Projetos de Lei nºs 1.297/2003, no 2º turno (Deputado Ricardo 
Duarte); e 2.796/2005, no 1º turno (Deputado Fahim Sawan). Passa-se à 
2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e 
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. 
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
Requerimentos nºs 5.909 a 5.915 e 5.937 a 5.940/2005, do Deputado 
Leonardo Moreira. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), 
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão. 
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados 
requerimentos dos Deputados Rogério Correia, em que solicita seja 
realizada audiência pública, com os convidados que menciona, para 
debater a provável venda de ações da Copasa-MG, da lnfovias e da Way; 
e Fahim Sawan, em que solicita seja realizada audiência pública, com os 
convidados que menciona, para discutir a participação e o apoio do poder 
público na legalização da atividade econômica dos empreendedores 



47 
estabelecidos nos "shoppings" populares. 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, 22 de fevereiro de 2006. 
Fahim Sawan, Presidente- Ricardo Duarte- Antônio Júlio- Maria Olívia. 
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 8 DE MARÇO DE 2006 

ATAS 
ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 7/12/2005 

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Padre João, Marias Fernandes, Doutor Viana e Paulo Piau, membros da 
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Laudelino 
Augusto. 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 Presidência informa que a reunião se destina a 
debater a pesquisa agropecuária, as linhas de ação da Fapemig e a 
distribuição de recursos para pesquisa no Estado, e apreciar proposições 
da Comissão. Logo após, comunica o recebimento de ofício do Sr. 
Maurílio Alves Moreira, justificando sua ausência na reunião. A 
Presidência interrompe a 1 ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Fúlvio 
Rodrigues Simão, Assessor Técnico da Coordenação do Programa Rede 
Estadual de Ciência e Tecnologia para Inovação Agroindustrial, da 
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Minas 
Gerais, representando o Secretário; Baldonedo Arthur Napoleão, 
Presidente da Epamig; José Geraldo de Freitas Drumond, Presidente da 
Fapemig; e Jason de Oliveira Duarte, Pesquisador e Chefe de 
Administração da Embrapa na área de Socioeconomia, em Sete Lagoas, 
que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, Deputado 
Padre João, e o Deputado Doutor Viana, autores do requerimento que 
deu origem ao debate, tecem suas considerações iniciais. A Presidência 
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, a seguir, agradece a presença dos parlamentares e dos 
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convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 16 de fevereiro de 2006. 
Padre João, Presidente - Marias Fernandes - Doutor Ronaldo. 

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA 

DA 15ª LEGISLATURA, EM 14/12/2005 
Às 1 Oh30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo, Adelmo Carneiro Leão, 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 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 passa à 1 ª Fase da 2ª Parte da Ordem do 
Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Nos termos do art. 136 do 
§ 3' do Regimento Interno, o relator do Projeto de Lei Complementar nº 
59/2005, Deputado Gustavo Corrêa, solicita seja distribuído avulso do seu 
parecer, o que é deferido pelo Presidente. Após discussão e votação, é 
aprovado o parecer pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade, no 
1 º turno, do Projeto de Lei nº 2.813/2005 na forma do Substitutivo nº 1 
(relator: Deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição). Passa-
se à 2ª Fase da 2ª Parte da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após 
a discussão e a votação, são aprovados, em turno único, cada um por 
sua vez, os pareceres que concluem pela constitucionalidade, legalidade 
e juridicidade dos Projetos de Lei nºs 2.094/2005 (relator: Deputado 
Gustavo Corrêa); 2.572/2005 (relator: Deputado Gilberto Abramo), 2.809 
e 2.816/2005 (relator: Deputado Gilberto Abramo, em virtude de 
redistribuição); 2.592 e 2.693/2005 (relator: Deputado Sebastião Costa); 
2.653 e 2.827/2005 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Passa-se à 
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3ª Fase da 2ª Parte da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a 
votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado 
requerimento que solicita seja convertido em diligência à Secretaria de 
Educação o Projeto de Lei nº 2.817/2005 (relator: Deputado Sebastião 
Costa). 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 14/12/2005, às 17 
horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2005. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Corrêa - Gilberto Abramo -

Edson Resende. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 

2.664/2005 
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial 

Relatório 
De iniciativa desta Comissão, a proposição em tela tem por escopo 

aprovar previamente, nos termos do art. 62, XXXIV, da Constituição do 
Estado, a legitimação das terras devolutas que especifica. 

O projeto foi aprovado no 1 º turno e agora retorna a esta Comissão a 
fim de receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189, c/c o art. 
102, IX, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O objetivo da proposição é aprovar previamente a legitimação de 1 O 

porções de terras devolutas rurais situadas nos Municípios de Rio Pardo 
de Minas, Vargem Grande do Rio Pardo, Santo Antônio do Retiro e 
Guarda-Mor, cada uma contando com área superior a 1 OOha. 

Cumpre esclarecer que, de conformidade com os autos dos processos 
instruídos pelo Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais- lter-MG -, 
a transferência de domínio dos imóveis lar-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. 
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No tocante à possível repercussão financeira ou orçamentária da 

aprovação do projeto, afirmamos que ela inexiste, porquanto a alienação 
dos imóveis dar-se-á pela modalidade de compra preferencial e, mais 
ainda, o processo será custeado pelo próprio beneficiário. 

Conclusão 
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Resolução nº 2.664/2005, no 2º turno. 
Sala das Comissões, 7 de março de 2006. 
Padre João, Presidente e relator - Marlos Fernandes - Luiz Humberto 

Carneiro - Doutor Viana. 

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE 
-O Sr. Presidente despachou, em 7/3/2006, a seguinte comunicação: 
Do Deputado Dilzon Melo, notificando a indicação do Deputado Célio 

Moreira para membro efetivo da Comissão de Transporte e do Deputado 
Leonídio Bouças para membro efetivo da Comissão de Turismo, nas 
vagas do Partido Liberal. (-Ciente. Designo, nos termos do art. 106 do 
Regimento Interno. Às Comissões e cópia às Lideranças.) 
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 9 DE MARÇO DE 2006 

ATAS 
ATA DA 7' REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 7/3/2006 
Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 ª Parte: 1 ª Fase (Expediente): 
Ata- Correspondência: Mensagens nºs 511 e 512/2006 (encaminham os 
Processos relativos à alienação de terras públicas e devolutas a serem 
legitimadas pelo Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - I ter - e o 
Projeto de Lei nº 3.010/2006, respectivamente), do Governador do 
Estado - Ofícios - Questão de ordem - 2ª Fase (Grande Expediente): 
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.011 a 3.018/2006 -
Requerimentos nºs 6.111 a 6.127/2006 - Requerimentos do Deputado 
Alencar da Silveira Jr. e da Comissão de Direitos Humanos (3) -
Comunicações: Comunicações dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva (3), 
Elmiro Nascimento, Mauri Torres, Sávio Souza Cruz, Alencar da Silveira 
Jr., Alberto Pinto Coelho, Dilzon Melo, lvair Nogueira e Adalclever Lopes-
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Roberto Carvalho, Rêmolo 
Aloise, Fábio Avelar, João Leite e André Quintão - 2ª Parte (Ordem do 
Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações -
Votação de Requerimentos: Requerimentos da Comissão de Direitos 
Humanos (3); aprovação - Requerimento do Deputado Miguel Martini; 
deferimento; discurso do Deputado Miguel Martini - Questão de ordem -
Encerramento - Ordem do Dia. 

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

Andrade - Luiz Fernando Faria - Elmiro Nascimento - Adalclever Lopes -
Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - André Quintão - Antônio 
Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Carlos 
Gomes - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico 
Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Djalma 
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Diniz - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Edson Rezende - Elisa Costa -
Ermano Batista - Fahim Sawan - George Hilton - Gil Pereira - Gilberto 
Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - lrani Barbosa - lvair 
Nogueira - Jésus Lima - Jô Moraes - João Bittar - João Leite - José 
Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão -
Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Maria Olívia - Maria Tereza 
Lara - Marlos Fernandes - Miguel Martini - Olinto Godinho - 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) - Às 14h8min, 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. 2º-Secretário, para 
proceder à leitura da ata da reunião anterior. 

1 ª Parte 
1' Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Elmiro Nascimento, 3º-Secretário, nas funçôes de 2º-

Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada 
sem restriçôes. 

Correspondência 
- O Deputado Antônio Andrade, 1 º-Secretário, lê a seguinte 

correspondência: 
MENSAGEM Nº 511/2006 

Belo Horizonte, 3 de março de 2006. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Submeto à apreciação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, no uso da 

competência que me confere o inciso V do art. 90 da Constituição do 
Estado, a relação de processos relativos à alienação de terras públicas e 
devolutas a serem legitimadas pelo Instituto de Terras do Estado de 
Minas Gerais- lter, mediante expedição de título próprio. 
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Em anexo, os processos administrativos, cujo acurado preparo 

recomenda o encaminhamento solicitado pelo Instituto de Terras do 
Estado de Minas Gerais - lter, inscrito no Ofício nº 242/DF/Iter/2006, do 
seu Diretor Fundiário, em cumprimento ao disposto no § 1 º do art. 1 O da 
Lei nº 11.020, de 8 de janeiro de 1993, e na Lei nº 13.468, de 17 de 
janeiro de 2000, para exame e aprovação dessa Egrégia Assembléia 
Legislativa de Minas Gerais, como determina o inciso XXXIV do art. 62 da 
Constituição Estadual, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 
34, de 8 de julho de 1998. 

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter aos 
nobres Deputados, o expediente em anexo. 

Atenciosamente, 
Clésio Soares de Andrade, Vice-Governador, no exercício do cargo de 

Governador do Estado. 
Secretaria de Estado Extraordinária para Assuntos de Reforma Agrária -

Seara 
Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais- lter-MG 
Setor de Titulação 
•. A tabela referente aos Processos Encaminhados à ALEMG em 17 de 

fevereiro de 2006 foi publicada no "Diário do Legislativo" de 9.3.2006. 
- À Comissão de Política Agropecuária, para os fins do art. 1 02, inciso 

IX, alínea "e", do Regimento Interno, nos termos da Decisão Normativa de 
17/6/93. 

• - Publicado de acordo com o texto original. 
MENSAGEM Nº 512/2006 

Belo Horizonte, 3 de março de 2006. 
Senhor Presidente, 
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 Centralina os imóveis 
que especifica. 

Esses imóveis foram doados ao Estado por aquele Município para a 
construção de unidades escolares, o que efetivamente veio a ocorrer. 
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Com a municipalização do ensino fundamental, o Município assumiu as 
Escolas São Januário e Carlos Prates, ambas em pleno funcionamento 
naqueles locais. Diante de tal realidade a Superintendência Regional de 
Ensino de ltuiutaba sugeriu à Secretaria de Estado de Educação a 
transferência de domínio daqueles imóveis ao Município, que assim 
poderá melhor administrá-los. A recomendação foi prontamente acolhida, 
com aquiescência da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. 

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor ao 
elevado exame de seus Nobres Pares o presente Projeto de lei. 

Atenciosamente, 
Clésio Soares de Andrade, Vice-Governador, no exercício do cargo de 

Governador do Estado. 
PROJETO DE LEI Nº 3.010/2006 

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Centralina os 
imóveis que especifica. 

Art. - 1 º Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de 
Centralina os seguintes imóveis: 

I - imóvel com a área de 10.000m2 , situado na Av. Saudade, nº 55, 
Bairro São Januário, na sede daquele Município, registrado sob o nº 
1.260, livro 2-D, fls. 11 O, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 
de Canápolis; e 

11 - imóvel com a área de 10.000,00 m2 , situado na rua Belchior de 
Faria, nº 430, na sede daquele Município, registrado sob o nº 3.160, livro 
2-J, fls. 21 O, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Canápolis. 

Parágrafo único - Os imóveis descritos no "caput" destinam-se ao 
funcionamento das Escolas Municipais "São Januário" e "Carlos Prates", 
respectivamente. 

Art. 2º - Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do 
Estado se, no prazo de cinco anos, contados da lavratura da escritura 
pública de doação, não lhes tiver sido dada a destinação prevista no 
parágrafo único do art. 1 º· 

Art. 3º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação." 
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- 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. 
OFÍCIOS 

Da Sra. Maria Aparecida de Oliveira Severino, Chefe de Gabinete do 
Ministério dos Transportes, prestando informações relativas ao 
Requerimento nº 4.880/2005, da Deputada Ana Maria Resende. 

Do Sr. Júlio Cezar Thebas de Avelar, Presidente da Câmara Municipal 
de Governador Valadares, encaminhando cópia do relatório dos trabalhos 
desenvolvidos pela Comissão de Direitos Humanos e Defesa do 
Consumidor - CO HOC - desse Legislativo atinente ao Processo nº 20.178, 
no qual figura como sentenciada a Sd. PM Sônia Aparecida de Almeida. 
(-À Comissão de Direitos Humanos.) 

Do Sr. Haroldo Lima, Diretor-Geral da Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis - RJ, encaminhando CO com informações 
relativas ao setor regulado por essa Agência. (- À Comissão de Meio 
Ambiente.) 

Do Sr. Fernando Sertã Meressi, Subsecretário de Planejamento, 
Orçamento e Administração Substituto do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário, encaminhando dados referentes à celebração do Convênio nº 
75/2005. (-À 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. Paulo de Tarso Barbosa Passos, Executivo de Relações 
Institucionais da Telemar (2), prestando informações relativas aos 
requerimentos do Deputado Djalma Diniz encaminhados pelos Ofícios nºs 
3.033 e 3.034/2005/SGM. 

Questão de Ordem 
O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Presidente Mauri Torres, faço uso 

da palavra, pela ordem, agora, pois teremos uma reunião da Comissão 
do Trabalho em que discutiremos com moradores de toda a região dos 
Bairros Carlos Prates e Padre Eustáquio soluções para a expectativa 
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lançada pelo governo do Estado do centro administrativo. 

Mas, Sr. Presidente, o que me traz aqui é o requerimento que 
apresentei a esta Casa em nome dos cronistas esportivos de todo o 
Estado. No último sábado, em Patos de Minas, no campo da URT, 
presenciei um acontecimento. Para ser aprovado qualquer estádio para o 
campeonato mineiro, além da aprovação da Federação Mineira, tem de 
haver ainda a aprovação da Asssociação Mineira dos Cronistas 
Esportivos, dos jornalistas que lá trabalham. Sr. Presidente, Deputados, 
houve um incidente com uma equipe que cobria o jogo do América contra 
a URT. Ali, a cabine fica muito próxima dos torcedores. Como o som da 
Rádio Itatiaia, naquele momento, não era transmitido no estádio porque 
ali havia apenas uma retransmissora, as observações feitas pelos 
cronistas esportivos eram comentadas pelos torcedores da URT. Quero 
lembrar aos torcedores, principalmente aos da URT, que o jornalista 
esportivo não joga bola, não escala time, apenas comenta o jogo. Teve 
de ser solicitada a presença da Polícia Militar, e três policiais 
permaneceram próximos a essa cabine, dando condição de trabalho aos 
jornalistas. Apresento, portanto, o requerimento e solicito a aprovação e o 
apoio desta Casa, porque a aprovação de estádios de futebol - falo isso 
como cronista, dirigente esportivo - tem de ter parecer da AMCE e a 
aprovação da nossa associação em Minas Gerais, para facilitar o trabalho 
da imprensa em geral. Sr. Presidente, apresento esse requerimento e 
agradeço à Polícia Militar de Patos de Minas pela cobertura dada aos 
repórteres de Belo Horizonte, que lá estavam simples e unicamente 
mostrando a realidade do futebol. É lógico que o América perdeu, não 
jogou nada. É lógico que tivemos dissabor, como americanos que somos, 
mas, sem dúvida alguma, os cronistas esportivos têm de ter liberdade. 
Por isso, a partir do próximo ano, faremos essa reivindicação à 
Federação Mineira de Futebol, de modo que qualquer estádio, para ser 
aprovado para participar do campeonato mineiro, terá de ter também a 
aprovação da Associação Mineira dos Cronistas Esportivos. Muito 
obrigado. 

2ª Fase (Grande Expediente) 
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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 Nº 3.011/2006 
Declara de utilidade pública a entidade Movimento Pró-Rio Todos os 

Santos e Mucuri, com sede no Município de Teófilo Otôni. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Movimento Pró-

Rio Todos os Santos e Mucuri, com sede no Município de Teófilo Otôni. 
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 7 de março de 2006. 
Carlos Gomes 
Justificação: O trabalho realizado pelo Movimento Pró-Rio Todos os 

Santos e Mucuri, com sede no Município de Teófilo Otôni, apóia e 
desenvolve ações para defesa, elevação e manutenção da qualidade de 
vida do ser humano e do meio ambiente, por meio de atividades de 
proteção, educação e recuperação ambiental da Bacia do Rio Todos os 
Santos e Mucuri. 

O trabalho ecológico desenvolvido pela entidade é de suma importância 
para a região do Vale do Mucuri, pois é uma entidade com personalidade 
jurídica própria de direito privado, sem fins lucrativos e de duração 
indeterminada, tendo por objetivo principal atuar na defesa do meio 
ambiente. 

Conforme documentação anexa, comprova-se que os membros de sua 
diretoria são pessoas idôneas e não recebem nenhum tipo de 
remuneração pelos exercícios de suas funções. 

A concessão do título declaratório de utilidade pública estadual é de 
extrema importância para a instituição, pois somente com esse título 
poderá firmar parcerias com órgãos estaduais, viabilizando, portanto, 
suas finalidades com mais facilidade, principalmente a ampliação do 
atendimento ao universo de seus associados e de toda a comunidade. 
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Por sua importância, atendidas as condições formais, contamos com o 

apoio de nossos pares à aprovação deste projeto. 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 

preliminar, e de Meio Ambiente para deliberação, nos termos do art. 188, 
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 3.012/2006 
Acrescenta inciso ao art. 1 º da Lei nº 10.837, de 27 de julho de 1992, 

que dispõe sobre o atendimento prioritário às pessoas que menciona nas 
agências e nos postos bancários estabelecidos no Estado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - O art. 1 º da Lei nº 10.837, de 27 de julho de 1992, fica 

acrescido do inciso VI: 
"Art. 1 º- ( ... ) 
VI - Pessoas acompanhadas por crianças de colo.". 
Art. 2º - Os estabelecimentos bancários terão o prazo de sessenta dias 

contados da data de publicação desta lei para se adequarem a suas 
disposições. 

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 7 de março de 2006. 
Gilberto Abramo 
Justificação: Quando da alteração desta lei quanto aos assentos em 

estabelecimentos bancários, o Deputado Dalmo Ribeiro já deixou clara a 
necessidade de se respeitarem as pessoas que se encontram, sob o 
aspecto físico, em situação de desvantagem. 

Nessa mesma linha de raciocínio acredito que, com as mudanças que 
ocorrem nos dias de hoje, com o advento da constituição de 1988, com o 
novo código civil, ficou ainda mais claro que os direitos devam ser cada 
vez mais preservados para podermos viver em uma sociedade mais 
harmoniosa. 

A lei em questão prioriza o atendimento a aposentados, aos idosos, aos 
deficientes, aos doentes graves e às mulheres grávidas e lactantes. Pois 
bem, o que temos visto na prática é a concessão do atendimento 
prioritário além dos citados, às mulheres com crianças no colo, o que é 
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muito justo, tendo em vista o bem-estar até da própria criança, para não 
passar às vezes mais de uma hora em filas, e também o cansaço físico 
da mulher que se encontra acompanhada da criança. 

Entretanto, com o próprio advento da Constituição da República, 
igualando homens e mulheres, e com as mudanças no código civil, é 
imperioso que o atendimento prioritário se dê às pessoas acompanhadas 
de crianças de colo e não somente às mulheres. Hoje em dia, as 
mulheres estão inseridas no mercado de trabalho, contribuindo para o 
sustento da família, muitas até sustentam sozinhas o lar, numa jornada 
de trabalho muitas vezes superior ao regulamentado. Por outro lado, o 
homem de hoje é cada vez mais participativo na criação e educação dos 
filhos, muitos participando até mais ativamente dessa função, pelo fato de 
as mulheres estarem trabalhando e eles desempregados. 

Dessa forma, é mais do que justo que os homens com crianças de colo 
tenham também atendimento prioritário, visando também à proteção da 
criança, que está fora de casa e tem necessidades mais imediatas. 

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

PROJETO DE LEI Nº 3.013/2006 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Rio Casca 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 Rio 

Casca terreno com área de 600m2 (seiscentos metros quadrados), 
localizado à Rua Aristóteles Dutra, s/n, situado nesse Município, sob o 
Registro nº 14.804, fi. 03 do Livro nº 3-0, no Cartório do 7º Ofício de 
Notas de Belo Horizonte. 

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo 
destina-se a construção de uma Policlínica. 

Art. 2º - 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 à destinação prevista no parágrafo 
único do art. 1 º. 



Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 7 de março de 2006. 
Gustavo Corrêa 
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Justificação: O Município de Rio Casca vem desenvolvendo um trabalho 
promissor na área da saúde, sendo referência na região. 

O projeto de lei em tela tem por objetivo a construção de uma policlínica 
para assim complementar a rede de saúde do Município. 

Os benefícios decorrentes da doação pretendida são de grande 
importância para toda a comunidade local e região. 

Pelas justas razões que embasam este projeto de lei, conto com o 
apoio dos nobres Deputados à sua aprovação. 

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

PROJETO DE LEI Nº 3.014/2006 
Dá a denominação Rodovia Dona Risoleta Neves à Rodovia 

Engenheiro Cataldo Pinto, atual nome da Rodovia MG 010, que liga Belo 
Horizonte a Confins. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - Fica denominada Rodovia Dona Risoleta Neves a Rodovia 

Engenheiro Cataldo Pinto, atual nome da Rodovia MG 01 O, que liga Belo 
Horizonte a Confins. 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 7 de março de 2006. 
lrani Barbosa 
Justificação: Este projeto visa a homenagear a ex-primeira dama de 

Minas e do Brasil, que teve papel marcante na redemocratização política 
do País, além de atuar na área de políticas sociais. 

Vale ressaltar que aquela rodovia liga a Capital ao futuro Centro 
Administrativo e ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves. 

Dona Risoleta Neves sempre participou e influenciou as decisões 
políticas do ex-Governador de Minas e ex-Presidente da República 
Tancredo Neves. 
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Sendo assim, nada mais justo que homenageá-la, dando à 

mencionada rodovia o seu honrado nome. 
Em face do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para 

aprovação deste projeto de lei. 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 

preliminar, e de Transporte, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c 
o art. 103, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 3.015/2006 
Declara de utilidade pública a Associação Brasileira de Wakeboard -

ABW -, 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 Associação Brasileira de 

Wakeboard- ABW -, com sede no Município de Belo Horizonte. 
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 7 de março de 2006. 
João Leite 
Justificação: A Associação Brasileira de Wakeboard- ABW -,com sede 

no Município de Belo Horizonte, é uma entidade civil sem fins lucrativos 
fundada em 27/8/2003,que congrega praticantes do "wakeboard", esporte 
que tem apresentado notável crescimento entre os jovens mineiros, 
considerando-se, ainda, o potencial do Estado de Minas Gerais, pela 
presença de lagoas propícias para a prática do esporte. 

Acreditamos que o reconhecimento da Associação Brasileira de 
Wakeboard como de utilidade pública fortalecerá o trabalho que vem 
sendo realizado, trazendo grande contribuição para o desporto mineiro e 
colocando Minas Gerais como o principal pólo de desenvolvimento desse 
esporte, pelo que conto com o apoio dos nobres colegas à aprovação 
deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI Nº 3.016/2006 
Declara de utilidade pública a Associação dos Catadores de Material 
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Reciclável de Pouso Alegre - Acampa -, com sede no Município de 
Pouso Alegre. 

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

de Material Reciclável de Pouso Alegre - Acampa -, com sede no 
Município de Pouso Alegre. 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 7 de março de 2006. 
Laudelino Augusto 
- 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 I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 3.017/2006 
Declara de utilidade pública a Federação Mineira de Kung-Fu Wushu, 

com sede no Município de ltajubá. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - Fica declarada de utilidade pública a Federação Mineira de 

Kung-Fu Wushu, com sede no Município de ltajubá. 
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 7 de março de 2006. 
Marlos Fernandes 
Justificação: A Federação Mineira de Kung-Fu Wushu, do Município de 

ltajubá, vem realizando valoroso trabalho no desenvolvimento, no 
incentivo, na orientação e na difusão da prática desportiva que lhe 
compete. 

Pelo que se depreende da documentação anexa, está em pleno e 
regular funcionamento, há mais de um ano, sendo sua diretoria 
constituída de pessoas idôneas e não remuneradas pela função que 
exercem. 

Por preencher os requisitos necessários, solicito aos nobres pares a 
aprovação do título declaratório de utilidade pública que se lhe pretende 
outorgar. 

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

PROJETO DE LEI Nº 3.018/2006 
Autoriza o Poder Executivo a conceder crédito presumido do Imposto 

sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS - na operação que especifica. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas 

condições que dispuser o regulamento, a conceder crédito presumido do 
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS - de até 50% (cinqüenta por cento) do valor 
investido pelas operadoras de telefonia celular na instalação de 
equipamentos para transmissão de telefonia celular móvel, nos 
Municípios, localidades e comunidades rurais onde não houver 
disponibilidade do serviço de telefonia celular móvel no Estado. 

Parágrafo único - O prazo para concessão do benefício a que se refere 
o "caput" deste artigo será de no máximo doze meses contados da data 
da publicação desta lei. 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 
Sala das Reuniões, 7 de março de 2006. 
Antônio Júlio 
Justificação: O serviço de telefonia celular móvel tem um custo de 

implantação inferior ao de telefonia fixa e representa em muitas 
localidades a única opção de comunicação disponível. O projeto que 
apresentamos visa a estender a prestação de serviço de telefonia celular 
móvel aos Municípios, às localidades e às comunidades rurais onde o 
serviço ainda não está disponível. Como forma de atração das 
operadoras que atuam em nosso Estado, estamos sugerindo uma 
compensação de até 50% do valor a ser investido com a instalação dos 
equipamentos necessários a serem deduzidos do ICMS que a operadora 
tem a recolher ao Estado, na forma de um crédito presumido. 
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Acreditamos que a receita de ICMS das operações com telefonia 

celular irá aumentar, em médio e longo prazos, com o crescimento da 
venda de aparelhos e da prestação do serviço. 

A aprovação deste projeto de lei criará a possibilidade de levarmos a 
telefonia celular às comunidades mais longínquas e trará um grande 
benefício aos moradores dessas localidades praticamente isoladas do 
resto do Estado, no que se refere ao serviço de comunicação. 

Pelas razões acima expostas esperamos a aprovação dos nobres pares 
desta Casa deste projeto. 

- 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. 

REQUERIMENTOS 
Nº 6.111/2006, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja formulado 

voto de congratulações com a comunidade de Ubaí pelo transcurso do 
43° aniversário de emancipação político-administrativa desse Município. 

Nº 6.112/2006, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a comunidade de lbiaí pelo transcurso do 43º 
aniversário de emancipação político-administrativa desse Município. 

Nº 6.113/2006, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a comunidade de Rubelita pelo transcurso do 
43º aniversário de emancipação político-administrativa desse Município. 

Nº 6.114/2006, do Deputado Ar\en Santiago, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a comunidade de Varzelândia pelo 
transcurso do 43º aniversário de emancipação político-administrativa 
desse Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.) 

Nº 6.115/2006, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulada 
manifestação de aplauso à Maternidade Odete Valadares pelo transcurso 
do 51º aniversário de sua inauguração. (-À Comissão de Saúde.) 

Nº 6.116/2006, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com o Colégio Loyola pelo transcurso do 63º 
aniversário de sua fundação. (- À Comissão de Educação.) 

Nº 6.117/2006, do Deputado Gustavo Corrêa, solicitando seja formulado 
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voto de congratulações com o Sr. Jarbas Soares Júnior pelo transcurso 
do Dia Nacional do Ministério Público. (- À Comissão de Administração 
Pública.) 

Nº 6.118/2006, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que o Município 
de lbertioga receba o sinal de telefonia celular em caráter prioritário. 

Nº 6.119/2006, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que o Município 
de Estrela Dalva receba o sinal de telefonia celular em caráter prioritário. 

Nº 6.120/2006, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que o Município 
de Senador Cortes receba o sinal de telefonia celular em caráter 
prioritário. 

Nº 6.121/2006, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que o Município 
de Volta Grande receba o sinal de telefonia celular em caráter prioritário. 

Nº 6.12212006, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que o Município 
de Chiador receba o sinal de telefonia celular em caráter prioritário. (-
Distribuídos à Comissão de Transporte.) 

Nº 6.123/2006, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja formulado 
apelo à Secretária de Educação com vistas a que sejam revistas as 
resoluções que limitam a oferta de atividades de educação física nas 
escolas estaduais.(- À Comissão de Educação.) 

Nº 6.124/2006, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando sejam 
solicitadas ao Comandante-Geral da PMMG informações sobre a 
apuração de excessos que teriam ocorrido na conduta de policiais que 
acompanharam manifestação estudantil em Juiz de Fora, em 2/2/2006. 

Nº 6.125/2006, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando sejam 
solicitadas ao Delegado de Polícia da Comarca de lpaba informações 
sobre o inquérito que apura a morte de Diego Jefferson Soares, ocorrida 
em penitenciária localizada nesse Município. 

Nº 6.126/2006, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando sejam 
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solicitadas à 8ª Promotoria de Justiça de lpaba informações sobre o 
inquérito que apura a morte de Diego Jefferson Soares, ocorrida em 
penitenciária localizada nesse Município. (- Distribuídos à Mesa da 
Assembléia.) 

Nº 6.127/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG e à Corregedoria dessa 
corporação a fim de que sejam tomadas providências com relação a 
denúncia contra policiais militares lotados em ltabirito. (- À Comissão de 
Segurança Pública.) 

Do Deputado Alencar da Silveira Jr., solicitando seja realizado 
seminário sobre o barateamento das tarifas do transporte público no 
Estado. (-À Mesa da Assembléia.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão de 
Direitos Humanos (3). 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados 

Dalmo Ribeiro Silva (3), Elmiro Nascimento, Mauri Torres, Sávio Souza 
Cruz, Alencar da Silveira Jr., Alberto Pinto Coelho, Dilzon Melo, lvair 
Nogueira e Adalclever Lopes. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Roberto Carvalho. 
O Deputado Roberto Carvalho - Sr. Presidente, demais colegas da 

Mesa, colegas presentes neste Plenário, público que nos acompanha das 
galerias e de todo o Estado, o nosso objetivo é duplo. Há muitos anos, 
nesta Casa, o Deputado Alencar da Silveira Jr. batalha pela criação da 
Frente Parlamentar em Defesa do Transporte Público Gratuito, hoje, um 
movimento nacional. Na sexta-feira, teremos a abertura do Encontro 
Nacional em Defesa do Transporte Público Gratuito. Com o Deputado 
Alencar da Silveira Jr., lançaremos, na abertura desse encontro, a Frente 
Parlamentar Mineira em Defesa do Transporte Público Gratuito. 

Trata-se de uma luta de longos anos. O nosso país é um dos poucos 
onde o transporte coletivo público não tem financiamento. No Brasil, nos 
grandes centros, nas Capitais, nas cidades, quem financia, quem paga o 
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transporte coletivo é a população que usa o serviço. Em todo o mundo, o 
transporte é subsidiado. No Primeiro Mundo, seja na Europa ou nos 
Estados Unidos, é assim, porque essa é uma forma de financiar, de 
conduzir, de assegurar que todos os cidadãos e cidadãs usem seu direito 
de se locomover. 

O vale-transporte já foi uma grande conquista. Aliás, o Deputado 
Alencar da Silveira Jr. reconheceu, na semana passada, que o governo 
modificou, a pedido das entidades nacionais de defesa do transporte 
público, uma medida provisória, a fim de assegurar que o vale-transporte 
continue sendo esse instrumento para garantir a cidadania e o direito ao 
trabalho. É isso. Se não fosse o vale-transporte, muitos trabalhadores não 
teriam emprego, já que moram nas periferias dos grandes centros. Hoje, 
5% da população brasileira encontram-se nas regiões metropolitanas. 

Trata-se de uma iniciativa fundamental. Venho aqui hoje congratular-me 
com todos aqueles que há anos estão nessa batalha, que só terminará 
quando assegurarmos a todos a realização desse direito. Não adianta ter 
o direito se, na prática, ele não existir. O Deputado Alencar, que será o 
Presidente, está de parabéns, pois, há muitos anos, luta por essa 
questão. Estamos constituindo a Frente. A Assembléia vai participar 
ativamente do encontro nacional. 

Portanto, estou aqui para parabenizar o Deputado Alencar da Silveira 
Jr. pela luta, bem como as lideranças populares, os governos municipais 
e estaduais e o próprio governo federal, que também está se 
empenhando. Esperamos que não seja apenas uma luta. Pretendemos, 
em breve, obter os resultados desse movimento. 

Sr. Presidente, quero ainda dar a notícia de outra novela que a nossa 
Capital e o Estado enfrentam há muitos anos. Esta Casa fez a sua parte. 
No ano passado, discutimos a possibilidade de prorrogação do convênio 
que concedeu à Santa Casa o direito de tomar posse daquilo que era - e 
ainda é hoje - o fantasma do Cardiominas. 

Esta Casa chegou a um entendimento, e fizemos uma construção. O 
querido colega, Deputado Adelmo Carneiro Leão, Presidente da 
Comissão de Saúde, o Deputado Rêmolo Aloise, enfim, todos os 
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parlamentares desta Casa participaram da elaboração. Esta Casa foi 
decisiva, a fim de que pudéssemos prorrogar para a Santa Casa o direito 
de construir uma unidade de saúde pública. Além disso, a Santa Casa 
terá o direito de administrar aquilo que será o Centro Metropolitano de 
Especialidades Médicas. 

Querido Rêmolo Aloise, estive hoje na Santa Casa. A concorrência está 
em andamento. O Deputado Carlos Pimenta, que participou ativamente 
desse trabalho, está chegando aqui. Foi um projeto coletivo desta Casa, 
da Prefeitura, do governo do Estado e do governo federal. O Ministro 
Saraiva Felipe teve desempenho essencial. Até o final da semana, os 
envelopes serão abertos, e a concorrência concluída. O prazo de 
execução das obras é de seis meses. Então, se Deus quiser - e com 
certeza Ele quer, já que estamos fazendo a nossa parte -, até o final 
deste ano, o Centro Metropolitano de Especialidades Médicas estará em 
pleno funcionamento, realizando 40 mil exames por mês. 

Exames laboratoriais das especialidades médicas, como otorrino, 
oftalmologia e mamografias. As pessoas podem ficar até dois anos na fila 
de espera do SUS, em que o grande gargalo são as especialidades 
médicas. 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Quero cumprimentá-lo pelo 
pronunciamento e, mais que isso, pelo trabalho desenvolvido por V. Exa. 
para tornar realidade uma obra que será essencial não só para a área 
metropolitana de Belo Horizonte, mas também para todo o Estado de 
Minas Gerais. 

Sabemos que o SUS fornece um atendimento muito bom à população, 
mas, infelizmente, na área de assistência especializada, deixa muito a 
desejar. Esse projeto que envolve a Santa Casa de Belo Horizonte, na 
pessoa do Prefeito Pimentel, os governos federal e estadual, revela que 
será possível, e assim, no meio do turbilhão politico que se instalou 
quando ações dessa natureza foram destinadas a um segundo plano, 
Belo Horizonte demonstrou responsabilidade e seriedade. 

Quero cumprimentá-lo, Deputado Roberto Carvalho, porque sua 
presença e liderança foram fundamentais para a conclusão dessa ampla 
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negociação. Teremos na Capital o maior centro de especialidades do 
País, o que mostrará que é possível realizar o trabalho administrativo 
apesar das questões políticas que se desenvolveram no País nos últimos 
meses. Parabéns a V. Exa., ao Governador Aécio Neves e ao Prefeito 
Pimentel. 

Quero ter a honra de participar da inauguração desse centro de 
especialidades, que dará um salto de qualidade, principalmente para as 
pessoas carentes do Estado. Muito obrigado. 

O Deputado Roberto Carvalho - Deputado Carlos Pimenta, recebo 
esses parabéns em nome de todos os colegas. Você realmente foi um 
baluarte nessa luta, juntamente com os Deputados Adelmo, Reminho e 
outros. A Casa contribuiu decisivamente com essa realização. Lá teremos 
uma unidade que atenderá exclusivamente os pacientes do SUS. Trata-
se de um arranjo em que potencializamos nossos recursos, e também 
haverá um estacionamento e uma cantina, cujas rendas serão todas para 
a Santa Casa. 

A Santa Casa hoje é uma entidade saneada, é a maior unidade de 
saúde pública, tendo em vista que 90% de seus pacientes são atendidos 
por meio do SUS. Dentro de um ou dois meses, ela inaugurará a maior 
maternidade pública da América Latina. 

Quero congratular-me com o Provedor da Santa Casa, nosso ex-colega 
Saulo Coelho, e com toda a direção do hospital pelo trabalho de 
saneamento dessa instituição. Foi essa uma das razões que nos 
possibilitou manter a lei que autorizava à Santa Casa a posse do prédio e 
assim pudéssemos fazer todo esse arranjo. 

As verbas do governo federal para essa construção já se encontram em 
Belo Horizonte. Deputado Laudelino, se Deus quiser, em seis meses, 
aquilo que hoje é uma vergonha para todos, para nós, mineiros, será uma 
unidade de saúde das mais modernas da América Latina, servindo a 
todos os mineiros como já deveria estar há muito tempo. 

Sr. Presidente, vemos com alegria que, quando há vontade política, 
seriedade, serenidade e compromisso com a coisa pública, as coisas 
acontecem. Muito obrigado. 
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• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rêmolo Aloise. 
O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, após um longo descanso, retorno a esta Casa para continuar 
os nossos trabalhos. Não poderia deixar de fazer uma comunicação aos 
meus colegas. Sou notícia da coluna social e já fui notícia da coluna 
policial. Não tenho culpa de ser um homem cobiçado pelas mulheres e 
invejado pelos homens. Deixo claro que eu e a Deputada Jô Moraes, por 
quem tenho uma profunda amizade, não estamos namorando, apesar de 
uma colega ter comprado um par de alianças, para que houvesse um 
noivado no gabinete do Presidente Mauri Torres. 

Com todo respeito à minha colega, esclareço que somos apenas 
amigos, e essa notícia de jornal apenas aumenta uma amizade já 
consolidada. A amizade continua, e o respeito é maior que tudo. Se 
algum dia isso realmente acontecer, o Deputado João Leite será 
padrinho, pois, há muitos anos, nos entendemos. Um dia ele perguntou-
me quando eu casaria e respondi-lhe que o momento ainda não havia 
chegado. Disse que faria o que o Deputado Mauri Torres fez, mas 
esperaria um pouco, pois ainda era muito jovem. A juventude vai até 80 
anos de idade. Henri Ford afirmou que somos todos jovens aos 80 anos 
de idade. Como tenho metade, ainda tenho o dobro para decidir. 

Agradeço ao meu ex-Presidente Agostinho Patrús, excelente Deputado, 
que conheço há alguns anos. De maneira carinhosa, trata todos como 
padrinho. Arranjou esse termo para dizer que todos são afilhados ou 
coisa afim. Agradeço-lhe porque, sem comunicar-me, deu-me um 
presente que me deixou tranqüilo por ser Deputado majoritário na cidade 
de Piumhi. O Deputado Agostinho Patrús, de maneira gentil, assinou um 
convênio para promover o asfaltamento e o balisamento de uma pista 
daquela cidade. Houve licitação, a construtura praticou os atos formais e 
iniciou a obra. 

Padrinho, deixo registrado o agradecimento do seu 1 º-Secretário. De 
maneira cordial e gentil, você substituiu-me como majoritário naquela 
cidade, deixando 3 milhões, para que a Construtura Dona fosse a 



72 
responsável pelo asfaltamento e pelo balisamento com iluminação. Será 
um grande aeroporto, onde poderemos descer tranqüilamente. 

Comunico-lhes que o Deputado Agostinho Patrús está retornando a 
esta Casa, e há cadeira reservada para ele. Agostinho Patrús asfaltou a 
cidade de Cássia e está começando o asfalto de lbiraci e Claraval, que é 
vizinha de Franca. É uma estrada importante que foi asfaltada. É o 
programa do governo. Asfaltou Piumhi, São Roque e Vargem Bonita. Não 
há um palmo de estrada sem asfalto na minha região. Governador Aécio 
Neves, por essas razões sou um Deputado governista e continuei no 
PSDB. 

Estou completamente satisfeito; não tive mais emendas que qualquer 
outro Deputado, mas fui contemplado no processo. 

Quanto à saúde, tenho de dizer que o meu hospital foi contemplado 
com um aparelho de radioquimioterapia, Deputado Carlos Pimenta. No 
dia 23 de dezembro, o Ministro Saraiva Felipe assinou uma portaria, e o 
Hospital poderá tratar os pacientes com câncer, os que precisam de 
rádio, de quimioterapia e de cirurgias ambulatoriais de oncologia. V. Exa. 
conhece muito bem: a sua cidade tem esse serviço há pouco tempo. 

Este é um dia festivo em que posso agradecer essas inúmeras vitórias 
que consegui como parlamentar. 

Gostaria de deixar bem claro o mais importante de tudo: quero dizer, Sr. 
Presidente Mauri Torres, que não tenho questões menores com o 
Ministério Público. Poderia tê-las. Já respondi às ações cível e criminal 
por desvio de verba de subvenção social. A criminal foi arquivada; a cível 
está em andamento há oito anos, porque comprei um acelerador de 
partículas nos Estados Unidos, Deputado João Leite, para atender à 
radiologia. Isso faz parte da trajetória política de todos nós. 

Quero deixar bem claro que as ações no meu mandato serão praticadas 
segundo a minha consciência. Votarei de maneira consciente. Tenho "n" 
motivos para abrir uma discussão nesta Casa sobre as questões dos 
outros Poderes, mas não o farei por muita consciência. Não tenho 
problemas pessoais com quem quer que seja. Respondi indevidamente 
por atos menores praticados por alguns Promotores que não merecem 
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estar onde estão. É bom que essa posição fique bem clara. 

Há outro assunto que gostaria de abordar. Já estou no meu quarto 
mandato, e neste ano disputaremos as eleições. Particularmente, vou 
disputá-las com os meus colegas do PSDB, e não com os que não são do 
meu partido. Se fizermos coligação com o PFL, disputarei as eleições 
com os colegas do PFL; se fizermos coligação com o PP, que aliás só 
tem quatro Deputados - segundo comentários aqui, todos serão eleitos: o 
Alberto, Líder do Governo; o Gil Pereira, que deve voltar; o Pinduca, sem 
o qual a Assembléia ficará vazia; e o nosso excelente colega Dimas, que 
fala pouco, mas é amigo dos seu amigos -, disputaremos não mais que 
quatro vagas. Isso faz parte do processo democrático. 

Certo dia, estava na cantina com um colega nosso do Tribunal de 
Contas, que disse o seguinte: "Vamos coligar todos os partidos, 
independente de ideologia, que os 77 voltarão. Não haverá vaga para 
ninguém". Cada um pensa como quer, Sr. Presidente. Quero deixar os 
candidatos a Deputado Estadual tranqüilos. Segundo uma cartomante 
que consultei recentemente, e fazendo uma análise dos candidatos que 
não estão aqui, mas poderão vir, só existem quatro vagas. Deputado 
João Bittar, sua vaga será ocupada por alguém da sua região, que V. 
Exa. já sabe quem é - irei abster-me de dizer o nome. Digo aos senhores 
que não se preocupem com as eleições, que não gastem fortunas - este é 
um ano de economia -, pois o povo votará naqueles que realmente 
mostraram trabalho. E eu acredito que os 77 que aqui estão têm 
currículo, memória, passado. Tenho certeza absoluta de que quem tem 
passado tem futuro. O Deputado Sargento Rodrigues pode ficar tranqüilo, 
seus votos estão seguros, seu trabalho foi brilhante; o Miguel, que vai 
para a Câmara dos Deputados, tem de ser ajudado, porque, de lá, 
também nos ajudará; o Deputado André Quintão também pode ficar 
tranqüilo; o Weliton é campeão de votos até seus 22 anos. Depois dos 
22, terá de ceder seu lugar para mim, já que tenho mais de 60 anos. 

Parabéns a todos I O Presidente Mauri Torres deseja ir para o Tribunal 
de Contas. Precisamos ter uma conversa particular para ver se merece 
ocupar aquela vaga. Deve ser por indicação do governo, mas a 
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Assembléia é que valida, pois é aqui que sabemos como as coisas 
acontecem. 

Deputado Mauri Torres, conte com o meu voto, porque desejo ser 
Presidente no seu lugar. Sei que V. Exa. deixará o cargo em novembro; 
porém com uma semana já estarei satisfeito, faz parte do meu curriculo. 
Essa é a questão. 

Muitos perguntarão: "Afinal de contas, por que o Reminho foi à 
tribuna?". Não ia dizer nada disso. Estava com um discurso do Roberto 
Jefferson na minha mão, mas às vezes é melhor refletirmos. 

Sr. Presidente, V. Exa. me convenceu. Mudei o meu discurso. Muito 
obrigado. Amanhã retornarei a esta tribuna. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Fábio A velar. 
O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, Deputadas e Deputados e 

meus caros amigos do Plenário, da TV Assembléia e das galerias, venho 
a esta tribuna, na tarde de hoje, para comentar sobre uma matéria 
veiculada ontem no "Diário da Tarde", no caderno "Cidades", que faz 
referência às questões do lixo do aterro sanitário de Belo Horizonte. O 
titulo dela é "Ainda Sem Solução". Quem teve oportunidade de lê-la 
atentamente como eu ficará também extremamente estarrecido. Tenho 
quase certeza de que o Prefeito Pimentel, eleito e escolhido 
recentemente como um dos melhores Prefeitos do Brasil, não leu essa 
matéria. Se a tivesse lido, tomaria um grande susto. Na matéria, o 
Secretário Murilo Valadares faz referências aos prazos estabelecidos pelo 
Capam e pela Feam para o término das atividades daquele aterro 
sanitário, totalmente comprometido, de maneira bastante clara e 
contundente. Lerei alguns trechos. Tecendo alguns comentários sobre 
esse prazo estabelecido pelo Capam, comenta: (- Lê:) "Mesmo assim, o 
Sr. Murilo Valadares, Secretário Municipal de Política Urbana, afirma que 
a Prefeitura iniciará o processo de reforma do aterro, pois, caso isso não 
ocorra imediatamente, a população da Capital não terá onde descarregar 
as 4.000t de lixo produzidas todos os dias - resíduos domiciliares, de 
varrição e de construção civil". 
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Observem que ele fala claramente que desrespeitará uma deliberação 

do Copam, órgão máximo que coordena as atividades relativas ao meio 
ambiente. Continuando a entrevista, ele diz: "O projeto para ampliação do 
aterro está pronto desde abril de 2005 e foi disponibilizado à Feam com o 
pedido de licenciamento. Até hoje a PBH aguarda a liberação. 'Há pré-
disposição do órgão ambiental em exigir rigor técnico para o aterro de 
Belo Horizonte, em nível não cobrado em nenhum outro lugar do Brasil', 
reclama Murilo Valadares. De acordo com o Secretário, por causa de 
grande pressão exercida abertamente por políticos - os Deputados 
Estaduais João Leite e Fábio Avelar, além do Vereador Alexandre 
Gomes - para que seja fechado o aterro localizado na BR-040, existe 
excesso de zelo em relação à ampliação solicitada". Vejam, Deputados 
João Leite e André Quintão, que aberração a fala desse Secretário! 

Tivemos a oportunidade de acompanhar esse trabalho que vem sendo 
feito por um respeitável movimento, o Muda Aterro, e que vem sendo 
implementado há mais de 1 O anos, com todas as dificuldades. Esse 
movimento não é sequer citado na reportagem como uma das entidades 
que vêm lutando incessantemente para fechar esse aterro, que, na 
realidade, não suporta mais as necessidades da nossa Capital. O ilustre 
Secretário disse que esse aterro está sendo fechado por pressão política 
de alguns Deputados. 

Esse movimento, a partir de dezembro de 2005, vem, de uma maneira 
contundente e bastante sistemática, trabalhando, competentemente, com 
todos os segmentos que atuam no setor, participando ativamente das 
audiências públicas. Aliás, nesta Casa, tivemos uma audiência pública 
como conseqüência de uma visita ao aterro sanitário. Acompanhamos 
todas as reuniões em que esse assunto foi levado à Câmara de Infra-
Estrutura do Capam. 

Quando o Secretário comentou que foi contratado um Consultor do Rio 
de Janeiro para apresentar o seu parecer e, de uma certa maneira, 
elogiou o trabalho desse profissional, esqueceu-se de dizer ou omitiu a 
informação de que também um técnico renomado da Universidade 
Federal de Viçosa apresentou um estudo na Câmara Técnica de Infra-
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Estrutura do Copam, recomendando o encerramento das atividades, em 
razão de não apresentarem as condições mínimas de segurança exigidas 
para dar tranqüilidade àquela comunidade que vive e que reside em torno 
do aterro, composta, hoje, por quase 50 mil habitantes, com moradores 
de 14 bairros. Essa verdade não foi dita. Por isso mesmo, o Copam, 
inteligente e competentemente, cassou essa licença, que vencia em 
2009, mudando o prazo de vencimento para dezembro de 2005. Houve 
um recurso da Prefeitura Municipal, em que foi proposta uma reavaliação. 

Tivemos representantes de todos os segmentos da comunidade 
científica e dos moradores. Após o entendimento daquela comissão, foi 
dado um novo prazo para a Prefeitura e foi proposta a data de 
encerramento de todas as atividades do aterro para 9 de dezembro deste 
ano. 

Naquela mesma reunião, ocorrida em maio, ficou claro que, em 
hipótese alguma, a cota do aterro sanitário da BR-040 poderia ultrapassar 
a cota 930. O que poderia ser feito, e foi solicitado à Prefeitura, seria um 
projeto em que se pudesse fazer alguma expansão para chegar ao final 
deste ano, mesmo assim, utilizando apenas aqueles vales existentes, 
sem, contudo, ultrapassar a cota estabelecida. 

Trago, então, esse assunto para dizer da nossa posição contrária às 
afirmações feitas pelo Secretário da nossa Capital, que, de público, 
assumiu um total desrespeito às normas dos agentes ambientais do 
nosso Estado, que são o Copam e a Feam. Ele disse, de público, que 
iniciará as obras de qualquer maneira, até mesmo informando essa 
iniciativa ao Copam. 

Então, Deputado João Leite, que sempre acompanhou os nossos 
trabalhos naquela Comissão e que teve uma participação brilhante, 
estamos informando a toda a comunidade de Belo Horizonte que 
continuaremos nessa luta, com toda a nossa força, ao lado do Movimento 
Muda Aterro, não de maneira leviana e irresponsável como tenta sugerir o 
Secretário Murilo Valadares. Não podemos aceitar isso. Vamos estar 
vigilantes, e já estamos preparando algumas ações imediatas caso essa 
irresponsabilidade venha a ser cometida. Preparamos um mandado de 
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segurança para suspender as obras, caso sejam iniciadas, informando 
ao Ministério Público a desobediência a esse importante órgão e também 
informando essa pretensão à Feam. 

O Deputado João Leite (em aparte) - Deputado Fábio Avelar, como V. 
Ex a., também fui surpreendido por essa matéria. Surpreendido porque 
vivemos num Estado Democrático de Direito, e alguns ainda teimam em 
usar os instrumentos próprios de regimes ditatoriais, querendo vencer no 
grito. Acreditam que todos têm de concordar com o mesmo pensamento 
deles. Já não é possível que Belo Horizonte conviva com aquele lixão. 
Cobrar-se mais o que da comunidade do Pindorama, do Novo Glória, 
que, há anos, convivem com aquela situação? Cobrar-se mais o que das 
crianças que utilizam o campo do Palmeirense, do Remo para jogar o seu 
futebol, tendo de conviver com aquele mau cheiro? Nas audiências 
solicitadas, apresentamos um requerimento à Prefeitura de Belo 
Horizonte para conhecermos os dados estarrecedores trazidos pelo Muda 
Aterro, pelo Muda Lixão, de pessoas doentes da comunidade que 
recorrem ao centro de saúde da região. Esse requerimento foi 
apresentado no início do ano passado, e até hoje não temos os dados. 
Que prática é essa? Nunca vi tanta truculência. São incapazes de 
reconhecer o contraditório. A Assembléia Legislativa saiu pelo Estado 
discutindo os lixões de todos os Municípios, mas não se pode falar no de 
Belo Horizonte. Como cobrar dos outros Municípios, se temos o mesmo 
partido há 14 anos na Prefeitura, e que não planejou nada para a 
mudança do lixão? Aquela comunidade tem de conviver com a situação 
de lixo hospitalar. Constatamos isso na visita que fizemos. Cobras 
passam pela comunidade. No sábado fiz uma corrida pela Lagoa da 
Pampulha. Para desespero do meu colega de corrida, Deputado Gustavo 
Valadares, dei a volta de 18km na lagoa e fiquei impressionado com a 
situação. Aquela lagoa deveria ser alimentada pelas nascentes de onde 
está o lixão, mas elas estão sepultadas pelo lixo. Corre um chorume para 
a Lagoa da Pampulha, totalmente assoreada. É lamentável termos de 
conviver com essa situação e com essa reação truculenta da Prefeitura 
de Belo Horizonte, que não aceita a crítica. 
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Para encerrar, hoje o jornal "Estado de Minas" traz uma charge do 

brilhante Son Salvador, ern que há um motorista de carro a álcool com 
um nariz de palhaço. Às vezes ouvimos reclamações de que temos de 
discutir aqui as questões estaduais. As pessoas estão cobrando o preço 
do álcool nas ruas. Essa não é uma questão municipal, estadual nem 
federal, são os motoristas que compraram carro a álcool confiando no 
governo e que agora estão com nariz de palhaço. Acho que o chargista 
retratou muito bem. Essa é a situação que vivemos. 

Sei que V. Exa. não vai se calar a partir das ameaças feitas pela 
Prefeitura de Belo Horizonte. Também não vou calar-me. Vou lembrar o 
que dizia meu colega de futebol, o "Chicão": "Se grito valesse, porco não 
morreria". Obrigado. 

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte) - Deputado Fábio Avelar, 
solidarizo-me com V. Exa., com o Deputado João Leite e com o Vereador 
Alexandre Gomes, outra figura que me é muito querida, na forma 
truculenta com que foram tratados por um membro do Executivo 
Municipal de Belo Horizonte. Infelizmente, falta a esse senhor, já há 
alguns anos, sensibilidade e respeito à democracia e aos representantes 
do povo de Minas Gerais. V. Exa., o Deputado João Leite e o Vereador 
Alexandre Gomes estão fazendo o que lhes foi atribuído pela população 
de nosso Estado e, sobretudo, pela de nossa Capital: cuidar de seus 
interesses, daquilo que venha trazer benefícios para melhorar a qualidade 
de vida do cidadão. 

A situação do aterro - atualmente de quase calamidade - só não está 
pior graças ao trabalho incansável de V. Exa., do Deputado João Leite e 
do Vereador Alexandre Gomes. Solidarizo-me com V. Exas. e afirmo-lhes 
que podem contar com o apoio do PFL desta Capital nessa luta 
incessante, para levarmos à população da região do Novo Glória e do 
Pindorama a qualidade de vida que merecem, assim como a merecem 
todos os belo-horizontinos, e que não tem sido alcançada por falta de 
sensibilidade de alguns Secretários, principalmente desse senhor que foi 
citado, funcionário da Prefeitura de Belo Horizonte. 

O Deputado Fábio Avelar - Agradeço o aparte do Deputado Gustavo 
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Valadares. Temos realmente que mostrar o nosso trabalho. Precisamos 
mostrar ao Sr. Secretário que nossa ação como parlamentar nunca pode 
ser concebida como pressão política. Estamos exercendo nosso legítimo 
papel: representar os anseios da população. 

Nesse sentido, Sr. Presidente, já estamos colhendo as assinaturas, já 
temos entre elas a do Deputado João Leite e do Deputado Gustavo 
Valadares. O Deputado Célio Moreira e eu apresentaremos um 
requerimento para criarmos uma comissão especial para tratar não só da 
questão do lixo em Belo Horizonte - uma das mais graves do Estado -, 
mas também, de maneira mais ampla, para tratar dessa questão em 
Minas Gerais. 

Sr. Presidente, fica aqui mais uma vez nosso repúdio por essa 
manifestação impensada do Secretário Murilo Valadares. Tenho a certeza 
de que isso não representa, de maneira alguma, a vontade do Chefe do 
Executivo, o Prefeito Pimentel. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite. 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 

Deputados, público presente, telespectadores da TV Assembléia, outro 
tema me traz a esta tribuna, mas, rapidamente, gostaria de tratar também 
da questão abordada pelo Deputado Fábio A velar. 

Deputada Lúcia Pacífico, lembro-me de que uma lei de sua autoria criou 
a Estação Ecológica do Cercadinho e salvou uma das últimas reservas de 
água dos Municípios de Belo Horizonte e Nova Lima. Lembro-me também 
que houve uma aprovação corrida na Prefeitura e no Conselho Municipal 
de Meio Ambiente dos empreendimentos da região Sul de Belo Horizonte, 
na divisa com Nova Lima, e da avaliação da Prefeitura dizendo que não 
tínhamos competência para legislar sobre a matéria. Afirmo que a 
Assembléia Legislativa tem competência sim. Este é o momento, Sr. 
Presidente, Deputado Mauri Torres, para a Assembléia assumir 
definitivamente seu papel, especialmente em relação ao meio ambiente. 
Essa responsabilidade é desta Casa. 

Não queria tratar do tema do Cercadinho, pois aguardo o 
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pronunciamento da Deputada Lúcia Pacifico, mas ressalto que essa foi 
uma grande vitória da Assembléia Legislativa e do povo de Belo 
Horizonte. É nossa competência acompanhar a grave situação do lixo em 
Belo Horizonte. Sr. Presidente, nesta tarde, gostaria de tratar dos cinco 
anos sem Mário Covas. 

Ontem, dia 6 de março, completaram-se cinco anos da morte de Mário 
Covas. O legado desse tucano extrapola o limite partidário e está acima 
das disputas eleitorais. Ex-Prefeito, ex-Senador e ex-Governador de São 
Paulo, Mário Covas consolidou-se como uma referência ética 
fundamental para diversas tendências políticas do País. 

No discurso em que assumiu a candidatura à Presidência da República 
pelo PSDB, em 26/6/89, Covas afirmou que se apresentava ao povo "sem 
maquiagem, frente a frente". E foi sempre assim. Olhando nos olhos de 
cada brasileiro, ele gravou seu nome na história política nacional. 

Eu creio que atualmente estamos precisando, cada vez mais, dessa 
reflexão de Mário Covas, um homem sem maquiagem, frente a frente 
com o povo brasileiro. 

Covas deixou às novas gerações um exemplo impecável de conduta, 
baseada num compromisso rígido com a verdade. Em 1987, durante os 
trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte, o então Senador 
destacava que "a moral determina a exigência de se conciliar a política 
com a verdade". Além da sinceridade, a coerência e a honestidade foram 
algumas das principais marcas de Covas. Nascido em Santos, a 21/4/30, 
o tucano morreu em 2001, quando estava à frente do governo de São 
Paulo. 

Eu, o Deputado Miguel Martini e outros parlamentares mineiros tivemos 
a oportunidade de levar nosso adeus a esse brasileiro tão ilustre. 

Mário Covas foi casado por toda a vida com Florinda Covas, a O. Lila, e 
deixou dois filhos, Renata e Mário, e quatro netos. Torcedor do Santos 
Futebol Clube, o ex-Governador dedicou-se a diversos esportes, 
especialmente tênis e futebol. Já adulto, tornou-se sócio do Clube de 
Xadrez de Santos. Depois de formar-se em Química Industrial, virou 
professor. 
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Nos anos 50, enquanto cursava a faculdade de Engenharia Civil na 

Universidade de São Paulo, participava ativamente da militância da União 
Nacional dos Estudantes - UNE. Depois de formado, passou em um 
concurso para a Prefeitura de Santos, onde trabalhou como engenheiro 
até 1962. Em 1961, candidatou-se a Prefeito de sua cidade natal pelo 
PST e ficou em segundo lugar. No ano seguinte, pelo mesmo partido, 
Covas conseguiu eleger-se Deputado Federal. Mas seria o golpe militar, 
em 1964, que determinaria os rumos de sua trajetória política dali em 
diante. 

Quando o pluripartidarismo foi extinto, em 1966, e o regime militar 
impôs ao País o bipartidarismo, Mário Covas ajudou a fundar o 
Movimento Democrático Brasileiro - MDB -, pelo qual se reelegeu como 
Deputado Federal. Já no segundo mandato, aos 37 anos, Covas foi 
indicado líder da bancada oposicionista na Câmara dos Deputados. O 
jovem político liderava nomes como Ulisses Guimarães, Tancredo Neves 
e Franco Montoro. 

O endurecimento do governo e o Al-5 afastariam Covas do Congresso, 
mas não da vida política nacional. Em 12/12/68, um dia antes da edição 
do Ato Institucional nº 5, Covas fez uma vigorosa defesa da democracia e 
das instituições. 

"Creio no regime democrático, que não se confunde com a anarquia, 
mas que em instante algum possa rotular ou mascarar a tirania", disse o 
Líder de 1 27 Deputados, aplaudido pelos colegas. 

"Caímos, mas o Congresso caiu de pé", destacou o parlamentar que 
teve, no dia 16/1/69, o mandato cassado e os direitos políticos suspensos 
por 1 O anos. Assim que recuperou os direitos políticos, em 1979, Covas 
foi eleito, pelos antigos companheiros do MDB, Presidente da legenda em 
São Paulo. 

Em 1982, voltou à Câmara dos Deputados pelos votos de 300 mil 
eleitores. Em março de 1983, o Governador eleito de São Paulo, Franco 
Montoro, nomeou-lhe Secretário de Transportes. Em seguida, foi 
indicado, com aprovação dos Deputados Estaduais, Prefeito de São 
Paulo e ficou no cargo até dezembro de 1985. Em 1986, Mário Covas foi 
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eleito Senador com 7.700.000 votos, a maior votação da história do País 
até então. Covas foi Líder do PMDB na Assembléia Constituinte e 
articulou as comissões temáticas que garantiram a participação da 
sociedade na elaboração da nova Constituição. 

Em junho de 1988, Mário Covas teve papel de destaque na fundação do 
PSDB - partido que, segundo ele, era uma "nova construção" e nascia 
"alicerçado na esperança". Meses depois, o agora tucano foi eleito 
Presidente da nova legenda. 

Em 1990, Mário Covas foi candidato a Governador de São Paulo e ficou 
em 3° lugar. Mas, nas eleições de 1994, Covas foi eleito Governador de 
São Paulo com 8.600.000 votos, tendo como Vice o atual Governador 
Geraldo Alckmin, a quem dedicou uma amizade fraterna. 

Em sua primeira gestão à frente do Palácio dos Bandeirantes, Covas 
saneou as finanças do Estado, que estavam caóticas, e aplicou um 
severo ajuste fiscal nas contas paulistas, mesmo antes da aprovação da 
Lei de Responsabilidade Fiscal. "Quero deixar o Estado saneado, não 
quero deixar o Estado como o encontrei. Político não é tudo igual, não. 
Eu não sou melhor que ninguém, mas muitos são piores que eu", 
declarou o tucano em 1997. 

Em 1998, o Governador foi reeleito com 9.800.000 votos e liderou um 
grande programa de investimentos para o Estado até sua morte, em 
2001. Graças a sua gestão, hoje São Paulo tem índices de produtividade 
e competitividade superiores às médias nacionais. 

Deputado Gustavo Valadares, tive a alegria de ter o apoio do 
Governador Mário Covas, que, mesmo doente, quando da minha 
candidatura à Prefeitura de Belo Horizonte, em 2000, se deslocou e 
gravou, apoiando nossa candidatura, o que muito me honrou naquele 
momento. 

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte) - Deputado João Leite, 
pela segunda vez faço aparte nesta tarde, mas não poderia furtar-me de 
prestar minhas homenagens a esse grande homem público - um dos 
maiores que o Brasil já teve -, o Governador Mário Covas. Falo como 
alguém que tem procurado, no pouco tempo de vida pública, espelhar-se 
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nesse homem que é um ícone da política brasileira. Foi amigo pessoal 
de meu pai, Ziza Valadares, juntos fundaram o PSDB e compartilharam 
as tristezas e aflições de uma primeira eleição presidencial desse partido. 
cujo candidato era o Senador Mário Covas. Tenho a certeza de que, se 
ele tivesse tido oportunidade de estar no Palácio do Planalto por algum 
tempo, o Brasil seria outro hoje. Sem dúvida, ele deixou a sua marca 
como o maior Governador do Estado de São Paulo. Saneou as contas e, 
tenho certeza, foi um dos grandes professores, se não o maior, do nosso 
Governador Aécio Neves na implementação do mesmo choque de gestão 
implementado pelo Governador Mário Covas, em São Paulo. 

Deixo aqui as minhas homenagens, de uma pessoa que conviveu com 
o Senador e Governador Mário Covas e que o viu visitar minha casa por 
diversas vezes, na companhia de meu pai. Deixo o abraço à família do 
Governador Mário Covas, a homenagem deste parlamentar, 
principalmente a V. Exa., que nesta tarde, faz justa homenagem a uma 
pessoa que, sem dúvida, é um dos maiores homens públicos. 

Obrigado. Parabéns pelo excepcional pronunciamento e pela excelente 
homenagem ao Governador Mário Covas. 

O Deputado João Leite - Obrigado, Deputado Gustavo Valadares. V. 
Exa. contribui para o nosso pronunciamento, ao trazer testemunho 
pessoal sobre esse nobre político, esse homem importante na história 
política brasileira. 

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Serei breve em razão do 
tempo que lhe resta. Quero apenas dizer que vimos a paixão do povo 
paulista por Mário Covas. No dia do seu enterro. desde o Palácio até o 
cemitério, onde, aliás, não foi possível entrar, assistimos ao 
reconhecimento do povo a um homem que viveu a ética. Ele não falou de 
ética, viveu-a no seu governo. 

Mário Covas pegou um governo destruído pela corrupção. De lá para 
cá, São Paulo tem crescido. Ele fez escola, e o Governador Geraldo 
Alckmin a continuou. Só para exemplificar, de tudo aquilo que aprendeu 
pela convivência e pela afinidade com Mário Covas, conseguiu evitar os 
desperdícios por meio de licitações corretas e economizar, para o Estado 
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de São Paulo, R$3.400.000.000,00. 

Então, falamos de um governante seno, que pratica a ética, não 
daqueles que falavam de ética e depois a esqueceram. É disso que o 
Brasil precisa. 

Parabéns a V. Exa. pela lembrança. Trata-se de um homem que precisa 
ser lembrado permanentemente pela sociedade brasileira, principalmente 
pelo modelo de governante, de politico, e, quem sabe, até mesmo 
inspirará novas gerações. 

O Deputado João Leite - Obrigado, Deputado Miguel Martini, pela 
lembrança do papel e do sério trabalho que vem desempenhando o 
Governador Alckmin, sucedendo o ex-Governador Mário Covas. 

Sr. Presidente, encerro as minhas palavras dizendo que, mesmo 
doente, Covas se recusou a afastar do cargo durante o longo tratamento 
contra o câncer; foram mais de dois anos. Ele alegava que "trabalhar não 
mata ninguém". 

Em coerência com sua trajetória pública, o Governador Mário Covas se 
recusou a esconder "a coisa", era assim que se referia à enfermidade. 
Expôs sua luta e fé ao País. Lembro-me do Governador Mário Covas falar 
do tratamento. Quando ficou totalmente sem cabelos, ele dizia que era a 
fase Ronaldinho. Quando o cabelo começou a crescer, disse que era a 
fase Dunga, pois o cabelo estava espetado. Repito: ele expôs sua luta e 
fé ao País. 

Sua última escolha: recusou a UTI. Deixou claro o entusiasmo de 
lutador. Para os políticos, militantes, simpatizantes e eleitores do PSDB, 
Covas jamais morrerá. Obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão. 
O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, o tema a ser tratado diz 

respeito à questão ambiental em Minas Gerais. Há alguns dias, 
assistimos a um vazamento gravíssimo de uma barragem na Zona da 
Mata, próxima à cidade de Miraí, que trouxe enorme prejuízo ambiental a 
toda a região, inclusive a cidades do Rio de Janeiro, assoreando rios e 
córregos, prejudicando o abastecimento de água, trazendo grandes 
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danos aos agricultores daquela região. 

A Assembléia de Minas, por meio das Comissões de Participação 
Popular e de Meio Ambiente, aprovou requerimento de minha autoria e já 
havia realizado uma audiência pública na região, em 26/8/2005, em 
Rosário da Limeira. Na ocasião, estavam presentes os Deputados Biel 
Rocha e Carlos Gomes e o Deputado Federal César Medeiros para 
discutir os impactos ambientais da exploração de bauxita na região, 
segundo maior corredor de bauxita do País, mas em área extremamente 
delicada, situada entre os parques da Serra do Brigadeiro e do Caparaó. 
Além disso, a região tem vocação essencialmente agrícola, de pequenas 
propriedades. Naquela audiência, várias situações foram levantadas: de 
dependência econômica, de empreendimentos licenciados na área de 
amortecimento do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro. 

Lerei parte de documento oficial desta Assembléia, notas taquigráficas 
dessa reunião. "O técnico do Centro de Tecnologia Alternativa de Viçosa, 
Sr. Glauco: 'Aqui vemos uma foto de uma barragem recém-construída na 
região, cujas atividades já estão gerando impacto. O impressionante é 
que, tecnicamente, essa barragem assusta. A área de retenção é 
extremamente pequena, e a área de recarga é imensa. Cada gota de 
água de chuva vem para cá. Será que a barragem agüenta uma 
enxurrada? Essa barragem fica entre Muriaé e Mirai. Poderemos ter, na 
região, situações semelhantes às que viveram Cataguases e Leopoldina 
e àquela tragédia de Macacos que matou e soterrou muita gente na 
região metropolitana"'. Trata-se de crônica do desastre ambiental 
anunciada, detectada pela Assembléia, por suas Comissões. 
Posteriormente, aprovamos requerimentos, solicitando ao governo 
estadual que realizasse audiências públicas nos Municípios de Rosário 
da Limeira, Muriaé, Miradouro, Ervália, Fervedouro, Miraí, Divino, 
Orizânia, Pedra Bonita e Araponga, com a finalidade de debater os 
processos de licenciamento ambiental para atividades de mineração de 
bauxita, inclusive aqueles com licença prévia ou de instalação já 
concedida, pois pairam dúvidas sobre o procedimento de licenciamento 
para a exploração de bauxita na Zona da Mata. 
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Solicitamos ainda que suspendessem os processos de licenciamento 

para que pudéssemos ter o plano de manejo do Parque Estadual Serra 
de Brigadeiro, aprovado por seu conselho consultivo. É inadmissível que 
se pratique atividade minerária em área de amortecimento de parque 
estadual. Pedimos cópias de todos os processos de licenciamento já 
realizados na Feam. Esta, por sua vez, respondeu: "Informamos a V. Exa. 
que todos os processos estão à disposição desta Casa. Na oportunidade, 
sugerimos que os técnicos possam verificar o que é importante". 
Responderam ainda que a Feam disponibiliza, na Divisão de 
Documentação, xerox no valor de R$0,30, caso seja necessário. Ou seja, 
colocam até o valor do xerox. Fiz uma consulta à assessoria do governo 
acerca do preço do xerox, e, ao que me parece, o valor cobrado está 
acima do normal. Essa foi a resposta que a Comissão de Participação 
Popular obteve do órgão responsável pelo meio ambiente no Estado de 
Minas Gerais. 

No dia 1 O de outubro, tivemos uma audiência com o Secretário de Meio 
Ambiente, José Carlos Carvalho. Aliás, tenho-o como um homem sério e 
respeitado. Trata-se de um Secretário que sempre esteve à disposição da 
Assembléia, participando de todos os debates para os quais foi 
convocado. Ressalto que, nessa data, ele recebeu a Comissão dos 
Atingidos pela Mineração da Bauxita. Por isso, de maneira alguma, quero 
imputar a uma autoridade a responsabilidade por eventos dessa 
natureza. Faço esse registro em nome da justiça. 

Todavia, naquela audiência - e o Secretário reconheceu isso -, foram 
apresentados esses requerimentos e expostas essas questões. Os 
técnicos de várias ONGs da região estão levantando questões 
pertinentes, relevantes. Eu e os Deputados Biel Rocha e Carlos Gomes 
visitamos a obra de construção de uma barragem, em que há dúvida 
sobre o licenciamento. Se não me engano, é de responsabilidade da 
Companhia Brasileira de Alumínio - CBA. Temos um registro fotográfico 
da obra. Fomos "in loco" com a equipe da TV Assembléia, que tem as 
imagens. 

Esses riscos foram denunciados em audiência pública. A Assembléia 



87 
fez a sua parte. Dirigimo-nos ao governo do Estado. Nada se resolveu, e 
o acidente aconteceu. Então, as Comissões de Meio Ambiente, 
Agricultura e Participação Popular foram lá novamente. Eu e os 
Deputados Carlos Gomes, Biel Rocha, Laudelino Augusto e Padre João 
aprovamos requerimentos. Queremos a suspensão do licenciamento 
enquanto cada processo não for tecnicamente discutido com a 
comunidade. É muito ruim que o Estado de Minas Gerais tenha sempre 
de correr atrás do prejuízo. Não se deve colocar a tranca na porta depois 
que ela foi arrombada. 

O Deputado Biel Rocha (em aparte)- Parabenizo o companheiro André 
Quintão. Aproveito para me referir ao depoimento do técnico Glauco, do 
CTA de Viçosa, que V. Exa. leu e que lembra o fato acontecido em 
Cataguases-Leopoldina. Na época, a Comissão de Meio Ambiente era 
presidida pela companheira Maria José Haueisen, hoje Prefeita de Teófilo 
Otõni. Visitamos o local para avaliar o estrago, o desastre ambiental, que 
teve repercussões internacionais. Lamentavelmente, esse fato aconteceu 
em solo mineiro. 

Na época, a Comissão de Meio Ambiente solicitou que o governo do 
Estado fizesse um levantamento dos reservatórios e barragens de 
resíduos de empresas mineradoras e fábricas de papel do Estado. Até 
então, não havia isso. A Secretaria de Meio Ambiente comprometeu-se 
em fazer esse levantamento no Estado. Esta Casa foi informada de que 
isso já estava sendo feito, para haver um monitoramento, para averiguar 
as condições de várias barragens. 

Na audiência que realizamos em Rosário da Limeira, o técnico fez um 
alerta. A situação de algumas barragens foi informada ao governo de 
Minas Gerais, inclusive a da barragem localizada na cidade de Mirai. Na 
quinta-feira passada, aconteceu essa tragédia. Os pequenos produtores 
rurais pagaram o pato, visto que perderam suas plantações. Eles 
precisam da terra, que foi inundada pela lama. Até agora, ainda não há 
uma avaliação para confirmar se a lama é tóxica, já que ela é fruto da 
lavagem da bauxita. Há minerais armazenados. 

Apesar do alerta, infelizmente o governo do Estado não teve condições 
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de avaliar essa tragédia anunciada naquela audiência. V. Exa. está de 
parabéns. A presença da Comissão de Meio Ambiente, da Comissão de 
Participação Popular e da Comissão de Agricultura na região será uma 
forma de a Casa novamente se fazer presente com pedido de apuração 
dos fatos e de punição de quem deve ser punido, para que tragédias 
como essa novamente não ocorram no Estado. 

Há outras tragédias sendo anunciadas na mesma região. Deputado 
André Quintão, anote: em ltamarati de Minas, a Companhia Brasileira de 
Alumínio - CBA -, subsidiária do Grupo Votorantim, vem depredando. 
Ambientalistas, comunidades e sindicatos de trabalhadores rurais têm 
denunciado que na região há um reservatório de detritos da empresa, o 
que é fator de risco para acontecer o mesmo que aconteceu em 
Leopoldina, em Cataguases e em Miraí. Nessa audiência, esperamos 
discutir também a situação das outras barragens localizadas na região. V. 
Exa. está de parabéns. Muito obrigado. 

O Deputado André Quintão - Obrigado, Deputado Biel, que teve uma 
participação importante na audiência pública realizada. 

Em Minas Gerais, sabemos que a mineração é importante para a 
economia mineira. Mas há que ter a justa medida entre a atividade 
econômica e o respeito ambiental. É preciso ainda potencializar a 
vocação de cada região. A discussão da Zona da Mata é que ali há 
parques definidos por leis federal e estadual e vocação econômica 
direcionada para a agricultura familiar. Portanto, não pode haver uma 
atividade econômica minerária opressora que reprima outras atividades 
econômicas, muito menos uma que coloque em risco o meio ambiente e 
a vida das pessoas. É isso o que está acontecendo na região. 

Nos próximos dias, tratarei do aterro sanitário da BR-040 de Belo 
Horizonte. Gostaria que os Deputados ambientalistas da base de governo 
tivessem também essa mesma preocupação com o que está ocorrendo 
na Zona da Mata, com as barragens rompidas. Espero contar também 
com essa mesma atenção em relação aos processos de licenciamento de 
exploração de bauxita naquela região. 

A Pastoral da Terra, as ONGs, o Centro de Tecnologia Alternativo, a 
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Fetaemg e a Comissão de Atingidos pela Mineração da Bauxita estão 
solicitando providências. Queremos um "pente fino" em cada processo de 
licenciamento já expedido. Queremos a paralisação daqueles em curso, 
para que, de acordo com a lei, em cada Município da região, sejam 
realizadas audiências públicas transparentes. Muita gente não acreditou 
na comunidade que disse que aquela barragem poderia se romper. E ela 
rompeu-se. 

Por que não escutar o povo? A Assembléia fez o seu papel. Quero 
deixar isso claro para os telespectadores. A Assembléia esteve em 
Rosário da Limeira com seus técnicos e realizou audiências com as 
autoridades estaduais. É muito importante que o Estado dê mais ouvidos 
à Casa, trate com mais zelo as demandas apresentadas, os 
requerimentos e as reivindicações. 

Muitas vezes, uma ONG não é escutada. Temos as notas taquigráficas 
dessa audiência pública, crônica do desastre ambiental anunciado. 

Sr. Presidente, concluo dizendo que a Assembléia não desiste, persiste. 
Junto aos movimentos sociais, continuará a acompanhar "pari passu" os 
processos de licenciamento da região, exigindo que os responsáveis 
tomem as medidas corretivas e saneadoras necessárias. Muito obrigado. 
* - Sem revisão do orador. 

2ª Parte (Ordem do Dia) 
1 ªFase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Esgotada a hora 

destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 
1 ª 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. 

Leitura de Comunicações 
A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações 

apresentadas nesta reunião pelos Deputados Dilzon Melo (publicada na 
edição anterior); lvair Nogueira - informando sua renúncia como membro 
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efetivo da Comissão de Saúde (Ciente. Publique-se. Cópia às 
Comissões.); e Adalclever Lopes- indicando o seu nome para a vaga de 
membro efetivo da Comissão de Saúde, na vaga do Deputado lvair 
Nogueira (Ciente. Designo. Às Comissões. Cópia às Lideranças.). 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Direitos Humanos, 

em que solicita seja encaminhado à Delegacia Regional do Trabalho de 
Minas Gerais pedido escrito de informação sobre a apuração das 
denúncias de possível exploração de trabalho escravo no Município de 
Papagaios. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Oficie-se. 

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja 
encaminhado ao Sr. Olavo Rosa Pires Júnior, Gerente Setorial da Viação 
Cometa em Minas Gerais, pedido escrito de informação sobre a Ação 
Ordinária nº 02499150415-0, em tramitação na Comarca de Belo 
Horizonte, e requer, ainda, lhe seja encaminhada documentação anexa, 
ou seja, cópia do ofício Of/GDDNTNC1221/2005, peças processuais e 
fotos anexas, para elucidação dos fatos sobre o assunto. Em votação, o 
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja 
encaminhado ao Presidente da OAB - Seção Minas Gerais - pedido de 
providências com relação à representação em anexo, recebida nesta 
Comissão, na qual relata supostas condutas irregulares de policiais 
militares lotados em ltabirito. Em votação, o requerimento. As Deputadas 
e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Miguel 
Martini, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A 
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 60 
minutos. Com a palavra, o Deputado Miguel Martini. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 
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Deputadas, diante do pronunciamento do Deputado que me antecedeu, 
darei algumas informações antes de tratar do assunto que me traz à 
tribuna. 

Deputado André Quintão, segundo informação dos órgãos da Feam, 
nenhuma mineradora tem autorização de operação, ou seja, licença de 
operação. Existem 42 áreas que possuem título minerário emitido pelo 
DNPM. 

Cerca de 24 áreas iniciaram processo de licenciamento ambiental na 
Feam, sendo 15 áreas recorridas por uma empresa, a CBA, e a outra 
pela Rio Pomba. Existem três fases de licenciamento: a inicial, com a 
licença prévia, que é a fase preliminar de planejamento das atividades, 
em que se avalia a concepção e a localização do empreendimento; a 
instalação, em que se autoriza a implantação; e a operacional. Segundo a 
Feam, nenhuma dessas áreas obteve licença de operação. 

Esta Casa pode intermediar um entendimento entre o DNPM e os 
órgãos encarregados do meio ambiente, o lgam, a Feam e o próprio 
Copam. São recorrentes as denúncias de que houve descuido por parte 
dos responsáveis pelo controle, pela autorização, pela manutenção e pela 
concessão de autorização no que diz respeito ao meio ambiente. 
Normalmente, esses órgãos nos enviam documentos dizendo que 
obedeceram a todos os pré-requisitos necessários para a autorização. A 
informação é que nenhuma das 24 áreas possuem autorização de 
operação, referente à terceira fase do início dos trabalhos. Esta discussão 
precisa ser definida. Se os critérios atuais não são suficientes, que outros 
parâmetros devem ser adotados para que não fiquemos sempre correndo 
atrás do prejuízo? Acontece um prejuízo, e agora responsabilizamos os 
envolvidos. 

A Feam nos informou que, por solicitação do Deputado Gil Pereira, do 
PP, serão realizadas audiências públicas no Município de Divino, no dia 
21 de março, sexta-feira, de 9 às 12 horas; em São Francisco do Glória, 
no dia 22 de março, quarta-feira, de 9 às 12 horas; e em Muriaé, São 
Sebastião da Vargem Alegre e Rosário da Limeira, no dia 23 de março, 
quinta-feira. Estão sendo convidados a participar todos os Prefeitos, 
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todos os interessados e ONGs. 

O fato é que parece que o trâmite legal foi todo percorrido. Esta Casa 
precisa, sim, debruçar-se sobre essa questão e verificar onde está 
acontecendo a falha. Lembro-me de que, quando era membro da 
Comissão de Meio Ambiente, fomos à Serra da Piedade apurar denúncia 
de destruição de todo aquele cenário belíssimo por uma mineradora. 
Fomos ao local, tentaram nos ameaçar - foram ameaças bobas, sem 
efeito - com capangas armados e outras besteiras. 

Eles disseram que tinham autorização. Portanto, verificamos que 
estavam legalmente sustentados. Porém, a sociedade dizia que não 
estava sendo atendida. Então, precisamos rever isso. A Assembléia 
Legislativa precisa encontrar um caminho. 

O Deputado Fábio Avelar nos trouxe hoje o tema do lixão de Belo 
Horizonte. Esse é um grave problema que precisa ser avaliado. Será que 
esperarão que um problema maior ocorra? O meio ambiente tem sido 
bastante agredido. Parece que os instrumentos criados para coibir e 
impedir isso não têm sido suficientes, e aqueles que estão envolvidos não 
agem com a devida seriedade. 

A informação que recebi diz que a empresa não tinha licença para 
operar. Promoveremos um debate. O Ministério Público e os órgãos 
competentes devem acionar judicialmente os que, segundo a informação 
que recebi, estavam fazendo a operação sem licenciamento, portanto, 
agindo fora da lei. Fica aqui essa primeira informação. 

O Deputado André Ouintão (em aparte) - Serei breve. Fico feliz com a 
marcação dessas audiências. Porém, parece-me que o Presidente da 
Feam deve estar enganado. Essas audiências foram solicitadas pelas 
Comissões de Participação Popular e de Meio Ambiente ao Secretário 
José Carlos Carvalho, em reunião realizada no dia 1 O de outubro. Como 
eu, a CPT e o CTA, o Dr. limar Bastos também estava nessa reunião. 
Não há problema algum em o governo reconhecer que realizará essas 
audiências públicas cinco meses depois. Ainda bem que as realizará. É 
bom que as divulguemos na região. E preciso ampla divulgação. 

Concordo com V. Exa. Realmente é importante a Assembléia continuar 
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participando. Nós que, em 1 O de outubro, solicitamos a realização de 
audiências ficamos felizes que sejam realizadas, ainda que tardiamente. 

O Deputado Miguel Martini - Nobre Deputado André Quintão, são duas 
as informações. Primeiramente, em 5 e 6 de setembro do ano passado, a 
Feam realizou um seminário de sustentabilidade no entorno do Parque 
Estadual da Serra do Brigadeiro e convidou toda a comunidade. Nesse 
seminário, tratou-se dos riscos relativos a esse licenciamento ambiental. 
Então, isso já ocorreu no passado. 

Por solicitação do Deputado Gil Pereira, a Feam realizará essa 
audiência pública. Essa foi a informação que recebi. V. Exa. diz que uma 
comissão da Assembléia também a realizará. Então, não há contradição 
no que informo. 

Quero retomar uma questão que iniciamos aqui, na semana passada, 
pois acredito que o debate serve para que a sociedade tome 
conhecimento do que está ocorrendo. Aliás, isso é importante quando há 
um contraditório. 

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB -, no dia 2/3/2006, 
fez uma critica dura ao PT e ao governo desse mesmo partido. Foi dito 
que o Brasil é um paraíso financeiro, em que os bancos nunca lucraram 
tanto como estão lucrando agora. Quem acompanha os jornais e vê as 
notícias sabe muito bem disso. O Bradesco tem lucro recorde; o ltaú e 
outros bancos da mesma forma. É claro, pois, com uma taxa Selic dessa 
e com os juros nas alturas, estratosféricos, só poderia ser assim. 

Trouxemos os dados de um professor da Unicamp, São Paulo, em que 
se mostra que o governo federal, Deputado João Leite, transfere para os 
20 mil ricos do Brasil uma grande quantia e, em contrapartida, transfere 
para os quase 9 milhões de miseráveis, os que estão abaixo da linha da 
miséria, quase nada. Para aqueles, o governo federal, todos os dias, dá 
dois mil e quase seiscentos reais, pagando juros; são os que financiam a 
dívida pública brasileira, cujos juros são definidos pelo governo; é ele, a 
política econômica do governo, quem diz se o juro deve ser baixo ou alto. 
Esses 20 mil ricos recebem um total de R$11 0.000.000.000,00 do que se 
paga de juros por ano; já para os pobres, apenas R$7.000.000.000,00. 
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Num cálculo rápido, os ricos recebem R$2.600,00 por dia, com dinheiro 
do povo, do governo federal; ao passo que os pobres recebem cerca de 
R$0,48 por dia. Esse é o governo da inclusão social. Então, essa é a 
crítica que a CNBB está fazendo. 

Na mesma linha, o Secretário-Geral da CNBB, D. Odilo Scherer, 
acompanha D. Cláudio Hummes e outros cardeais e bispos brasileiros. 

O Presidente da CNBB, D. Geraldo Magela Agnelo, no lançamento da 
Campanha da Fraternidade, reforçou as críticas e disse mais. Farei a 
leitura: "Nunca se viu um governo que tenha sido mais submisso aos 
banqueiros que o governo Lula, em toda a história brasileira". Esse 
governo se dobra ao sistema financeiro, nacional e internacional. Quando 
o risco-Brasil cai é porque lá fora eles estão muito satisfeitos. Com um 
superávit fiscal imenso como esse, é clara essa satisfação. Economizar 
para pagar lá fora. O Lula até fez uma gracinha, pagou 
R$15.000.000.000,00 antecipadamente ao Fundo Monetário 
Internacional. O que era, antigamente, "Fora FMI", agora é "Paga FMI". 
"Venha FMI, pois queremos pagar logo. Daqui a pouco, pagamos mais". 
Querem sugerir que isso recupera a credibilidade. Para o sistema 
financeiro internacional é ótimo, mas não para o povo brasileiro. 

Então, Deputado João Leite, o Presidente da CNBB classificou o Bolsa-
Família como um programa assistencialista, que não conduz à promoção 
humana, uma vez que estimula as pessoas a não fazerem nada em troca 
de R$80,00 por mês. 

Ele diz que a CNBB defende trabalho e educação para todos, mas, para 
que o Brasil gere emprego e tenha sua receita elevada, é preciso que 
cresça. Nós crescemos 3,3. O mundo cresceu 4,4. Os países da América 
cresceram, em média, 6,4. A China cresceu quase 1 O, a Argentina, 9; 
Venezuela, 9. Estamos falando de realidades iguais à nossa. O Brasil 
conseguiu crescer mais que o Haiti, mas esse país está num conflito 
interno. Aliás, o Brasil está ajudando para ver se vai para a ONU. Mas a 
sociedade brasileira, por intermédio dos bispos, do clero, que tem a 
capilaridade, que sente os problemas das pessoas no dia-a-dia, começa 
a perceber que foi enganada. Agora, Deputado João Leite, criaram mais 



95 
um mecanismo para se incluir pessoas que já trabalham, as empregadas 
domésticas, dando esse abatimento, com a expectativa de que essas que 
já trabalham venham para a formalidade, o que dá a impressão de que 
foram gerados mais 1 milhão de empregos. Porém, assim não se está 
Qerando emprego, está-se apenas formalizando o emprego que já existe. 
E positivo, mas irão dizer, mais uma vez, que houve geração de emprego, 
a fim de enganar a sociedade brasileira. 

Ele citou também as estatísticas, pedindo mudanças na política 
econômica. Ele diz que a dívida interna continua ainda maior. Essa dívida 
é para com a sociedade, e precisa ser quitada. Ele criticou o pagamento 
da antecipação dos US$15.000.000.000,00 ao FMI. Ela poderia ser 
protelada, e esse pagamento deveria ser feito ao povo brasileiro pelo 
calote que foi dado. O povo esperava emprego, esperava crescimento, 
esperava ética, esperava transparência, esperava mudança, e nada veio. 
De acordo com D. Geraldo, 2005 foi um ano em que o governo perdeu no 
aspecto social. É interessante que, quando a CNBB faz uma crítica como 
essa, ela a faz com isenção, com toda autoridade, até porque nunca 
nenhum partido ou grupo político recebeu, como no passado, o PT e o 
governo Lula. Eles têm boa-vontade, querem ver as coisas. A CNBB não 
é uma oposição ao governo, ela quer o bem para o País, para o povo 
brasileiro, reclama e exige isso. Essa é uma crítica que não vem da 
oposição, mas vem de alguém que apoiou este governo, de alguém que 
torce para o Brasil, de alguém que quer e que cobra daqueles que 
assumiram compromissos. 

O Deputado João Leite (em aparte) - Deputado Miguel Martini, 
agradeço a V. Exa. Queria ter a oportunidade de me inscrever no seu 
pronunciamento justamente nesse ponto que V. Exa. aborda no 
momento. Acompanhamos historicamente o apoio da CNBB, o apoio da 
Igreja Católica a esse projeto. A expectativa gerada foi muito grande, 
como V. Exa. mesmo disse. Creio que os bispos, os líderes da CNBB, 
cumpriram seu papel representando a população brasileira, dando voz a 
muitos que queriam falar o que o Presidente e o Secretário-Geral da 
CNBB disseram. Eles não têm condições de, por exemplo, pagar uma 



96 
propaganda ou de se manifestarem, já que estudos mostraram que o 
Presidente Lula só apareceu menos na televisão que os apresentadores 
do Jornal Nacional, ganhando de todos os outros personagens. Ele é a 
principal figura na televisão. 

O povo brasileiro precisa de alguém para falar por ele, e as criticas da 
CNBB foram muito bem colocadas, em altíssimo nível. Peço licença para 
falar no momento de sua fala, Deputado, porque V. Exa. defende a 
possibilidade de as pessoas não aceitarem caladas as imposições. 

Hoje à tarde, tivemos um debate em que nos manifestamos em relação 
ao lixão de Belo Horizonte. Vimos que não podemos falar. Temos uma 
ditadura em nosso país. Eu pensava que essa reação ocorria, porque eu 
era um Deputado, mas isso não é verdade. A reação do governo contra a 
CNBB me impressionou. Assustei-me com o desrespeito aos líderes da 
Igreja Católica. Ninguém pode falar. Será que partiremos para a 
existência de um único partido, pensamento e discurso no Brasil? Isso 
não cabe no País. Ninguém aceitará a situação. Todos os que apoiaram 
permanentemente a abertura e a democracia no Brasil não permitirão que 
tentem ganhar no grito. 

Deputado Miguel Martini, fiquei impressionado com a reação contra os 
Bispos. Não esperava isso nunca. Pensei que haveria respeito ao 
pronunciamento de alto nível, respeitoso e bem feito pela CNBB, mas 
houve uma reação truculenta contra as palavras dos líderes da Igreja. 

Em alguns lugares, sentimos que as pessoas não podem falar. Hoje, 
chegou a meu gabinete a carta de um servidor da Prefeitura de Belo 
Horizonte que pede, pelo amor de Deus, que nem seu nome nem a sua 
Secretaria sejam citados, pois, do contrário, não sabe o que haverá. 
Estamos no Estado Democrático de Direito, mas não é possível falar. 

Intervenho neste momento porque me chamou a atenção o desrespeito 
à fala tão bem colocada da CNBB. Os números estão aí para apoiar a 
sua manifestação. Nunca os bancos ganharam tanto na história do País 
como agora. Nunca vimos isso. Nunca vimos um governo tão sem 
planejamento. Estamos vendo o "apagão" do álcool, do combustível. 

A manifestação da Igreja Católica deveria ter sido recebida com 
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respeito. Esperava que o governo chamasse seus líderes para ouvi-los 
mais, entretanto ouvimos apenas uma resposta truculenta. Da outra parte 
do governo, houve um silêncio total, como se não importasse o que 
pensam os Bispos; porém é necessária uma resposta, pois eles 
representam grande parte da população brasileira. Essas pessoas se 
consideram tão boas que não precisam responder. 

Apóio a manifestação de V. Exa. da tribuna da Assembléia Legislativa 
nesta tarde. Estamos vendo que não é possível falar, que precisamos nos 
calar. Entretanto ressalto que é difícil calar as pessoas. Não conseguimos 
ficar calados, pois temos anseio, fome de democracia. Um partido que 
assume o governo no Brasil, em qualquer Município ou Estado, não 
calará o povo brasileiro. Não adianta gritar, pois iremos manifestar-nos e 
lutaremos contra essa postura de tentar silenciar as pessoas, ainda mais 
em se tratando de líderes tão importantes para o País. 

Apóio o pronunciamento de V. Exa. e quero estar junto para impedir que 
nosso povo, de alguma forma, seja enganado. Não podemos aceitar a 
situação. É preciso dar voz à população. Parabéns, Deputado Miguel 
Martini. 

O Deputado Miguel Martini - Muito obrigado, Deputado João Leite. O 
discurso de V. Exa. reforça o nosso trabalho. 

Tratarei de outra questão. O Deputado que me antecedeu disse à 
imprensa que o governo do Estado executou apenas 70% dos projetos 
estruturadores. Ele se esqueceu de incluir R$83.938.000,00 do Fundo 
Estadual de Habitação, a menos que esse seja um setor financeiro, e não 
social. Ora, certamente é social. Ele se esqueceu de dizer que o Minas 
Sem Fome tinha dotação do governo federal. Inicialmente, a dotação era 
de R$112.000.000,00, sendo parte da verba federal e parte da estadual. 
Apenas 19% vieram do governo federal, enquanto o governo de Minas 
gastou R$160.937.000,00 no Minas Sem Fome. Ou seja, mais do que 
bancou, praticamente dobrou o investimento no programa. Na habitação -
ele também se esqueceu de dizer -, foram R$83.000.000,00. Então, 
esses cerca de R$160.000.000,00 destinados à área social são bem 
diferentes dos R$50.000.000,00 ou R$60.000.000,00 citados. 
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Deputado João Leite, se compararmos a execução de projetos dos 

governos federal e estadual, identificaremos fatos interessantes. Minas, 
na média dos projetos estruturadores, e levando-se em conta a verba do 
Estado e a de convênios, realizou 75% do total, enquanto o governo 
federal não chegou a 70%; entretanto Minas executou 95% de todos os 
programas estruturadores que contaram com 100% de recursos do 
Tesouro, enquanto o governo federal, apenas 70%. 

Os números podem ser comprovados. Dizer, diz-se qualquer coisa. O 
Lula mesmo dizia que Oposição diz qualquer coisa. Realizamos, portanto, 
95% dos projetos estruturadores que dependiam de recursos do Estado. 
No geral, o percentual cai para 75%. 

Deputados João Leite e Doutor Ronaldo, citarei dois exemplos. Na 
implementação do sistema integrado de defesa social, o governo federal 
repassaria R$23.000.000,00, e executou R$3.000.000,00, ou seja, 
praticamente 12%. 

O programa Fica Vivo estava orçado em R$2.144.313, e foram 
executados R$23.000,00, Deputado Doutor Ronaldo. E ainda querem 
comparar a execução orçamentária. Os números estão aqui. 

No programa Luz Para Todos, a execução foi de 95%; no programa 
Agrominas - agregação de valor, rastreabilidade e certificação de cafés 
em Minas Gerais - a execução foi de 99%. 

A Fonte 1 O é tesouro, e a Fonte 24 é convênio federal. Para o programa 
Ampliação de Vagas e Modernização da Gestão do Sistema Prisional, na 
Fonte 1 O, estavam orçados R$38.000.000,00; o governo do Estado 
ampliou para R$98.000.000,00 e executou R$98.000.000,00, 
praticamente 300% do original. Na Fonte 24, estavam previstos 
R$13.000.000,00 e foram realizados R$11.000.000,00, apenas 79%. Por 
isso cai para 75%, pois é 95%; quando entra o governo federal, cai, pois 
são 19% para um, 20% para outros. 

Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais. Na Fonte 1 O, foram 
orçados R$1.600.000,00; crédito autorizado: R$1.028.000,00; 
empenhados: R$1.026.000,00. Na Fonte 24, foram orçados 
R$1 0.000.000,00; crédito autorizado: R$1 0.000.000,00. Quanto veio? 
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Zero. De 95%, a média vai cair. 

O Deputado André Quintão (em aparte) - Nobre Deputado Miguel 
Martini, esse assunto é muito importante, e a Assembléia Legislativa, 
desde os Deputados da Oposição até os da base aliada, tem feito esse 
debate seriamente, cumprindo o seu papel fiscalizador. Além da 
execução orçamentária, precisamos avaliar as metas físicas, pois tão 
importante quanto o valor do gasto é o modo de gastar e o impacto desse 
gasto. 

Com relação à execução orçamentária do Estado, alguns dados me 
chamam a atenção. Existem projetos estruturadores excessivamente 
dependentes de recurso transferido pelo governo federal. O Minas Sem 
Fome, por exemplo, tinha um crédito autorizado de R$61.000.000,00, 
sendo R$1.000.000,00 de recurso ordinário do Estado. O Estado projeta 
uma prioridade com um orçamento de R$61.000.000,00, mas entra com 
R$1.000.000,00. E executou apenas R$160.000,00. 

O Estado executou apenas R$160.000,00. Os Deputados executaram 
mais verba indenizatória no ano do que o governo do Estado gastou com 
segurança alimentar. 

O Deputado Miguel Martini - Continuarei concedendo-lhe aparte; mas, 
para fazermos o contraponto, fica bom comentarmos ponto por ponto. 

A racionalidade administrativa determina que seja assim. O governo 
federal destinou toda a verba da área social para as Bolsas. É preciso 
lembrar que não se produz dinheiro em Brasília, ele é arrecadado nos 
Estados - Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. Minas Gerais 
contribui - não tenho o dado exato - na faixa de R$25.000.000.000,00 a 
R$30.000.000.000,00 por ano. Esse dinheiro vai daqui para o governo 
federal. Aí ele tem de voltar de algum modo, Deputado André Quintão. 

Já que o programa Fome Zero é o único do qual o governo federal faz 
propaganda, V. Exa. quer que Minas invista mais dinheiro nessa área? E 
as outras coisas? Há as áreas de educação e de saneamento básico e as 
outras ações complementares a esse projeto. Portanto, é perfeitamente 
compreensível que seja desse jeito. E a segurança pública? Por que o 
governo federal não envia o dinheiro do Fundo de Segurança Pública? 
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O Deputado André Quintão (em aparte) - Deputado, esse argumento 

de que a média da execução cai porque o recurso federal não é 
transferido ... 

O Deputado Miguel Martini -Quando? 
O Deputado André Quintão (em aparte) - No Minas sem Fome, por 

exemplo, não é o caso. 
O Deputado Miguel Martini - Ele é insignificante diante do montante. 
O Deputado André Quintão (em aparte) - Nós tivemos 15,98% de 

execução de recursos ordinários e 19,10% de convênios, acordos e 
ajustes. 

O mais importante, Deputado, diz respeito ao comparativo do absoluto, 
do total de volume aplicado. Veja bem, o Estado possui 31 projetos 
prioritários. Desses, 26 tiveram uma despesa liquidada, ou seja, gastou-
se menos que a comunicação social. Repito: 26, dos 31 projetos 
prioritários, gastaram menos que a comunicação social. Somando os 
programas Lares Gerais, Inclusão Digital, Assistência às Famílias 
Vulnerabilizadas, Primeiro Emprego e Segurança Alimentar teremos 
R$58.000.000.000,00. 

Defendo o investimento de todo governo em política de comunicação 
social, de preferência em comunicação social de utilidade pública, não de 
propaganda ou "marketing" político. Considero justo que o governo 
comunique suas ações, mas ele não deve gastar mais com a 
comunicação que com as ações em si, porque o povo precisa é de ações. 

Esses dados falam por si. Como disse o Líder do Governo, contra 
dados e fatos, não há argumentos. Está aqui. 

O Deputado Miguel Martini - Seria bom que V. Exa. aconselhasse o 
Fernando Pimentel, porque ele ampliou em 850% a verba de publicidade, 
executou 99%, enquanto, em outros programas, investiu de 40% a 60%. 
Dê esse conselho a ele. 

O Deputado André Quintão (em aparte) -O Prefeito Pimentel tem muita 
coisa a mostrar. Aliás, ele foi eleito o melhor Prefeito do Brasil. 

O Deputado Miguel Martini - Então ele pode inverter a prioridade, está 
autorizado. Para ele, tudo é bonitinho. Nunca se fez tanto em Minas como 
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agora. Como se explica o aumento de 8,5%, ou seja, 850% numa verba 
que já foi orçada? E agora, falar de propaganda e publicidade. O governo 
federal, apenas no mês de fevereiro, dobrou a verba de publicidade, 
gastou R$45.000.000.000,00, enquanto, no ano passado, gastou 
R$23.000.000.000,00. Então, com relação à verba de publicidade, quem 
tem telhado de vidro não deve falar, porque fica difícil comparar. 

O Deputado André Ouintão (em aparte) - Nobre Deputado Miguel 
Martini, V. Exa. sabe que o trabalho que fazemos na Comissão de 
Participação Popular, por sinal com V. Exa., é sério. Temos 
acompanhado, como nunca, a execução orçamentária. Não sou Vereador 
de Belo Horizonte, já fui. Sou Deputado Estadual. Acompanho a 
execução orçamentária do governo do Estado e me deparei com esses 
números: o projeto de revitalização do Rio São Francisco, com 16% de 
execução. 

Para concluir, Deputado Miguel Martini, 19 projetos têm percentual de 
execução orçamentária inferior à comunicação social. A média de 
execução dos projetos estruturadores é de 70%. 

O Deputado Miguel Martini - É de 75%. 
O Deputado André Quintão (em aparte)- O de comunicação social é de 

92,64%. Temos bases diferenciadas. É preciso uniformizar. 
O Deputado Miguel Martini - A fonte é a mesma, depende de como se 

mexe com ela. 
O Deputado André Quintão (em aparte) - Não entrarei na questão 

técnica, mas, quando se pega o crédito inicial ou o autorizado, há uma 
diferença. Trabalho com o crédito autorizado. 

O Deputado Miguel Martini - Trabalho com o empenhado. 
O Deputado André Quintão (em aparte) - Que seja. Se for de 75%, a 

comunicação é de 95%. 
O Deputado Miguel Martini - A nossa média é de 95%, a que não 

depende do governo federal, dos convênios. Tenho de comparar coisas 
iguais. Não posso comparar o que depende de verba de convênio, do 
governo federal, e dizer que é 75%, porque o governo federal não enviou 
recursos. A verba de publicidade é verba do Estado, gerada pelo tesouro 
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do Estado. Tenho de comparar a mesma coisa. Um dá 92%, e a 
execução, 95%. A Prefeitura de Belo Horizonte dá 99% de execução com 
publicidade e, em muitas áreas, até menos que 40%. 

O Deputado André Quintão (em aparte) - Para terminar a minha 
participação, vamos solicitar informações sobre o volume gasto pela 
Prefeitura com assistência social e o que o Estado gasta de recurso 
próprio com assistência social. 

O Deputado Miguel Martini - Sim. 
O Deputado André Quintão (em aparte) - Não estou falando dos 

R$2.000.000.000,00 que o Ministro Patrus, do Ministério de 
Desenvolvimento Social, repassa ao Estado. O que o Ministro, por meio 
do Ministério, repassa a Minas Gerais é o dobro da soma de todos os 
projetos prioritários do governo Aécio Neves. 

Encerro aqui. Quero comparar o que a Prefeitura, 13% da população, 
gasta com assistência com o que o governo Aécio gasta. Quero comparar 
Minas com Belo Horizonte. Aí, veremos quem investe, de fato, no social. 
Minas precisa de um choque social. 

O Deputado Miguel Martini - É por isso que o Presidente da CNBB dirá 
que hoje o Brasil é assistencialismo puro. Dizem que assistencialismo é 
projeto social, mas projeto social é geração de emprego, educação, 
saneamento básico, habitação popular. Isso é projeto social. Mas dar 
bolsas, em todos os lugares ... Como disse o Presidente da CNBB, a 
pessoa já não precisa trabalhar, pois ganha R$80,00. Quando foi feito 
esse entendimento, o Deputado João Leite era Secretário. Havia verba 
para ser aplicada, mas o governo federal faria a mesma coisa. Então, ele 
disse: "Vamos nos entender, para aplicarmos parte no social e parte em 
outras medidas complementares". Precisamos discutir o que é assistência 
social. V. Exa. é especialista na área e sabe que há diferença entre 
assistência social e assistencialismo. Essa é a grande crítica da CNBB ao 
governo Lula. Assistencialismo é dar dinheiro ao povo? Essa pode ser 
uma saída emergencial. Trata-se de política compensatória. Mas é 
preciso gerar emprego, desenvolvimento, educação, condições para que 
as pessoas vivam com dignidade, produzam, não ganhem esmolas nem 
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favores. Essa é a grande diferença. Quero comparar o que foi gerado em 
relação a emprego, educação, qualidade de vida, para dizer se é 
assistencialismo ou assistência social. 

O Deputado João Leite (em aparte) - Queria apenas contribuir com 
números. Acompanhei quanto o governo federal recolheu em Minas. Até 
agosto já tinham sido R$32.000.000.000,00, ou seja, mais que o 
orçamento do Estado. Creio que essa não seja uma boa comparação. 

Durante três mandatos, defendemos que o pacto federativo deveria 
valer, que os recursos deveriam voltar para os Estados e Municípios. 
Essa não é uma boa comparação, considerando-se um governo que 
investe tanto em segurança. Aliás, a segurança acabou sendo uma 
obrigação do governo do Estado, já que o governo federal se omitiu. Além 
disso, a Prefeitura não tem de investir nessa área, não tem um centavo 
investido em armamentos, em equipamentos para defender a população, 
diante da situação de crescente violência em que vivemos em nosso país. 
No Rio de Janeiro, o Exército ocupa, neste momento, vilas e favelas. 
Creio que essa comparação deve ser feita. 

Pesa sobre o governo de Minas Gerais o investimento no sistema 
penitenciário, na construção de penitenciárias, o que é caríssimo. Para 
tanto, não contamos com um centavo do governo federal, que deveria 
cumprir a Constituição. Os crimes federais estão acontecendo, de que 
são exemplo o tráfico de drogas e o contrabando de armas, mas o 
governo federal até hoje não construiu presídios federais. No entanto, 
pesa sobre o governo de Minas Gerais a guarda de todos os presos, 
inclusive daqueles que cometeram crimes federais, que, de acordo com a 
Constituição, são de responsabilidade do governo federal. Quanto o 
governo federal investiu em Minas para abrigar esses presos? Zero. Além 
disso, quanto ele investiu no reaparelhamento da Polícia Rodoviária 
Federal em Minas Gerais, que tem 25% da malha rodoviária federal? 

O governo federal enviou para o Rio de Janeiro 300 novos policiais 
rodoviários federais. Há previsão de serem enviados mais 100 para Minas 
Gerais. Acontece, porém, que Minas Gerais tem 853 Municípios, 
enquanto o Rio de Janeiro, 92. Que critério é esse? Esperamos que a 
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Assembléia Legislativa fique de pé, defenda o povo mineiro e recursos 
para nosso Estado. Aqui, nos discursos, ouvimos falar no dinheiro federal. 
Que dinheiro federal? Em Brasília, há uma máquina de fazer dinheiro? 

O dinheiro é da prestação de serviços no Estado, é do trabalho do povo, 
da indústria e dos agricultores mineiros. É esse dinheiro que compõe os 
recursos que estão lá ou os recursos do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador, destinados à qualificação profissional. Esses recursos 
minguaram neste governo, como nunca aconteceu em nossa história. 

Lembro-me de que, no último ano do governo de Fernando Henrique 
Cardoso, foram destinados R$500.000.000,00 para a qualificação 
profissional. No primeiro ano do governo do PT, destinaram-se apenas 
R$50.000.000,00. Trata-se de uma dívida que o governo tem com os 
brasileiros mais pobres, que não puderam estudar, mas precisam de 
qualificação profissional. 

Deputado Miguel Martini, parabenizo-o pela coragem de defender Minas 
Gerais. Ouvimos falar em R$2.000.000.000,00, em R$2.000.000,00. Se 
fizermos uma projeção, veremos seguramente que, em 2005, Minas 
Gerais passou para os cofres do governo federal aproximadamente 
R$50.000.000.000,00. Quero saber quanto voltou para o nosso Estado. 
Para a rede de proteção social, que no Brasil está sendo desfeita, visto 
que o dinheiro está indo todo para as bolsas, voltou praticamente zero. 
Então, para a rede de proteção social, para a educação infantil... 

O Deputado Miguel Martini - Bolsa é assistencialismo, Deputado. 
O Deputado João Leite (em aparte) - Essa é a crítica feita pela CNBB. É 

preciso mostrar ao povo uma porta para a cidadania. Não é possível que 
a situação continue como está. 

Parabenizo V. Exa. pela coragem de defender o Estado de Minas 
Gerais e o pacto federativo. O governo federal arrecada tudo e não 
devolve nada. Visa a fazer o superávit primário, para atender aos 
interesses financeiros. Isso foi denunciado pela CNBB, com a qual 
concordo, pois o Brasil transformou-se em um paraíso financeiro. Essa 
situação tem de mudar. O dinheiro de Minas Gerais tem de voltar. 
Queremos as riquezas produzidas por nosso Estado e que têm ficado nas 



105 
mãos do governo federal. Parabéns, Deputado Miguel Martini. Obrigado. 

O Deputado Miguel Martini - Obrigado, Deputado João Leite. Queria 
trazer algumas informações. O Deputado André Quintão, que acompanha 
os números, disse que Minas Gerais quase não investiu nos projetos 
estruturadores. Deputado, foram investidos R$1.400.000.000,00, um 
crescimento de 143% em relação ao ano anterior, em que se aplicaram 
R$849.000.000,00. As funções transporte, saúde, indústria, educação e 
segurança pública corresponderam a 71% do total dos investimentos. 

Para a área de transportes, em 2004, estavam previstos 
R$383.000.000,00 e, em 2005, R$727.000.000,00. Houve incremento de 
344%. Para a área de segurança pública, em 2004, houve investimentos 
de R$104.000.000,00, mas, em 2005, os investimentos foram de 
R$246.000.000,00, 136% a mais. Na área de educação, em 2004, foram 
investidos R$1 06.000.000,00, mas, em 2005, R$227.000.000,00, 112% a 
mais. A não ser que educação não seja questão social. 

Esses números precisam ser examinados com cuidado, senão pinço um 
número qualquer e digo qualquer coisa. Somente em lares gerais foram 
executados R$83.000.000,00. E isso não é projeto social? 

O Deputado Laudelino Augusto (em aparte) - Meu aparte é em relação 
às críticas da CNBB, que tem moral mais que suficiente para fazer as 
críticas, muito bem fundamentadas. 

Preocupa-me o uso dessas críticas, pois partidos que não têm moral 
suficiente estão pegando carona nelas. No carnaval, tive oportunidade de 
estudar a Primeira Encíclica do Papa Bento XVI sobre Deus é Amor. No 
item XXVIII, diz: "A sociedade justa não é obra da Igreja; deve ser 
realizada pela política. Mas toca à Igreja, e profundamente, o empenhar-
se pela justiça, trabalhando para a abertura da inteligência e da vontade 
às exigências do bem". 

Ou seja, a política realiza e faz os projetos históricos. A CNBB tem 
caráter da critica profética. Que bem para o Brasil, a CNBB e a 
Conferência Episcopal Latinoamericana - Gelam. Tem sido sempre bom 
para o mundo o que dizem esses profetas. 

Preocupa-me o uso dessas críticas porque não é esse governo apenas 
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que se critica. A Igreja nunca se furtou a fazer suas críticas. Lembrei-me 
das declarações da CNBB, em 1997 ou 1998, sobre o governo da época 
que levou o ex-Presidente Fernando Henrique a dizer, publicamente, que 
a Igreja deveria voltar às sacristias. 

Quero deixar isso claro até mesmo em defesa da profecia dos nossos 
pastores que têm levantado essas críticas com argumentação e 
fundamentação. Isso ocorreu em todos os governos. A CNBB fará críticas 
em todos os governos, como os profetas também faziam. Amós chegava 
e dizia aos reis: "Ai daqueles que estão explorando o povo por um par de 
sandálias. Estão esperando passar a festa do sábado para explorar". 
Isaías e outros profetas faziam a mesma coisa. 

Os pastores católicos e evangélicos têm essa missão profética. Eles 
têm consciência crítica dos projetos históricos. Eles fizeram isso no 
passado, fazem hoje e também farão no futuro. Sempre peço aos cristãos 
bispos e cristãos padres, e mesmo aos cristãos leigos, que nos ajudem, 
que nos questionem. Corremos o risco de entrar nesses esquemas. 
Desculpem-me se exagerei, mas faço essa observação em nome da 
defesa da profecia da Igreja, que há muito tempo está alertando nossas 
consciências e tem feito críticas proféticas ao governo atual, bem como 
aos governos estaduais e aos governos passados. 

Como cristãos, precisamos estar atentos, pois devemos ser fiéis. Que 
bom que estamos citando a CNBB - e a citaremos bastante. Devemos 
analisar todo o texto, todas as críticas que a CNBB fez, faz e continuará 
fazendo não só neste governo, como também nos demais. Obrigado. 

O Deputado Miguel Martini - Agradeço o pronunciamento de V. Exa e 
sugiro ao Presidente Lula que o leve para lá, pelo menos para não deixar 
o Luiz Dulce responder da forma como respondeu. V. Exa. respondeu 
com humildade, conforme deve ser. 

Se alguém identificou um erro no nosso governo, devemos agradecer, 
avaliar a crítica, discuti-la e rever a política econômica. Quem tem de 
governar foi quem ganhou as eleições, e não dizer que a CNBB precisa 
apresentar um projeto. Caso contrário, passaria o governo à CNBB. Se 
ela fosse governar, teria disputado. D. Majella teria se candidatado a 
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Presidente da República. 

Então, V. Exa. faz uma análise sensata e serena, como deve ser. Por 
que o PT não fez isso? Em sua arrogância, afirma que esse é outro 
assunto e que seja enviada outra proposta, caso haja. Essa foi a forma 
como disse o Deputado João Leite. 

Há uma diferença muito grande. A CNBB, assim como o povo brasileiro, 
acreditou que eles fariam diferente. O PT disse para o Brasil que faria 
diferente, convencendo até mesmo a CNBB. E fez diferente, mas muito 
pior, em vez de aproveitar essa liquidez mundial, em que há recursos 
sobrando para todos os lados, como, por exemplo, na Argentina, na 
Venezuela, no Chile e no México, e o Brasil com 2,3 de crescimento. Aí, 
sim, seria fazer diferente. Todavia, preocupou-se em pagar FMI, 
enquanto o povo está sem emprego. Isso é demais. 

A CNBB está certa em fazer essas críticas, ou seja, fazer parecer que 
assistencialismo é assistência social. É preciso fazer o "mea culpa", 
reconhecer que erramos e acolher com muita humildade. 

• - Sem revisão do orador. 
Questão de Ordem 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, solicito que encerre de 
plano a reunião, uma vez que não há quórum. 

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 
amanhã, dia 8, 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 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO Nº 67/2004, EM 30/3/2004 
Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Ermano Batista, Antônio Carlos Andrada, Chico Simões e José Henrique, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
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Presidente "ad hoc", Deputado Ermano Batista, declara aberta a reunião, 
informa que não há ata a ser lida tendo em vista que esta é a primeira 
reunião da Comissão e que a reunião se destina a eleger o Presidente e 
o Vice-Presidente e a designar o relator da matéria no 1' turno. A seguir o 
Deputado Ermano Batista designa o Deputado José Henrique como 
escrutinador e determina sejam distribuídas as cédulas de votação. Feita 
a contagem dos votos, os Deputados Ermano Batista e Chico Simões 
tiveram quatro votos cada um para Presidente e Vice-Presidente, 
respectivamente. O Presidente "ad hoc" empossa o Vice-Presidente, 
Deputado Chico Simões e passa a ele a direção dos trabalhos. O Vice-
Presidente empossa o Presidente, Deputado Ermano Batista, e passa a 
ele a direção dos trabalhos. O Presidente agradece a confiança nele 
depositada, designa o Deputado José Henrique como relator da matéria 
em 1 º turno, agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, determina 
a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 8 de março de 2006. 
Ermano Batista, Presidente - José Henrique - Sargento Rodrigues. 

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA 
NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 

19/12/2005 
Às 15h10min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas 

Vanessa Lucas e Elisa Costa (substituindo esta ao Deputado Biel Rocha, 
por indicação da Liderança do PT) e o Deputado Domingos Sávio, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a 
Presidente, Deputada Vanessa Lucas, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento da Deputada Elisa Costa, dispensa 
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa 
que a reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta. A 
seguir acusa o recebimento, no 1 º turno, do Projeto de Lei nº 2.023/2004, 
do Deputado Domingos Sávio e outros, e avoca a si a relataria do projeto. 
Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte da Ordem do Dia, compreendendo a 
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discussão e votação de pareceres sobre propos1çoes sujeitas à 
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer 
pela aprovação, no 1 º turno, do Projeto de Lei nº 2.023/2004 na forma do 
Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça 
(relatora: Deputada Vanessa Lucas). Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, de 
amanhã, dia 20 de dezembro, às 1 O horas, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 7 de março de 2006. 
Gil Pereira, Presidente - Vanessa Lucas - Biel Rocha. 

ATA DA 22' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE, 
COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3' SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA DA 15' LEGISLATURA, EM 20/12/2005 
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Adalclever Lopes, Márcio Kangussu, José Henrique (substituindo este ao 
Deputado lvair Nogueira, por indicação da Liderança do PMDB) e 
Laudelino Augusto (substituindo o Deputado Roberto Carvalho, por 
indicação da Liderança do Bloco PT-PCdoB), membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Márcio 
Kangussu, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Laudelino Augusto, 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 ª Fase 
da 2' Parte da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O parecer 
sobre o Projeto de Lei nº 1 .596/2005, no 1 º turno, deixa de ser apreciado 
em virtude de solicitação de prazo regimental pelo respectivo relator, 
Deputado Adalclever Lopes. O Projeto de Lei nº 2.336/2005 é retirado da 
pauta por determinação do Presidente, por não cumprir pressupostos 
regimentais. Passa-se à 2' Fase da 2' Parte da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de proposições que dispensam a 
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apreciação do Plenário. Submetidos a votação são aprovados, cada um 
por sua vez, os Requerimentos nºs 5.87 4, 5.889 e 5.899/2005. Passa-se 
à 3ª Fase da 2ª Parte da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um 
por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados George Hilton, 
em que solicita seja realizada reunião conjunta desta Comissão com a 
Comissão de Assuntos Municipais para debater a construção do 
aeroporto de ltajubá; do Deputado Adalclever Lopes, em que solicita 
relatório parcial das atividades da Comissão de Transporte relativo ao 
ano de 2005; do Deputado Carlos Pimenta, em que solicita ao 
Governador do Estado a inclusão dos Municípios de Angelândia, Ponto 
Chique, Aricatuva, Bonito de Minas, Botumirim, Campo Azul, Cônego 
Marinho, Francisco Dumont, lbiracatu, ltacambira, Lagoa dos Patos, 
Miravânia, Ninheira, Novo Horizonte, Santa Cruz de Salinas, São João do 
Pacuí e Vargem Grande no Programa Pró-Acesso; do Deputado Gustavo 
Valadares, em que solicita seja realizada audiência pública com a 
finalidade de obter informações sobre a construção do novo terminal 
rodoviário de Belo Horizonte no Bairro Calafate. 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, 7 de março de 2006. 
lvair Nogueira, Presidente - Jô Moraes - Dimas Fabiano. 

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO 
POPULAR NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15ª 

LEGISLATURA, EM 16/2/2006 
Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria 

Tereza Lara e os Deputados André Quintão e Miguel Martini, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, 
Deputada Maria Tereza Lara, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Miguel Martini, 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 
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que a reunião se destina a apreciar matérias de interesse da Comissão e 
comunica o recebimento da correspondência publicada nas datas 
mencionadas entre parenteses: ofícios dos Srs. Paulo de Moura Ramos, 
Secretário de Governo de Belo Horizonte ( 1 °/12/2005); José Carlos 
Carvalho, Secretário de Meio Ambiente; Wilson Nélio Brumer, Secretário 
de Desenvolvimento Econômico; Paulo Teodoro de Carvalho, Presidente 
do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (21/1/2006); Agostinho Patrús, 
Secretário de Transportes e Obras Públicas do Estado; José Élcio Santos 
Monteze, Diretor-Geral do DER-MG; Luiz Antônio Correa da Silva, 
Gerente Executivo da Diretoria de Agronegócios - Gecaf do Banco do 
Brasil, em exercício; limar Bastos Santos, Presidente da Feam (4/2/2006). 
Passa-se à 3ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a 
votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado 
requerimento da Deputada Maria Tereza Lara e dos Deputados André 
Quintão e Miguel Martini em que solicitam seja realizada audiência 
pública da Comissão para se discutir a Norma Operacional Básica de 
Recursos Humanos da Política de Assistência Social. Em seguida, é 
aprovada alteração do horário das reuniões ordinárias da Comissão de 
14h30min para às 11 horas. 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, 7 de março de 2006. 
Maria Tereza Lara, Presidente - André Quintão - Maria Olívia. 

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA 
PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA DA 15' LEGISLATURA, EM 21/2/2006 
Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Elisa 

Costa e Lúcia Pacífico (substituindo esta ao Deputado lrani Barbosa, por 
indicação da Liderança do PSDB) e o Deputado Alencar da Silveira Jr., 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Alencar da Silveira Jr., declara aberta a reunião e, 
em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Elisa Costa, 
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dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada 
e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta 
e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios da 
Federação Estadual das Instituições de Reabilitação do Estado de Minas 
Gerais, do Sr. Aldo Rebelo, Presidente da Câmara dos Deputados, do Sr. 
Marcelo Correia de Moura Baptista, Diretor Coordenador-Geral do 
SINDIELETRO-MG, publicados respectivamente, no "Diário do 
Legislativo" de 22/12/2005, 4/2/2006, e 20/1/2006, e dos Srs. Wagner 
Francisco Alves Pereira, Presidente do Conselho Estadual do Trabalho, 
Emprego e Geração de Renda no Estado de Minas Gerais, Marcos 
Montes Cordeiro, Secretário de Desenvolvimento Social e Esportes, 
Amilcar Martins, Presidente da Fundação João Pinheiro, publicados no 
dia 7/1/2006. Passa-se à 2ª Fase da 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 nºs 5.896 e 5.944/2005. Submetidos a discussão e 
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação 
Final dos Projetos de Lei nºs 2.1 47, 2.1 85, 2.431, 2.464, 2.501, 2.517, 
2.635, 2.654, 2.673, 2.674, 2.678, 2.681' 2.682, 2.692, 2.697, 2.699, 
2.700, 2.701, 2.712, 2.713, 2.716, 2.717, 2.727, 2.729, 2.734, 2.735, 
2.760, 2.761, 2.773, 2.774/2005. Passa-se à 3ª Fase da 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 Alencar da Silveira Jr. (3), solicitando a 
realização de audiências públicas com a finalidade de discutir opções 
para geração de emprego na região do Centro Administrativo do 
Aeroporto Carlos Prates; a desoneração das tarifas de transporte público 
e a obtenção de informações sobre o projeto Meia Tarifa, que propiciará a 
redução final do valor das passagens; da Deputada Elisa Costa 
solicitando a realização de audiência pública para obter informações e 
debater os critérios de funcionamento do Programa de Combate a 
Pobreza Rural - PCPR-MG; do Deputado André Quintão solicitando a 
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realização de ciclo de debates regionalizado, em conjunto com a 
Comissão de Participação Popular, com o tema "Implantação do Sistema 
Único de Assistência Social em Minas Gerais". 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, 7 de março de 2006. 
Alencar da Silveira Jr., Presidente- Elisa Costa- Jô Moraes. 

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 
HUMANOS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15ª 

LEGISLATURA, EM 22/2/2006 
Às 9h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval 

Ângelo, Roberto Ramos e Paulo Cesar, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval 
Ângelo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Paulo Cesar, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros 
da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a 
discutir e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da 
seguinte correspondência: da Sra. Rosimary Martins dos Santos, de 
Ribeirão das Neves, solicitando internação para seu filho Márcio Júnior 
José da Silva, de 15 anos, suspeito de ser usado para venda de drogas; 
dos Srs. Élcio Pacheco, do Movimento Nacional de Direitos Humanos -
MNDH -, solicitando providências desta Comissão com relação a prisão 
de estudantes do Cefet-MG durante manifestação contra aumento de 
passagens de ônibus da Capital e da Região Metropolitana; Frederico 
César Silva Melo, Coordenador Administrativo do Gabinete do Secretário 
de Defesa Social, publicado no "Diário do Legislativo" do dia 11/2/2006. A 
Presidência interrompe a 1 ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Celso 
Máximo Oliveira e Adriana Souza Costa Drumond, denunciantes desta 
Capital e de Contagem, respectivamente, conforme consta das notas 
taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. 
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte da Ordem do Dia, compreendendo a 
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discussão e a votação de propos1çoes da Comissão. Submetidos a 
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos 
Deputados Durva1 Angelo (1 0), em que solicita à Corregedoria e 
Comando-Geral da PMMG e ao Presidente da OAB - Seção Minas Gerais 
sejam tomadas as providências cabíveis com relação a suposta conduta 
irregular de policiais militares lotados em ltabirito; sejam enviados ofícios 
ao Gerente Setorial da Viação Cometa S.A., pedindo-lhe esclarecimentos 
acerca da ação ordinária 02499150415-0, em tramitação na comarca 
desta Capital; ao Delegado de Polícia e à 8ª Promotoria de Justiça de 
lpaba, pedindo esclarecimentos e agilidade no inquérito que apura a 
morte de Diego Jefferson Soares, ocorrido na Penitenciária Dênio Moreira 
de Carvalho, localizada nesse município; ao Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo, manifestando repúdio pela decisão da 
Corte Superior desse Tribunal de inocentar o Cel. Ubiratan Guimarães 
como responsável pelo massacre do Carandiru; seja realizada reunião 
destinada a audiência pública em Contagem, para debater possíveis 
violações aos direitos humanos dos arrendatários do Plano de 
Arrendamento Residencial-PAR-, da Caixa Econômica Federal que teriam 
sido cometidas pela Administradora Exacta; seja realizada reunião 
destinada a audiência pública em Marilac, para obter esclarecimentos 
sobre possível prática de tortura contra jovens ocorrida nesse Município; 
seja realizada reunião destinada a audiência pública na região do Barreiro 
de Cima, nesta Capital, para debater os direitos fundamentais dos 
deficientes; Roberto Ramos, em que solicita à Delegacia Regional do 
Trabalho de Minas Gerais informações quanto à apuração das denúncias 
de possível exploração de trabalho escravo em Papagaio; e Biel Rocha, 
em que solicita ao Comando-Geral da PMMG informações quanto às 
providências tomadas para apurar possível abuso na conduta dos 
policiais envolvidos na ação de manifestação estudantil ocorrida em Juiz 
de Fora, no dia 2/2/2006. 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. 
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Sala das Comissões, 8 de março de 2006. 
Durval Ângelo, Presidente- Roberto Ramos- Paulo Cesar. 
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 
22/2/2006 

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Adelmo Carneiro Leão, Carlos Pimenta, Doutor Ronaldo e Fahim Sawan, 
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado 
Weliton Prado. Havendo número regimental, o Deputado Carlos Pimenta, 
no exercício da Presidência, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Fahim Sawan, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício do Diretor-
Presidente do Hospital Vaz Monteiro de Assistência à Infância e à 
Maternidade de Lavras, publicado no "Diário do Legislativo" de 4/2/2006; 
telegrama do Chefe de Gabinete da Presidência do Senado Federal, 
acusando o recebimento do Requerimento nº 5.664/2005, solicitando 
agilidade na tramitação do projeto de lei que trata da inclusão do leite na 
merenda escolar; ofícios do Secretário de Estado de Fazenda, e da 
Gerência de Auditoria Assistencial da Secretaria de Estado de Saúde, 
publicados no "Diário do Legislativo" de 7 e 21/1/2006, respectivamente. 
O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as 
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 
1.738/2004, no 1º turno, e 2.592/2005, em turno único (Deputado Doutor 
Ronaldo); 2.515/2005, no 2º turno, e 2.653/2005, em turno único 
(Deputado Carlos Pimenta); 1.040/2003, no 22 turno, e 2.020/2004, em 
turno único (Deputado Fahim Sawan); e 1.221/2003, no 2º turno, e 
2.094/2005, em turno único (Deputado lvair Nogueira). O Deputado 
Adelmo Carneiro Leão assume a Presidência e 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 nº 2. 798/2005 
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(relator: Deputado Fahim Sawan). Submetidos a votação, cada um por 
sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 5.882 a 5.885; 5.894; 
5.895; 5.897 e 5.942/2005. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do 
Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições da 
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados 
requerimentos dos Deputados Ricardo Duarte (2), em que solicita sejam 
realizadas audiências públicas para discutir os resultados e as 
dificuldades na aplicação da Lei nº 15.394, de 2004, que torna obrigatório 
o exame de fundo de olho em recém-nascidos no Estado; e a 
implantação do Centro de Tecidos Biológicos em Minas Gerais - Cetebio-
MG - e o Banco de Sangue de Cordão Umbilical, a partir da ação 
integrada de instituições públicas no Estado; Fahim Sawan (2), em que 
solicita seja realizada audiência pública para debater a epidemia de 
dengue no Triângulo Mineiro e em outras regiões do Estado; e em que 
solicita ao Secretário Municipal de Saúde de Uberaba explicações sobre 
as medidas adotadas, neste último ano, no combate à dengue. 
principalmente em relação à campanha instituída pelo Ministério da 
Saúde em 2005; Adelmo Carneiro Leão (2), em que solicita a realização 
de reunião conjunta desta Comissão e da Comissão de Participação 
Popular, para discutir a política de saúde no Estado; e seja realizada 
audiência pública para debater, com os convidados que menciona, a 
desativação parcial do Serviço de Mastologia da Maternidade Odete 
Valadares. 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, 8 de março de 2006. 
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Fahim Sawan - Doutor Ronaldo -

Carlos Pimenta - Adalclever Lopes. 
ATA DA 2' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POlÍTICA 
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 22/2/2006 
Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
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Padre João, Marlos Fernandes e Doutor Viana, membros da supracitada 
Comissão. 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 Presidência informa que a reunião se destina a 
apreciar matérias constantes na pauta e comunica o recebimento do 
Ofício nº 75/2006, do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, publicado no "Diário 
do Legislativo" de 18/2/2006. O Presidente acusa o recebimento da 
Mensagem nº 493/2006, para a qual designou como relator o Deputado 
Doutor Viana. 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 pela aprovação, no 1 º 
turno, do Projeto de Lei nº 676/2003 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: 
Deputado Doutor Viana); e, em turno único, do Projeto de Lei nº 
2.813/2005 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça (relator: Deputado Marlos Fernandes). Passa-se à 2ª Fase da 2ª 
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a 
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 
5.908/2005 e 5.958 e 5.971/2006. Submetido a discussão e votação, é 
aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 2. 714/2005. 
Passa-se à 3ª Fase da 2' Parte (Ordem do Dia), compreendendo a 
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a 
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos 
Deputados Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja realizada audiência 
pública para debater a produção de polvilho e as ações de incentivo à 
expansão dessa atividade no Sul do Estado; e dos Deputados Padre 
João e Marlos Fernandes, em que solicitam aos Presidentes da Emater-
MG e do Cetec que forneçam assistência e suporte técnicos às famílias 
dos assentamentos da reforma agrária no Estado na implantação de 
projetos de microdestilarias. Cumprida a finalidade da reunião, a 
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Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 7 de março de 2006. 
Padre João, Presidente - Doutor Viana - Marlos Fernandes - Luiz 

Humberto Carneiro. 
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO 

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 7/3/2006 

Às 9h45min, comparecem no Centro Cultural Francisco de Mattos Filho, 
em Contagem os Deputados Laudelino Augusto, João Leite e Carlos 
Gomes, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o 
Deputado Rogério Correia. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Laudelino Augusto, declara aberta a reunião e, com base no 
art. 120, inciso 111, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros 
da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a 
debater, em audiência pública, o Projeto de Lei nº 48/2003, do Deputado 
Rogério Correia, que cria a área de proteção ambiental de Vargem das 
Flores, situada nos Municípios de Betim e Contagem, e dá outras 
providências. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir 
os Srs. Silvério Seabra da Rocha, Coordenador de Regularização 
Fundiária do IEF; Rômulo Thomaz Perilli, Assessor da Diretoria de 
Operação da Metropolitana da Copasa; Ghiaroni Gregório Rios, Assessor 
Jurídico da Secretaria Municipal Adjunta de Meio Ambiente de Betim; 
Ronner Gontijo, Coordenador-Presidente da Associação dos Protetores, 
Usuários e Amigos da Represa Várzea das Flores - Apua -; André 
Teixeira, Chefe de Gabinete da Prefeitura de Contagem; e lreni Pereira 
da Silva Freitas, Coordenadora Política da Administração Regional 
Vargem das Flores - Nova Contagem -, que são convidados a tomar 
assento à mesa. Na condição de autor do requerimento que deu origem 
ao debate, o Presidente, Deputado Laudelino Augusto, tece as 
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para 
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que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla 
discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos convidados 
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, 8 de março de 2006. 
Laudelino Augusto, Presidente - Doutor Ronaldo - João Leite - Sávio 

Souza Cruz. 
ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 

EMITIR PARECER SOBRE OS VETOS À PROPOSIÇÃO DE LEI 
COMPLEMENTAR Nº 92 E À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 16.860, EM 

7/3/2006 
Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Jô 

Moraes e Maria Olívia (substituindo esta ao Deputado Dinis Pinheiro, por 
indicação da Liderança do BPSP) e o Deputado lvair Nogueira, membros 
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente "ad 
hoc", Deputada Jô Moraes, declara aberta a reunião e comunica que não 
há ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião da Comissão. A 
Presidência informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e o 
Vice-Presidente e a designar o relator. A seguir, determina a distribuição 
das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado 
lvair Nogueira para atuar como escrutinador. Apurados os votos, são 
eleitos para Presidente a Deputada Jô Moraes e para Vice-Presidente o 
Deputado lvair Nogueira, ambos com três votos. Na condição de 
Presidente "ad hoc", a Deputada Jô Moraes convida a tomar assento à 
mesa o Deputado lvair Nogueira e o empossa no cargo de Vice-
Presidente. Este, por sua vez, empossa na Presidência a Deputada Jô 
Moraes. Em seguida, a Presidente designa relator da matéria ao 
Deputado lvair Nogueira. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião extraordinária, em 8/3/2006, às 1 O 
horas, para se apreciarem pareceres sobre vetos, determina a lavratura 
da ata e encerra os trabalhos. 



120 
Sala das Comissões, 8 de março de 2006. 
Doutor Ronaldo, Presidente- Sávio Souza Cruz- João Leite. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI 

COMPLEMENTAR Nº 92 
Comissão Especial 

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

art. 90, VIII, c/c o art. 70, 11, da Constituição do Estado, opõs veto parcial 
à proposição de lei em epígrafe, que altera a Lei Complementar nº 59, de 
18/1/2001, que contém a organização e a divisão judiciárias do Estado de 
Minas Gerais, e dá outras providências. 

As razões do veto foram encaminhadas a esta Casa por meio da 
Mensagem nº 501/2006, publicada no "Diário do Legislativo" de 
17/2/2006. 

Constituída esta Comissão, nos termos do art. 222, c/c o art. 111, inciso 
I, alínea "b", do Regimento Interno, compete-nos examinar o veto e sobre 
ele emitir parecer. 

Fundamentação 
O art. 20 da proposição, sobre o qual incide o veto do Chefe do Poder 

Executivo, prevê que "a instalação das Auditorias da Justiça Militar 
Estadual, na forma estabelecida no art. 196 da Lei Complementar nº 59, 
de 2001, com a redação dada por esta lei complementar, será 
determinada pela Corte Superior do Tribunal de Justiça, por meio de 
resolução". 

Por sua vez, o referido art. 196, na redação original do projeto, que foi 
mantida no Substitutivo nº 1, aprovado em Plenário no 1 º turno, previa a 
existência de três auditorias na Capital e de duas no interior do Estado. 

Considerando-se que as auditorias da Capital já se encontram 
instaladas, verificamos que o art. 20 trata da instalação das auditorias no 
interior do Estado; entretanto, no decorrer do processo legislativo, a 
Comissão de Administração Pública, em seu parecer para o 2º turno, 
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apresentou emenda modificativa, que, ao dar nova redação ao art. 196, 
suprimiu dele a menção às auditorias do interior do Estado. 

Por um lapso, o art. 20 não foi retirado do projeto, embora esvaziado de 
seu conteúdo normativo, tendo em vista que não há previsão de 
auditorias a serem instaladas. 

Assim sendo, reconhecemos a necessidade do veto em exame. 
Conclusão 

Em face do exposto, opinamos pela manutenção do veto oposto ao art. 
20 da Proposição de Lei Complementar nº 92. 

Sala das Comissões, 8 de março de 2006. 
Doutor Ronaldo, Presidente - lvair Nogueira, relator - Sávio Souza 

Cruz - João Leite. 
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 

16.860 
Comissão Especial 

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

art. 90, inciso VIII, c/c o art. 70, inciso 11, da Constituição do Estado, opôs 
veto parcial à proposição de lei em epígrafe, que institui as tabelas de 
vencimento básico das carreiras do Poder Executivo que especifica, 
dispõe sobre a Vantagem Temporária lncorporável - VTI - e sobre o 
posicionamento dos servidores nas carreiras e dá outras providências. 

As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem nº 
497/2006, publicada no "Diário do Legislativo" de 17/2/2006. 

Constituída esta Comissão, nos termos do art. 222, c/c o art. 111, inciso 
I, "b", do Regimento Interno, compete-nos examinar o veto e sobre ele 
emitir parecer. 

Fundamentação 
O veto em análise incidiu sobre o § 1 º do art. 135 da proposição, de 

origem parlamentar. Esse dispositivo objetivava incluir o Analista de 
Justiça que estava em exercício de cargo de provimento em comissão na 
data da publicação da Lei Complementar nº 65, de 2003, no quadro de 
carreira da Defensoria Pública. A referida lei organiza esse órgão do 
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Estado, define sua competência e dispõe sobre a carreira de Defensor 
Público. 

Com efeito, razões de ordem constitucional assistem ao Governador do 
Estado para opor veto à medida proposta. Não obstante a manutenção do 
direito à remuneração do cargo de Defensor Público de Primeira Classe, 
assegurado nos termos do § 2º do mesmo artigo, o ingresso na carreira 
de Defensor Público só é possível após aprovação em concurso público 
de provas ou de provas e títulos. O provimento derivado de cargo público 
foi banido do ordenamento jurídico pela Constituição Federal de 1988, 
que somente permite o ingresso no serviço público, bem como a 
investidura em cargo diverso daquele exercido pelo servidor, após 
aprovação em concurso público. É pacífica a jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal nesse sentido. Ressalte-se, por ser oportuno, o 
julgamento de medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 
2.433-7- Rio Grande do Norte (liminar), de 23/5/2001, publicada no "DJ" 
em 24/8/2001, e demais precedentes. 

Assim, fica garantido ao servidor Analista de Justiça de que trata o art. 
135 da proposição de lei em pauta o direito à remuneração 
correspondente ao cargo de Defensor Público, todavia sem a 
possibilidade de transferência ou enquadramento no quadro dessa 
carreira, para o qual é imprescindível a aprovação em concurso público 
realizado para esse fim. 

Conclusão 
Somos, portanto, pela manutenção do veto oposto ao § 1 º do art. 135 

da Proposição de Lei nº 16.860. 
Sala das Comissões, 8 de março de 2006. 
Doutor Ronaldo, Presidente - lvair Nogueira, relator - Sávio Souza 

Cruz - João Leite. 
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 

16.872 
Comissão Especial 

Relatório 
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe é conferida no 
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art. 90, VIII, c/c o art. 70, 11, da Constituição do Estado, opôs veto parcial 
à proposição de lei em epígrafe, que altera as Leis n'" 6.763, de 26/12/75, 
que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais, 14.066, 
de 22/11/2001, que dispõe sobre a proteção dos consumidores de 
combustíveis, 4.747, de 9/5/68, que dispõe sobre a cobrança de taxas 
estaduais, 11 .403, de 21/1/94, que reorganiza o Departamento de 
Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, e 10.992, de 29/12/92, 
que estabelece tratamento tributário diferenciado e simplificado para o 
microprodutor rural e para o produtor rural de pequeno porte, e dá outras 
providências. 

As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem n° 
496/2006, publicada no "Diário do Legislativo" de 17/2/2006. 

Constituída esta Comissão, nos termos do art. 222, c/c o art. 111, inciso 
I, alínea "b", do Regimento Interno, compete-nos examinar o veto e sobre 
ele emitir parecer. 

Fundamentação 
O art. 19, objetodo veto em exame, prevê a concessão de moratória, 

pelo prazo de três anos. do crédito tributário relativo à apropriação 
indevida de créditos do ICMS em operações interestaduais, nas situações 
tratadas na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda nº 3.166, de 
11/7/2001, e suas alterações posteriores. O contribuinte fará jus ao 
referido benefício desde que apresente requerimento no prazo de 90 dias, 
contados da data de publicação da lei, assine termo em que se 
compromete a não se apropriar de crédito de ICMS relativo às operações 
interestaduais, com inobservância da legislação tributária, a partir da data 
de publicação da lei e reconheça e pague crédito relativo ao ICMS devido 
nas operações acima referidas, realizadas a partir de 1 °/1/2005. 
Decorridos três anos, desde que cumpridas todas as exigências, será 
concedida a remissão total ao contribuinte. 

A Resolução da Secretaria de Fazenda nº 3.166, de 2001, veda a 
apropriação de crédito do ICMS nas entradas, decorrentes de operações 
interestaduais, de mercadorias cujos remetentes estejam beneficiados 
com incentivos fiscais concedidos em desacordo com a legislação que 
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rege o imposto. Nessas operações interestaduais destinadas a 
contribuintes no Estado, os estabelecimentos remetentes, localizados em 
outros Estados, gozam de incentivos fiscais que reduzem o valor do 
imposto a pagar em favor do Estado de origem, apesar de destacarem o 
imposto nas notas fiscais interestaduais sem qualquer redução, fazendo 
com que o Estado destinatário - nesse caso, Minas Gerais - venha a 
arcar com créditos do imposto que não correspondem ao valor 
efetivamente pago na operação anterior. O objetivo da resolução é 
identificar os referidos benefícios fiscais e informar aos contribuintes e 
agentes fiscais os percentuais de crédito do imposto, correspondentes a 
essas operações interestaduais, que são reconhecidos como legítimos 
pelo Estado, com base no art. 82 da Lei Complementar Federal nº 24, de 
7/1/75, recepcionada pela Constituição Federal de 1988. 

Segundo as razões do veto, "como se trata de um imposto plurifásico e 
de âmbito nacional, o ICMS gera reflexos na economia das demais 
unidades da Federação, existindo então o risco permanente de que, na 
disciplina normativa de benefícios fiscais, uma unidade possa prejudicar 
outra unidade da Federação, pois o imposto cobrado pelo vendedor gera 
crédito para o adquirente, influindo, portanto, na determinação do valor 
devido por este último". Assim, "esses benefícios fiscais 'ilegais', 
concedidos no âmbito da chamada 'guerra fiscal', funcionam dentro de 
uma lógica econômica perversa em que o Estado destinatário é quem 
necessariamente suporta o ônus financeiro da benesse concedida pelo 
Estado de origem, causando vultosos prejuízos não apenas à sua 
arrecadação tributária, como também para a atividade produtiva e a 
geração de empregos em seu território". 

Além do prejuízo econômico, os benefícios concedidos unilateralmente 
por outros Estados ferem o disposto no art. 155, § 2º, XII, "g", da 
Constituição da República, c/c o art. 1 º da Lei Complementar Federal nº 
24, de 1975, que estabelece que os benefícios fiscais serão concedidos e 
revogados nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos 
Estados e pelo Distrito Federal. A fim de comprovar a 
inconstitucionalidade desses benefícios, são apontados, nas razões do 
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veto, diversos exemplos na jurisprudência. Citou-se, ainda, decisão do 
Supremo Tribunal Federal fundamentada no entendimento de que o não-
aproveitamento do crédito de ICMS no Estado de destino, nesses casos, 
não afronta o princípio constitucional da não-cumulatividade. 

A medida proposta pelo artigo vetado também está em desacordo com 
o disposto no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que exige que a 
concessão de benefícios de natureza tributária da qual decorra renúncia 
de receita, entre eles, remissão e anistia, venha acompanhada de 
medidas de compensação, por meio do aumento de receita, caso não 
tenha sido considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e 
afete as metas de resultados fiscais. Segundo as estimativas 
apresentadas, o impacto imediato nos cofres do Estado, considerando-se 
apenas os 159 Processos Tributários Administrativos que versam 
exclusivamente sobre esses créditos tributários e que se encontram em 
aberto, seria de R$179.876.001 ,24. 

Diante de argumentos tão consistentes, somos levados a concordar 
com as razões que fundamentaram o veto do Governador, uma vez que 
permitir que o artigo em questão vigore seria não apenas corroborar as 
práticas lesivas e ilegais da guerra fiscal, como também arcar com os 
seus custos. 

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

19 da Proposição de Lei n' 16.872. 
Sala das Comissões, 8 de março de 2006. 
George Hilton, Presidente - Elisa Costa, relatora - Célio Moreira. 

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 
16.882 

Comissão Especial 
Relatório 

O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art. 90, 
VIII, c/c o art. 70, 11, da Constituição do Estado, opôs veto parcial à 
proposição em epigrafe, que estima as receitas e fixa as despesas dos 
Orçamentos Fiscal e de Investimento das Empresas Controladas pelo 
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Estado para o exercício de 2006. 

As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem nº 
498/2006, publicada no "Diário do Legislativo" de 17/2/2006. 

Constituída esta Comissão, nos termos do art. 222, c/c o art. 111, I, "b", 
do Regimento Interno, compete-nos examinar o veto e sobre ele emitir 
parecer. 

Fundamentação 
A Proposição de Lei nº 16.882 estima as receitas e fixa as despesas 

para os Orçamentos Fiscal e de Investimento das Empresas Controladas 
pelo Estado para o exercício de 2006, observados os dispositivos 
constitucionais e os fixados na Lei no 15.699, de 25/7/2005, que contém 
as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2006. 

Na exposição de motivos, o Governador do Estado alega razões de 
interesse público para a oposição de veto parcial à referida proposição, 
incidente sobre o inciso 113 do Anexo V, a que se refere o art. 11. 

O inciso 113 do Anexo V anula a dotação "Fornecimento de material 
betuminoso", a cargo da Secretaria de Transportes e Obras Públicas, 
integrante do programa "Melhoria da infra-estrutura dos acessos viários", 
que prevê o fornecimento de 25.000t de material para emulsão asfáltica 
aos Municípios, com o objetivo de melhorar as condições das estradas 
vicinais e de facilitar o escoamento da produção e a movimentação da 
população. Por outro lado, o referido inciso, resultante da aprovação 
destacada da Emenda nº 1.774, apresentada pelo Bloco Parlamentar PT-
PCdoB, tem como objeto o apoio financeiro a obras de infra-estrutura nos 
Municípios nele discriminados. 

Concordamos com as razões apresentadas pelo Chefe do Poder 
Executivo, com base nos argumentos a seguir expendidos. 

Em primeiro lugar, cumpre destacar que a dotação anulada é expressa 
em valores monetários unicamente por força de dispositivo legal, nos 
termos do disposto no art. 5º da Lei de Diretrizes Orçamentárias, "in 
verbis'~ 

"Art. 5º - Os valores das receitas e das despesas contidos na Lei 
Orçamentária Anual e nos quadros que a integram serão expressos em 
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preços correntes". 

O fornecimento de material betuminoso deve ser discriminado com 
suficiente especificidade para não ser confundido com as demais 
dotações que visam ao atendimento de Municípios, em perfeita harmonia 
com o princípio orçamentário da especificidade. Assim, o objetivo da 
emenda traria irrealismo à peça orçamentária, uma vez que a previsão 
das receitas não comportaria, neste momento, um aumento de 
R$8.700.000,00 na rubrica "Apoio financeiro aos Municípios em situação 
de calamidade e em obras de infra-estrutura". É importante destacar que 
as últimas peças orçamentárias têm apresentado equilíbrio orçamentário 
com uma previsão conservadora das receitas, ou seja, sem a utilização 
de práticas já adotadas de superestimar as receitas com o objetivo de 
proporcionar um equilíbrio artificial entre as receitas previstas e as 
despesas fixadas. 

Entretanto, a dotação "Apoio aos Municípios em situação de calamidade 
e em obras de infra-estrutura" não está discriminada no Anexo IV da Lei 
Orçamentária - Distribuição Regional dos Investimentos -, em razão da 
impossibilidade fática de se preverem com antecedência as situações de 
calamidade que justificariam o apoio financeiro do Estado. Dessa forma, a 
emenda aprovada, ao discriminar os Municípios beneficiados, vai de 
encontro à metodologia de planejamento adotada. 

Por fim, pode-se verificar que a dotação orçamentária acrescida 
recebeu, no decorrer da tramitação nesta Casa, emendas parlamentares 
no valor total de R$29.636.000,00. Considerando que uma análise 
acurada revela que a maioria dos Municípios beneficiados pelo inciso 113 
do Anexo V já estão contemplados pelas emendas apresentadas 
individualmente e sancionadas pelo Governador do Estado, entendemos 
como não recomendável a indicação de vários Municípios em 
duplicidade, com possíveis reflexos negativos no atendimento aos demais 
Municípios do Estado. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela manutenção do veto parcial à 

Proposição de Lei nº 16.882, incidente sobre o inciso 113 do Anexo V, a 
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que se refere o art. 11. 

Sala das Comissões, 8 de março de 2006. 
George Hilton, Presidente e relator - Elisa Costa - Célio Moreira. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.020/2005 
Comissão de Saúde 

Relatório 
De autoria do Deputado André Quintão, o Projeto de Lei nº 2.020/2005 

visa a declarar de utilidade pública a entidade denominada Grupo de 
Apoio e Prevenção do Câncer de Mama - Se Toque -, com sede no 
Município de lpatinga. 

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, apresentando a Emenda nº 1 cabe agora a esta Comissão 
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, "a", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade mencionada no relatório, em funcionamento desde maio de 

2003, possui como objetivos primordiais divulgar e defender os direitos 
das pessoas atingidas pelo câncer de mama; oferecer informações e 
apoio às famílias durante o processo de tratamento no período pré e pós-
cirúrgico; apoiar campanhas de conscientização sobre prevenção, 
pesquisas e estudos relacionados com a doença. 

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

Conclusão 
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

2.020/2005, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 8 de março de 2006. 
Fahim Sawan, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.094/2005 
Comissão de Saúde 

Relatório 
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De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o Projeto de Lei nº 

2.094/2005 visa a declarar de utilidade pública a Associação Voluntária 
de Combate ao Câncer de ltuiutaba - AVCCI -, com sede nesse 
Município. 

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

Fundamentação 
A referida Associação, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, atua no 

combate ao câncer, promovendo atividades de orientação para 
prevenção e de ajuda aos enfermos por meio de seu corpo de 
voluntários. 

Na consecução de suas metas, canalisa recursos técnicos e humanos 
para os núcleos de apoio instalados na unidade hospitalar São Judas 
Tadeu e no Ambulatório Antenor Duarte Vilela, em suas atividades 
ligadas à oncologia. 

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

Conclusão 
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

2.094/2005, em turno único. 
Sala das Comissões, 8 de março de 2006. 
Adalclever Lopes, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.234/2005 
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais 

Relatório 
De autoria do Deputado Durval Ângelo, o Projeto de Lei nº 2.234/2005 

visa declarar de utilidade pública o Herbário Serra das Aranhas, com 
sede no Município de Rosário da Limeira. 

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

Fundamentação 
A referida entidade é uma instituição científica, cultural e educacional e 

tem por finalidade desenvolver a botânica e ciências correlatas, visando 
ampliar o conhecimento sobre o ecossistema da Serra das Aranhas e 
regiões circunvizinhas. 

Na consecução de suas metas, estimula a pesquisa sobre a fauna e a 
flora, indica áreas que devam ser tombadas para se tornarem refúgio e 
reserva do patrimônio ambiental e mantém um viveiro de mudas de 
espécies vegetais exóticas e nativas. 

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

Conclusão 
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

2.234/2005, em turno único. 
Sala das Comissões, 8 de março de 2006. 
Doutor Ronaldo, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.592/2005 
Comissão de Saúde 

Relatório 
De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o Projeto de Lei nº 

2.592/2005 visa a declarar de utilidade pública a Associação Brasileira de 
Apoio ao Obeso- Abao -, com sede no Município de Uberlândia. 

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

Fundamentação 
No exercício de suas atividades, a Abao presta serviços de prevenção, 

diagnóstico e tratamento da obesidade a quantos os procurarem. A 
entidade trabalha para promover a integração desse segmento ao 
convívio harmônico com seus familiares e a sociedade. 

Para ampliar sua capacidade, se organiza em tantas unidades de 
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prestação de serviços que se fizerem necessanas, nas quais oferece 
apoio e orientação aos familiares dos assistidos. 

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

Conclusão 
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

2.592/2005, em turno único. 
Sala das Comissões, 8 de março de 2006. 
Doutor Ronaldo, relator. 

PARECER PARA O 1º TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 67/2004 

Comissão Especial 
Relatório 

Tendo como primeiro signatário o Deputado lvair Nogueira, a proposta 
de emenda à Constituição em epígrafe tem como objetivo promover 
alteração no art. 53 da Constituição Estadual, ampliando o período da 
sessão legislativa ordinária e, conseqüentemente, reduzindo a extensão 
do recesso parlamentar. 

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo", em 20/2/2004, e 
distribuída a esta Comissão Especial para receber parecer, nos termos 
regimentais. Tramita anexada a ela a Proposta de Emenda à Constituição 
nº 68/2004, que tem como primeiro signatário o Deputado Chico Simões e 
foi publicada no "Diário do Legislativo" em 28/2/2004. 

Fundamentação 
Constitui o objetivo dos autores da Proposta de Emenda à Constituição 

nº 67/2004, explicitados na justificação que acompanha a proposição, a 
busca do fortalecimento de ações permanentes na defesa dos interesses 
do Estado de Minas Gerais e da nação brasileira, o que ''vai ao encontro 
dos anseios da sociedade". Para alcançar esses objetivos, a redução do 
período do recesso parlamentar é vista como uma necessidade, neste 
momento político e institucional. Na mesma linha de argumentação, os 
autores da Proposta de Emenda à Constituição nº 68/2004, que tramita 
anexada àquela, apresentam como justificação para sua proposta a 
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necessidade de se conferir mais eficiência e rapidez às deliberações a 
cargo do Poder Legislativo. 

É ponto pacífico entre os modernos estudiosos da teoria política que o 
fortalecimento do Poder Legislativo constitui o elemento central para o 
aprofundamento da democracia. Examinando a evolução histórica das 
instituições representativas, encontramos duas tendências, que são 
complementares e recorrentes, em praticamente todos os Estados 
ocidentais: de um lado, a especialização e a profissionalização da 
atividade legislativa; de outro, o alargamento dos prazos para o 
funcionamento ordinário dos parlamentos. Passou-se, ao longo do tempo, 
de um estágio em que a representação dos interesses se dava de modo 
direto e eventual, como, segundo se tem notícia, nas cidades da antiga 
Grécia, onde os cidadãos se reuniam em praça pública para discutir e 
decidir os destinos de sua comunidade política, para uma etapa histórica 
em que as Casas Legislativas são constituídas por representantes com 
interesses específicos, os quais muitas vezes contam com o apoio de 
assessorias técnicas especializadas e se reúnem por longos períodos de 
tempo, para discutir vários aspectos da vida social. 

Considerando a pertinência e a validade das tendências apontadas, 
que, como bem salientam os autores das propostas de emenda à 
Constituição aqui examinadas, vão ao encontro dos anseios da sociedade 
e são coerentes com os mais modernos princípios administrativos, 
podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que uma alteração 
constitucional que promova a ampliação do período da sessão legislativa 
ordinária é meritória e merece ser aprovada. 

Lembramos, também, que, com a promulgação, em 14/2/2006, da 
Emenda à Constituição nº 50, foram definidos novos prazos para o 
recesso parlamentar no Congresso Nacional. Ainda que as normas 
específicas acerca do funcionamento da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal não sejam impositivas para os demais entes da 
Federação, consideramos necessária a adequação da Carta Estadual aos 
parâmetros definidos na Constituição da República. 

As alterações propostas têm, portanto, a finalidade de promover a 
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homogeneização do tratamento dado à matéria. No entanto, ao examinar 
as duas proposições, que tramitam anexadas, encontramos alguns 
aspectos específicos que merecem a nossa atenção. 

Há, em primeiro lugar, divergência quanto às datas para o início e o fim 
da sessão legislativa ordinária: na Proposta de Emenda à Constituição nº 
68/2004, a sessão se inicia em 1 º de fevereiro e finda em 31 de 
dezembro, sem interrupção na metade do período; na Proposta de 
Emenda à Constituição nº 67/2004, a primeira parte da sessão se 
estende do dia 15 de janeiro ao dia 15 de julho, e a segunda parte, do dia 
1 ºde agosto ao dia 31 de dezembro. A última opção deve ser descartada 
por motivos de ordem constitucional, pois a antecipação da instalação da 
sessão legislativa no primeiro ano da legislatura implica a redução do 
mandato parlamentar dos atuais ocupantes em 15 dias, o que contraria 
diretamente o disposto no art. 44, parágrafo único, da Constituição da 
República, além de violar direitos adquiridos. 

Optamos, no entanto, pela adoção, em Minas Gerais, de modelo 
análogo ao federal, com as modificações introduzidas pela Emenda à 
Constituição nº 50. Segundo o texto federal, a sessão legislativa inicia-se 
em 2 de fevereiro, interrompe-se em 17 de julho, reinicia-se em 1 º de 
agosto e encerra-se em 22 de dezembro. Mantendo o mesmo período de 
55 dias de recesso, propomos apenas uma pequena adaptação nas 
regras estaduais para que a sessão legislativa inicie-se em 1 º de 
fevereiro, interrompa-se em 18 de julho, reinicie-se em 1 º de agosto e 
termine em 20 de dezembro. 

Um segundo aspecto a ser destacado diz respeito à reeleição da Mesa 
da Assembléia Legislativa, vedada em ambas as proposições. Quanto a 
isso, devemos lembrar que as duas propostas foram apresentadas em 
fevereiro de 2004, sendo, portanto, anteriores à Emenda à Constituição nº 
64, de outubro de 2004. Podemos constatar, portanto, que o texto original 
das duas proposições encontra-se defasado em relação ao texto 
constitucional estadual em vigor, o que nos leva a propor a sua 
retificação. 

Um outro aspecto a ser analisado diz respeito à interrupção e ao 

------·------- ·----· 
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encerramento da sessão legislativa ordinária. O texto atual do art. 53 da 
Constituição do Estado já determina que a sessão não se interrompe 
antes que seja votada a Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas nada 
determina quanto ao encerramento da sessão. Por sua vez, o Regimento 
Interno da Assembléia, no § 2º do art. 13, dispõe que a sessão ordinária 
não se encerra sem que seja votada a Lei Orçamentária Anual. 
Consideramos que, por uma questão de coerência, é pertinente adequar 
a Constituição, para que a interrupção e o encerramento da sessão 
legislativa tenham o mesmo tratamento formal no texto constitucional. 

Finalmente, consideramos de fundamental importância a introdução de 
um dispositivo em que se vede expressamente o pagamento de parcelas 
remuneratórias de natureza indenizatória em decorrência de eventual 
convocação extraordinária da Assembléia. Trata-se de medida coerente 
com os princípios gerais da administração pública, expressos no art. 37 
da Constituição da República. Com a implantação dessa medida, a 
Assembléia demonstrará estar atenta aos clamores da população, que, 
como não pode deixar de ser em um regime democrático, é a verdadeira 
detentora da soberania no Estado. 

Para consolidar e sistematizar as alterações apontadas, apresentamos, 
ao final deste parecer, o Substitutivo nº 1. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Emenda 

à Constituição nº 67/2004 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir 
apresentado. 

Sala das Comissões, 8 de março de 2006. 
Ermano Batista, Presidente - José Henrique, relator - Célio Moreira -

Jayro Lessa. 
SUBSTITUTIVO Nº 1 

Altera o art. 53 da Constituição do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 º - O art. 53 da Constituição do Estado de Minas Gerais passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 53 - A Assembléia Legislativa se reunirá, em sessão ordinária, na 
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Capital do Estado, independentemente de convocação, de primeiro de 
fevereiro a dezoito de julho e de primeiro de agosto a vinte de dezembro 
de cada ano. 

§ 1 º - As reuniões previstas para as datas fixadas neste artigo serão 
transferidas para o primeiro dia útil subseqüente quando recaírem em 
sábado, domingo ou feriado. 

§ 2º - A sessão legislativa ordinária não será interrompida sem a 
aprovação do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias nem encerrada 
sem que seja aprovado o projeto da Lei Orçamentária Anual. 

§ 3º- No início de cada legislatura, haverá reuniões preparatórias, entre 
os dias primeiro e quinze de fevereiro, com a finalidade de: 

I - dar posse aos Deputados diplomados; 
11 - eleger a Mesa da Assembléia para mandato de dois anos, permitida 

uma única recondução para o mesmo cargo na eleição subseqüente, na 
mesma legislatura ou na seguinte. 

§ 4º - Por motivo de conveniência pública e deliberação da maioria de 
seus membros, poderá a Assembléia Legislativa reunir-se, 
temporariamente, em qualquer cidade do Estado. 

§ 5° - A convocação de sessão extraordinária da Assembléia Legislativa 
será feita: 

I - pelo Governador do Estado, em caso de urgência ou de interesse 
público relevante; 

11 - por seu Presidente, quando ocorrer intervenção em Município ou 
para o compromisso e a posse do Governador e do Vice-Governador do 
Estado, ou, em caso de urgência ou de interesse público relevante, a 
requerimento da maioria de seus membros. 

§ 6° - Na sessão extraordinária, a Assembléia Legislativa somente 
deliberará sobre a matéria para a qual tenha sido convocada, vedado o 
pagamento de parcela indenizatória em razão da convocação.". 

Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 
promulgação. 

PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.132/2005 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
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Relatório 

A proposição em tela é de autoria do Deputado Domingos Sávio e tem 
por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Dores do 
lndaiá o imóvel que especifica. 

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e 
Justiça, esta a considerou jurídica, constitucional e legal, e apresentou-
lhe a Emenda nº 1. Cabe-nos agora, analisar a proposição no âmbito de 
sua competência, conforme o disposto no art. 188, c/c o art. 102, VIl, "d", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Trata a proposição de conceder a necessária autorização legislativa 

para que o Poder Executivo possa doar ao Município de Dores do lndaiá 
um terreno com área de 3.000m2 , situado naquele Município e que fora 
doado ao Estado por esse mesmo ente federativo em 1959, sem a 
imposição de qualquer condição. 

A proposição preceitua que o bem será utilizado para atendimento de 
dependentes químicos ou alcoólatras e acolhimento de crianças e 
adolescentes, órfãos ou abandonados. Diante da inadequação de 
atividades envolvendo dependentes de substâncias nocivas, como álcool 
e drogas, e adolescentes em um mesmo espaço, o que contraria a 
legislação sobre proteção à criança e ao adolescente, a Comissão de 
Constituição e Justiça apresentou a Emenda nº 1, que dá nova redação 
ao parágrafo único do art. 1 º· Tal alteração destina o local apenas para 
atendimento aos dependentes químicos e alcoólatras. 

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

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

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 
2.132/2005 no 1 o turno, com a Emenda n9 1, apresentada pela Comissão 
de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 8 de março de 2006. 
Jayro Lessa, Presidente - Ermano Batista, relator - Sebastião Helvécio -

Elisa Costa. 
PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI N9 2.336/2005 

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas 
Relatório 

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o Projeto de Lei n° 
2.336/2005 dispõe sobre a autorização do fretamento eventual fechado 
intermunicipal de veículos denominados "vans" e similares no Estado de 
Minas Gerais e dá outras providências. 

Preliminarmente, foi a proposição apreciada pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n9 1, que 
apresentou. 

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos 
termos reg imantais. 

Fundamentação 
Cabe à Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, em 

razão da matéria compreendida em sua denominação e objeto, a 
apreciação do projeto de lei em tela, consoante dispositivos regimentais. 

A medida que ora se pretende acrescentar no ordenamento jurídico 
estadual visa disciplinar o fretamento eventual intermunicipal de veículos 
denominados "vans" e similares, organizados em cooperativas. Para 
tanto, estatui que caberá ao DER-MG emitir autorização expressa para 
que as cooperativas possam habilitar os veículos para a realização do 
transporte, além de editar normas específicas com vistas a disciplinar o 
cadastramento das cooperativas interessadas em prestar serviço de 
fretamento. 

Por fim, o art. 49 do projeto estabelece que a vistoria dos veículos, o 
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controle, a fiscalização dos serviços, da frota de veículos, da vida útil 
desta e outras atividades inerentes far-se-ão na forma das disposições 
regulamentadas editadas também pelo DER-MG. 

A Comissão de Constituição e Justiça se deteve longamente sobre a 
matéria, oportunidade em que não vislumbrou óbice de natureza jurídico-
material à sua tramitação. Contudo, a fim de aprimorá-la, ofereceu-lhe o 
Substitutivo nº 1, com o qual concordamos, haja vista que em nada 
prejudica a essência do projeto. 

A Constituição Estadual apregoa, em seu art. 1 O, inciso IX, que o 
transporte rodoviário estadual de passageiros é serviço público de 
competência do Estado, cabendo-lhe, por meio da administração indireta, 
neste caso o DER-MG, a sua gestão. Portanto, encontra-se inserida no 
rol de competências do DER-MG a gestão do citado transporte, objeto da 
proposição em análise. 

Como muito bem ilustra o autor da proposição, o transporte de 
passageiros realizado sob a forma de fretamento constitui uma realidade 
que o poder público não pode desconhecer. Trata-se de atividade de 
natureza privada, mas que, em vista das potenciais conseqüências anti-
sociais que encerra, caso não venha a submeter-se a regramento 
jurídico, demanda uma intervenção normativa do Estado para que sejam 
delineados os limites legais de atuação. 

A referida atividade disciplina-se por meio do Decreto nº 44.035, de 
2005, que prevê regras para prestação do serviço fretado de transporte 
rodoviário intermunicipal. São previstas as modalidades de fretamento, a 
forma de sua autorização, os requisitos para cadastramento, bem como 
os termos da fiscalização da atividade. Contudo, buscou diferenciar o 
transporte feito sob a forma de fretamento do transporte público regular, 
vedando àquele a prática de qualquer ato característico deste último, 
como o embarque e o desembarque de pessoas nos terminais rodoviários 
e suas áreas de entorno e a cobrança individual de passagens. 

Pelo exposto, vê-se que a matéria contida no projeto em análise já foi 
objeto de tratamento normativo; porém, como conclui a Comissão 
anterior, em nível infralegal, já que veiculada em decreto, sendo 
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aconselhável trazer para o domínio da lei algumas das disposições 
contidas no decreto, sobretudo as mais genéricas, razão pela qual 
acolhemos a modificação proposta. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

2.336/2005, no 1 º turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 7 de março de 2006. 
lvair Nogueira, Presidente - Roberto Carvalho, relator - Di mas Fabiano. 
PARECER PARA O 1 ºTURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.840/2005 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa 
autorizar a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig - a 
doar ao Estado o imóvel que especifica. 

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que não vislumbrou óbice à sua tramitação, vem ela agora a este 
órgão colegiado para ser apreciada sob a ótica da fiscalização financeira 
e orçamentária, nos termos do art. 102, VIl, "d", c/c o art. 188, do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição tem por objetivo autorizar a Fundação Hospitalar do 

Estado de Minas Gerais a doar ao Estado o imóvel constituído de terreno 
com área de 88.028, 12m2, situado no lugar denominado Limas ou 
Citrolândia, no Município de Betim, cedido por empréstimo ao Estado 
para construção da Penitenciária Jason Soares Albergaria. 

Em atendimento ao interesse público, requisito de tal doação, o bem 
está sendo reivindicado pelo Executivo Estadual para regularizar a 
situação dominial, uma vez que a penitenciária já está em funcionamento 
no local. 

A autorização legislativa decorre da exigência contida na Lei Federal nº 
4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para 
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, 
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dos Municípios e do Distrito Federal, em especial no § 2º de seu art. 105. 

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

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

2.840/2005 no 1 º turno. 
Sala das Comissões, 8 de março de 2006. 
Jayro Lessa, Presidente - Sebastião Hélvecio, relator - Elisa Costa -

Ermano Batista. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°2.518/2005 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 2.518/2005, de autoria do Deputado Sebastião 

Costa, que dá denominação ao trevo localizado no cruzamento da BR-
381 corn a BR-459, no Município de Pouso Alegre, 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 o 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°2.518/2005 
Dá denominação ao trevo do cruzamento da BR-381 com a BR-459, 

localizado no Município de Pouso Alegre. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o- Fica denominado Trevo Francisco Bilac Moreira Pinto o trevo 

do cruzamento da BR-381 com a BR-459, localizado no Município de 
Pouso Alegre. 

Art. 2 o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 15 de fevereiro de 2006. 
Sebastião Costa, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Doutor 
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Ronaldo. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°2.593/2005 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 2.593/2005, de autoria do Deputado Rêmolo Aloise, 
que declara de utilidade pública a Corporação Musical Maestro 
Godofredo de Barros, com sede no Município de Cássia, 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 o 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 No 2.593/2005 
Declara de utilidade pública a Corporação Musical Maestro Godofredo 

de Barros, com sede no Município de Cássia. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Corporação Musical 

Maestro Godofredo de Barros, com sede no Município de Cássia. 
Art. 2 o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 2005. 
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Djalma Diniz. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°2.608/2005 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 2.608/2005, de autoria do Deputado Carlos Pimenta, 

que dá a denominação de Rodovia Prefeito Oswaldo Lopes Bandeira à 
Rodovia MG-401, trecho que liga o Município de Manga a Janaúba, 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 o 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 W 2.608/2005 
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Dá denominação ao trecho da Rodovia MG-401 que liga os Municípios 

de Manga e Janaúba. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o_ Fica denominado Rodovia Prefeito Oswaldo Lopes Bandeira o 

trecho da Rodovia MG-401 que liga os Municípios de Manga e Janaúba. 
Art. 2 o_ Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 15 de fevereiro de 2006. 
Sebastião Costa, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Doutor 

Ronaldo. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 2.611/2005 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 2.611/2005, de autoria do Deputado Carlos Pimenta, 

que dá a denominação de Rodovia Deputado Cícero Dumont à Rodovia 
MG-208, trecho que liga o Município de Francisco Dumont à BR-135, 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 o 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" 2.611/2005 
Dá denominação ao trecho da Rodovia MG-208 que liga o Município de 

Francisco Dumont à BR-135. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o- Fica denominada Rodovia Cícero Dumont o trecho da Rodovia 

MG-208 que liga o Município de Francisco Dumont à BR-135. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 15 de fevereiro de 2006. 
Sebastião Costa, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Doutor 

Ronaldo. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°2.613/2005 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 2.613/2005, de autoria do Deputado Carlos Pimenta, 



143 
que dá a denominação de Rodovia Prefeito João Cardoso Godinho à 
Rodovia MG-403, trecho que liga o Município de Varzelândia ao de São 
João da Ponte, foi aprovado em turno único, na forma originaL 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o 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°2.613/2005 
Dá denominação ao trecho da Rodovia MG-403 que liga os Municípios 

de Varzelândia e São João da Ponte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica denominado Rodovia Prefeito João Cardoso Godinho o 

trecho da Rodovia MG-403 que liga os Municípios de Varzelândia e São 
João da Ponte. 

Art 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 15 de fevereiro de 2006. 
Sebastião Costa, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Doutor 

Ronaldo. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°2.622/2005 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 2.622/2005, de autoria do Deputado Arlen Santiago, 

que dá a denominação de Prefeito Tácito de Freitas Costa à rodovia que 
liga os Municípios de Taiobeiras e Rio Pardo de Minas, foi aprovado em 
turno único, com a Emenda no 1. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o 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 No 2.622/2005 
Dá denominação à estrada que liga os Municípios de Taiobeiras e Rio 

Pardo de Minas. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o- Fica denominada Prefeito Tácito de Freitas Costa a estrada que 

liga os Municípios de Taiobeiras e Rio Pardo de Minas. 
Art. 2 o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 15 de fevereiro de 2006. 
Sebastião Costa, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Doutor 

Ronaldo. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°2.645/2005 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 2.645/2005, de autoria do Deputado Sebastião 

Costa, que dá denominação à estrada que liga Munhoz a Toledo, 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 o 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 No 2.645/2005 
Dá denominação à estrada que liga os Municípios de Munhoz e Toledo. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica denominada João Corrêa da Silva a estrada que liga os 

Municípios de Munhoz e Toledo. 
Art. 2o- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 15 de fevereiro de 2006. 
Sebastião Costa, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Doutor 

Ronaldo. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°2.733/2005 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 2. 733/2005, de autoria do Deputado Marias 

Fernandes, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária 
dos Moradores do Bairro do Alto do Cruzeiro - Ambac -, com sede no 
Município de Candeias, foi aprovado em turno único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
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legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o 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 W 2. 733/2005 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores 

do Bairro do Alto do Cruzeiro - Ambac -, com sede no Município de 
Candeias. 

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

dos Moradores do Bairro do Alto do Cruzeiro - Ambac -, com sede no 
Município de Candeias. 

Art. 2 o- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 2006. 
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator- Vanessa Lucas. 

PARECER SOBRE A EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 
1.596/2004, APRESENTADA EM PLENÁRIO 

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas 
Relatório 

De autoria do Deputado Doutor Ronaldo, o projeto de lei em epígrafe 
dispõe sobre a orientação de segurança aos passageiros de transporte 
coletivo intermunicipal. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela 
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria na 
forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. 

Posteriormente, a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras 
Públicas exarou sua opinião pela aprovação da proposição na forma 
desse substitutivo. 

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opinou pela 
aprovação da matéria na forma do substitutivo apresentado. 

Encerrada a discussão no 1 º turno, foi apresentada em Plenário a 
Emenda nº 1. 

Retoma, agora, o projeto a esta Comissão, para que seja emitido 
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parecer sobre a emenda apresentada, nos termos do § 2º do art. 188 do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto tem por objetivo tornar obrigatória a prestação de informações 

aos passageiros do transporte coletivo intermunicipal quanto à 
localização e ao funcionamento das saídas de emergência e dos 
extintores de incêndio, em caso de acidente. 

O autor, em sua justificação, alega que a proposição contribuirá para 
tornar a viagem mais segura, que o transporte rodoviário predomina no 
País, que as estatísticas a respeito de acidentes com veículos mostram 
uma incidência considerável de ônibus sinistrados, com vítimas, que a 
rapidez no procedimento de saída do veículo acidentado pode ser 
decisiva para tornar o socorro mais eficaz. 

Este relator analisou a emenda apresentada em Plenário e concluiu 
que, segundo informações prestada pelo órgão gestor do transporte 
coletivo intermunicipal no Estado, o DER-MG, seria inviável a prestação 
das referidas informações para os veículos de característica urbana, dado 
o elevado número de passageiros e viagens, visto que seu percurso é, 
pela natureza do serviço prestado, muito inferior ao do coletivo de 
característica rodoviária. 

Dessa forma, esta Comissão acata a referida emenda, por entender que 
sua incorporação ao projeto o aperfeiçoa. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Emenda nº 1 , 

apresentada em Plenário ao Projeto de Lei nº 1 .596/2004. 
Sala das Comissões, 7 de março de 2006. 
lvair Nogueira, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Jô Moraes. 
PARECER SOBRE A EMENDA Nº 1, APRESENTADA EM PLENÁRIO, 

AO PROJETO DE LEI Nº 2.357/2005 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 2.357/2005 

altera a Lei nº 8.655, de 18/9/84, com o objetivo de autorizar o Poder 
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Executivo a oferecer garantia e contragarantia em operações de crédito 
em que sejam mutuárias a Companhia Energética de Minas Gerais -
Cemig - e suas subsidiárias integrais. 

Preliminarmente, a proposição foi apreciada pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, na forma do Substitutivo nº 1, que 
apresentou. Em seguida foi analisado pela Comissão de Administração 
Pública, que opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo 
apresentado pela Comissão anterior. 

Esta Comissão opinou por sua aprovação em 1 º turno, na forma do 
Substitutivo nº 1. 

Na fase de discussão do projeto no 1 º turno, foi apresentada, em 
Plenário, a Emenda nº 1, que vem a esta Comissão para receber parecer, 
nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O objetivo da proposição em tela é autorizar o Poder Executivo a 

oferecer garantia ou contragarantia, tanto real quanto fidejussória, em 
operações de crédito e contratos de financiamento, no Brasil ou no 
exterior, em que qualquer das subsidiárias integrais da Companhia 
Energética de Minas Gerais - Cemig - seja mutuária. 

A Lei nº 8.655, de 18/9/84, que rege as atividades da Cemig, autoriza, 
no art. 7º, o governo do Estado a prestar garantia ou contragarantia em 
operações de crédito e contratos de financiamento em que a Cemig seja 
mutuária no Brasil ou no exterior. Entretanto, para que o Poder Executivo 
possa prestar garantia ou contragarantia aos contratos firmados pelas 
subsidiárias recentemente criadas ou àqueles a elas transferidos em 
virtude da reorganização societária da Cemig, é necessária expressa 
autorização legislativa, além da observância da Lei de Responsabilidade 
Fiscal e das resoluções do Senado Federal pertinentes à matéria. 

Foi apresentada, em Plenário, uma emenda, de autoria do Deputado 
Adalclever Lopes, que agrupa, num único parágrafo, a redação dos §§ 1 º 
e 2º do art. 7º da Lei nº 8.655, a que se refere o art. 1 º do Substitutivo nº 
1. De acordo com o § 1 º· a garantia ou a contragarantia real poderá ser 
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prestada sob a forma de caução ou penhor de ações do capital da 
Cemig de propriedade do Estado. O § 2º, exclui dessa autorização as 
ações que garantam o controle direto ou indireto da Cemig pelo Estado. 

Assim, entendemos que a redação proposta, unificando os parágrafos 
1 º e 2º - embora não acrescente conteúdo e nem altere o substitutivo -
atende melhor à técnica legislativa, dando maior clareza ao entendimento 
do projeto. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação da Emenda nº 1, 

apresentada em Plenário, ao Projeto de Lei nº 2.357/2005. 
Sala das Comissões, 8 de março de 2006. 
Jayro Lessa, Presidente - Domingos Sávio, relator - Ermano Batista -

Elisa Costa- José Henrique - Sebastião Helvécio. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
O Sr. Presidente despachou, em 7/3/2006, as seguintes 

comunicações: 
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento da Sra. 

Benedita Reginaldo Monteiro, ocorrido em 24/2/2006, em Ouro Fino. (-
Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr. Luiz 
Alfredo Reis Jeffe, ocorrido em 4/3/2006, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-
se.) 

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr. 
Benedito Fernando da Silva, ocorrido em 4/3/2006, em Santa Rita de 
Caldas. (-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado E I miro Nascimento, notificando o falecimento da Sra. Alice 
de Podestá Navarro Vieira, ocorrido em 3/3/2006, em Poços de Caldas. (-
Ciente. Oficie-se) 

Do Deputado Mauri Torres, notificando o falecimento do Sr. Luiz Paulo 
de Menezes, ocorrido em 23/2/2006, em ltabira. (-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Sávio Souza Cruz, notificando o falecimento do Sr. Nilson 
Gontijo Santos, ocorrido em 3/3/2006, nesta Capital.(- Ciente. Oficie-se.) 
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Do Deputado Alencar da Silveira Jr., notificando o falecimento da Sra. 

Elisa Maria Mendes de Almeida, ocorrido em 2/3/2006, no Rio de Janeiro 
(RJ). (-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Alberto Pinto Coelho, notificando o falecimento do Sr. 
José Ramos Filho, ocorrido em 14/2/2006, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-
se.) 
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE MARÇO DE 2006 

ATAS 
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 8/3/2006 
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 ª Parte: 1 ª Fase (Expediente): 
Ata - Questão de ordem - Correspondência: Mensagens nºs 513 e 
514/2006 (encaminham os Projetos de Lei nºs 3.019 e 3.020/2006, 
respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios - 2ª Fase (Grande 
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.021 a 
3.028/2006 - Requerimentos nºs 6.128 a 6.146/2006 - Requerimentos da 
Deputada Lúcia Pacífico e dos Deputados George Hilton, José Henrique 
e João Bittar (7) - Comunicações: Comunicações da Comissão de Política 
Agropecuária e dos Deputados Gustavo Valadares (2), Márcio Kangussu, 
Ricardo Duarte (2) e Jésus Lima - Oradores Inscritos: Discursos da 
Deputada Jô Moraes e do Deputado lrani Barbosa; questão de ordem; 
discursos dos Deputados Paulo Cesar e Sebastião Costa; requerimento 
do Deputado Sebastião Costa; deferimento; discurso do Deputado Arlen 
Santiago- 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -
Registro de presença - Designação de Comissões: Comissão Especial 
para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 
95/2006 - Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos: 
Requerimentos da Deputada Lúcia Pacífico, dos Deputados George 
Hilton, José Henrique e João Bittar (7); deferimento - Discussão e 
Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final dos Projetos de 
Resolução nºs 2.748 e 2.749/2005 e dos Projetos de Lei nºs 1.760 e 
1.877/2004, 2.220, 2.534 e 2.756/2005; aprovação - Requerimento do 
Deputado André Quintão; deferimento; discurso do Deputado André 
Quintão - Requerimento do Deputado Miguel Martini; deferimento; 
discurso do Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Requerimento do Deputado 
Fábio A velar; deferimento - Encerramento - Ordem do Dia. 

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

Andrade - Luiz Fernando Faria - Elmiro Nascimento - Adalclever Lopes -
Adelmo Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. -
Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio 
Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Carlos Gomes - Carlos Pimenta -
Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva -
Dilzon Melo - Dinis Pinheiro - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval 
Ângelo - Elisa Costa - Ermano Batista - Fahim Sawan - George Hilton -
Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - lrani Barbosa -
Jésus Lima - Jô Moraes - João Bittar - João Leite - José Henrique - José 
Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão -
Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Maria Olívia -
Maria Tereza Lara- Miguel Martini - Olinto Godinho- Padre João - Paulo 
Cesar - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Ramos - Sargento 
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio -
Vanessa Lucas - Zé Maia. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Às 14h15min, a lista de 

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

1' Parte 
1ª Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Elmiro Nascimento, 3º-Secretário, nas funções de 2º-

Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada 
sem restrições. 

Questão de Ordem 
O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, agradeço a atenção, 

usarei apenas um minuto. Quero, em nome da Bancada do PFL, deixar 
um abraço e as nossas homenagens a todas as mulheres pelo Dia 
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Internacional da Mulher. 

Deixo aqui o abraço, a homenagem do PFL, em especial às nossas 
colegas que trabalham conosco diariamente neste Plenário - se não me 
engano, são 11 mulheres -, em defesa do povo mineiro, e a todas as 
mulheres do mundo pelo seu dia. Obrigado. 

Correspondência 
- O Deputado Arlen Santiago, 1 º-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 

correspondência: 
MENSAGEM Nº 513/2006 

Belo Horizonte, 3 de março de 2006. 
Senhor Presidente, 
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 Rio Casca o imóvel 
que especifica. 

O imóvel de que trata o projeto foi incorporado ao patrimônio do Estado 
por doação do Município de Rio Casca, no ano de 1975. Com a 
municipalização das ações de saúde, o Estado cedeu o imóvel àquele 
Município, que o utiliza para funcionamento de um Posto de Saúde. A 
Administração Municipal projeta construir no local uma policlínica, obra só 
viável com a transferência do imóvel ao seu patrimônio. 

A Secretaria de Estado de Saúde, ouvida a respeito, manifestou-se 
favoravelmente à devolução do imóvel, uma vez que o seu 
aproveitamento se dará em empreendimento de relevante interesse 
público. 

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor ao 
elevado exame de seus Nobres Pares o presente Projeto de lei. 

Atenciosamente, 
Clésio Soares de Andrade, Vice-Governador, no exercício do cargo de 

Governador do Estado. 
PROJETO DE LEI Nº 3.019/2006 

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Rio Casca o imóvel 
que especifica. 
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Art. 1 º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Rio 

Casca imóvel constituído pela área de 600,00m2 situado na Rua 
Aristóteles Dutra s/nº, na sede daquele município, e registrado sob o nº 
14.804, livro 3-0, fls. 03, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 
de Rio Casca. 

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" destina-se à construção 
de uma Policlínica Municipal. 

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 no parágrafo único 
do art. 1 º. 

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação." 
- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado 

Gustavo Corrêa. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.013/2006 nos termos do 
§ 2º do art. 173 do Regimento Interno. 

* - Publicado de acordo com o texto original. 
MENSAGEM Nº 514/2006 

Belo Horizonte, 7 de março 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 Barbacena. 

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 utilização do imóvel, prédio onde funcionou a antiga cadeia 
pública, para fins culturais, em benefício da comunidade local. 

Estas, as razões que me conduzem a submeter ao exame de seus 
Nobres Pares o projeto de lei em anexo. 

Atenciosamente, 
Clésio Soares de Andrade, Vice-Governador, no exercício do cargo de 

Governador do Estado. 
PROJETO DE LEI Nº 3.020/2006 

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Barbacena o imóvel 



154 
que especifica. 

Art. 1 º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de 
Barbacena o imóvel constituído de um terreno e suas benfeitorias, com 
área de 669,40m2 (seiscentos e sessenta e nove vírgula quarenta metros 
quadrados), situado à Rua General Câmara, no Município de Barbacena, 
registrado sob o nº 1 O. 736, Livro 3-T, no Cartório do 1 º Ofício de Registro 
de Imóveis da Comarca de Barbacena. 

Parágrafo único - O imóvel se destina à utilização para fins culturais. 
Art. 2º - O imóvel descrito no art. 1 º reverterá ao patrimônio do Estado, 

caso não seja, no prazo de cinco anos, contados da data da escritura 
pública de doação, utilizado com finalidade prevista no parágrafo único do 
art. 1º. 

Art. 3º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação." 
- Publicado, itai 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. 
OFÍCIOS 

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil (5), 
encaminhando pareceres elaborados pela Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão, referentes aos Projetos de Lei nºs 2.535, 2.567, 
2.596, 2.690 e 2.764/2005, em atenção a pedidos de diligência da 
Comissão de Constituição e Justiça. (-Anexem-se aos Projetos de Lei nºs 
2.535, 2.567, 2.596, 2.690 e 2.764/2005.) 

Do Sr. Agostinho Patrús, Secretário de Transportes e Obras Públicas, 
encaminhando informações em atenção ao Requerimento nº 5.527/2005, 
da Comissão de Turismo. 

Dos Srs. Almir Márcio Miguel, Gerente de Apoio ao Desenvolvimento 
Urbano da Caixa Econômica Federal, e Dimas Wagner Lamounier, 
Superintendente de Negócios da mesma instituição, notificando a 
liberação de recursos financeiros destinados à Copasa-MG. (- À 
Comissão de Fiscalização Financeira. para os fins do art. 7 4 da 
Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.) 
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Da Sra. Stella Pacheco Pimenta, Coordenadora Geral do Sindicato dos 

Servidores do Tribunal de Contas de Minas Gerais - SINTC-MG -, 
manifestando-se pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.006/2006 de 
modo a que possa ser sancionado até 3/4/2006. (- Anexe-se ao Projeto 
de Lei nº 3. 006/2006.) 

2ª 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 Nº 3.021/2006 
Declara de utilidade pública a Irmandade dos Congadeiros da 

Comunidade Nossa Senhora Aparecida - ICCNSA -, com sede no 
Município de Formiga. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - Fica declarada de utilidade pública a Irmandade dos 

Congadeiros da Comunidade Nossa Senhora Aparecida- ICCNSA -, com 
sede no Município de Formiga. 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 8 de março de 2006. 
Antõnio Andrade 
Justificação: Fundada em 30/7/2002, a Irmandade dos Congadeiros da 

Comunidade Nossa Senhora Aparecida - ICCNSA - está situada na Rua 
América Fonseca Portela, s/ nº, no Bairro Nossa Senhora Aparecida, no 
Município de Formiga. Sua diretoria é composta de membros de 
reconhecida idoneidade moral, não remunerados pela função que 
exercem. 

É uma entidade civil de direito privado sem fins lucrativos que tem como 
finalidades: prestar assistência social a grupos vulneráveis; combater a 
fome e a probreza através de campanha de distribuição de alimentos, 
agasalhos e materiais de construção; ajudar pessoas carentes nas suas 
necessidades básicas; entre outras finalidades, conforme previsto em seu 
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estatuto. 

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 à aprovação desta 
proposição. 

- 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 I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 3.022/2006 
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores da Região do 

Engenho de Serra- Amores-, com sede no Município de Formiga. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos 

Moradores da Região do Engenho de Serra - Amores -, com sede no 
Município de Formiga. 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 8 de março de 2006. 
Antônio Andrade 
Justificação: A Associação dos Moradores da Região do Engenho de 

Serra-Amores - encontra-se em pleno e regular funcionamento desde a 
sua fundação, ocorrida em 1 º/11/2002, no Município de Formiga. 

Conforme previsto no art. 2º de seu estatuto, tem por objetivos e 
finalidades a união dos moradores em prol da defesa do bem comum; o 
combate à fome e à pobreza, através da realização de cursos 
profissionalizantes, bem como o plantio de hortas domiciliares e 
comunitárias e o incentivo de produção e criação de pequenas fábricas; a 
proteção ao meio ambiente; a habilitação e a reabilitação de pessoas 
portadoras de necessidades especiais; a proteção e a assistência às 
famílias carentes nas áreas da saúde, da educação, da habitação e da 
assistência social; a proteção à família com programas de atenção à 
maternidade, à criança, ao adolescente e ao idoso, entre outros objetivos. 

É uma entidade civil de direito privado sem fins lucrativos. 
No desenvolvimento de suas atividades a Associação não faz distinção 



157 
alguma quanto à raça, à condição social, ao credo e à convicção política 
das pessoas assistidas. Sua diretoria é composta de pessoas de 
reconhecida idoneidade moral, não remuneradas pela função que 
exercem. 

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 à 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 I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 3.023/2006 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Santa Beatriz -

Acesb -, com sede no Município de ltumirim. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária 

Santa Beatriz - Acesb -, com sede no Município de ltumirim. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 8 de março de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva 
Justificação: A Associação Comunitária Santa Beatriz - Acesb -, com 

sede no Município de ltumirim, é sociedade civil sem fins lucrativos, que 
tem por objetivo integrar e dinamizar as ações da comunidade, 
promovendo atividades de cunho social, cultural, educativo e esportivo, 
buscando legitimar seus anseios perante o poder público. 

Como previsto em seu estatuto, a Acesb realiza atividades que 
implicam a formação de vínculos de solidariedade e cooperação entre os 
seus membros, atuando como agente incentivador do desenvolvimento 
comunitário. Executa, pois, tarefas de reconhecido interesse público. 

Ademais, em funcionamento desde 5/3/2000, a referida entidade 
cumpre todos os requisitos exigidos por lei, pelo que faz jus ao título 
declaratório de utilidade pública. 

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

PROJETO DE LEI Nº 3.024/2006 
Declara de utilidade pública a Liga Desportiva do Alto Rio Pardo, com 

sede no Município de Campestre. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - Fica declarada de utilidade pública a Liga Desportiva do Alto 

Rio Pardo, com sede no Município de Campestre. 
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 8 de março de 2006. 
Dilzon Melo 
Justificação: A Liga Desportiva do Alto Rio Pardo é uma entidade 

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que se destina a dirigir, 
promover e fomentar os desportos no âmbito municipal, regional e 
estadual. Tem por finalidade estatutária dirigir, no Município e na região, 
os desportos colocados sob sua responsabilidade; zelar para que o 
esporte seja praticado como elemento de formação e aperfeiçoamento 
físico e moral; cumprir e fazer cumprir suas leis, regulamentos, 
deliberações e demais atos de Poderes ou órgãos de hierarquia superior; 
baixar avisos, deliberações, portarias, regulamentos e instruções de 
interesse do desporto regional; participar de competições ou promovê-las 
por intermédio ou com aquiescência das entidades superiores; proceder à 
transferência de atletas no âmbito municipal e regional; praticar todos os 
demais atos de direção de desportos em sua jurisdição. 

A entidade não pratica discriminação alguma quanto a raça, cor, 
condição social, credo, política ou religião. Ela funciona regularmente e 
tem diretoria composta por pessoas idôneas e que não recebem 
nenhuma remuneração pelo exercício de seus cargos. 

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

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

PROJETO DE LEI No 3.025/2006 
Dispõe sobre regras mínimas de segurança para a prática de esportes 

de aventura no Estado e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Capítulo I 
Das Definições 

Art. 1 o - Esta lei dispõe sobre regras mínimas de segurança para a 
prática de esportes de aventura tais como canoagem, "rafting", bóia 
"cross", rapei, e escalada. 

Art. 2 o- Para efeito desta lei consideram-se: 
I - canoagem: atividade desportiva de descida em corredeira fluvial, 

utilizando canoa ou caiaque fechado ou aberto; 
11 - "rafting": atividade desportiva de descida em corredeira fluvial, com 

bote inflável desenhado para navegar em corredeiras e com tamanho 
apropriado para o rio, de modo a garantir segurança; 

111 - bóia "cross": atividade desportiva de descida em corredeira fluvial 
com bóia do tipo pneu de veículo com capacidade para uma pessoa, com 
segurança; 

IV - rapei: atividade desportiva de descida de plano inclinado utilizando 
técnica e equipamentos específicos e apropriados; 

V - escalada: atividade desportiva de subida em plano vertical inclinado, 
utilizando técnica e equipamentos específicos e apropriados. 

Capítulo 11 
Das Obrigações das Operadoras 

Art. 3 o - As operadoras de serviços relacionados com a prática de 
esportes de aventura deverão obter prévia licença junto ao poder público, 
mediante apresentação dos seguintes documentos: 

I - contrato social devidamente registrado; 
li -inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica- CNPJ -; 
111 - registro na Embratur; 
IV - endereço completo; 
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V - registro no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais; 
VI - identificação dos profissionais responsáveis pelas atividades, com 

comprovação de sua habilitação técnica nos termos da licença 
pretendida. 

Art. 4 o - Por ocasião da contratação dos serviços e antes da prática 
desportiva de aventura, as operadoras transmitirão aos consumidores 
todas as informações indispensáveis ao seguro desenvolvimento de suas 
atividades, além de outras que se façam necessárias. 

Parágrafo único - As operadoras também afixarão as informações 
referidas no "caput" deste artigo em seus escritórios e bases, de modo 
permanente, claro e ostensivo. 

Art. 5o- Além das informações operacionais versadas no artigo anterior, 
os consumidores deverão ser cientificados sobre: 

I - dados gerais sobre as atividades, incluindo sua definição e a 
classificação dos cursos d'água e planos inclinados no tocante ao grau de 
dificuldade; 

li -dados sobre os aspectos ambientais e turísticos dos locais visitados; 
111 -duração e extensão do percurso; 
IV - tipo de vestuário e demais acessórios indispensáveis; 
V - preços e serviços incluídos no pacote; 
VI - proibição do consumo de bebidas alcoólicas ou quaisquer 

substãncias químicas de efeitos análogos; 
VIl -técnica e uso dos equipamentos; 
VIII- noções de segurança e resgate. 
Art. 6 o - A operadora elaborará termo de responsabilidade em que 

conste, pelo menos: 
I - o tipo de atividade a ser praticada; 
11.- a data e o local da prática da atividade; 
111 - os dados sobre os riscos inerentes à atividade e as medidas 

disponibilizadas ao consumidor para reduzi-los ou afastá-los; 
IV - as condições mínimas de realização da atividade e possibilidade de 

seu cancelamento ou adiamento por caso fortuito ou força maior, ou, 
ainda, quando as condições de segurança estiverem comprometidas. 
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Parágrafo único - O termo será assinado pela operadora e pelo 

consumidor ou seu responsável legal, que declarará estar ciente dos 
riscos da atividade e das medidas postas à sua disposição para fazer-
lhes frente, comprometendo-se a obedecer às orientações dadas pelos 
instrutores. 

Art. 7 o - Por ocasião da contratação dos serviços, a operadora exigirá 
do consumidor o preenchimento de ficha cadastral com as seguintes 
informações: 

I - nome completo; 
11 - documento de identidade; 
111 -endereço e telefone; 
IV - restrições médicas relevantes; 
V - indicação de pessoa para contato em caso de acidente. 
Art. 8 o- A operadora disporá de seguro individual contra acidentes, que 

cubra assistência médico-hospitalar, invalidez e morte, devendo 
franquear cópia da apólice ao segurado. 

Art. 9 o - A operadora deverá ter como responsável técnico profissional 
com formação compatível para a condução das atividades referidas nesta 
lei devidamente comprovadas. 

Art. 1 O - São também obrigações da operadora: 
I- em face do poder público: 
a) atender, no prazo e na forma determinados, às notificações e às 

solicitações para o fornecimento de informações e documentos; 
b) assegurar o pronto acesso dos fiscais às suas instalações e 

documentos e às atividades desenvolvidas; 
li -em face dos consumidores: 
a) prestar serviços adequados para o consumo, na forma como 

divulgados e contratados; 
b) zelar pela manutenção e pela qualidade dos equipamentos e 

empregar as técnicas adequadas, tendo em vista a segurança do usuário. 
Capítulo 111 

Das Condições de Segurança 
Art. 11 - O embarque e o desembarque no local da prática desportiva 
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serão realizados em bases construídas nas margens dos cursos d'água 
e nas partes inferior e superior dos planos inclinados, observado o 
disposto nesta lei e na legislação ambiental aplicável. 

Parágrafo único - Para a instalação e a utilização das bases de 
embarque e desembarque os fornecedores deverão obter licença 
ambiental junto ao poder público. 

Art. 12 - As bases de embarque e desembarque disporão da seguinte 
infra-estrutura mínima: 

I - estrutura física para a colocação e a retirada dos equipamentos, 
planejada e construída na forma da legislação ambiental vigente; 

11 - demarcação da trilha de acesso ao local em que será realizada a 
atividade. 

Art. 13 - Para a prestação de atendimento emergencial, é permitida a 
circulação de veículo motorizado nas áreas de preservação ambiental 
permanente. 

Art. 14 - Incluem-se entre os equipamentos a serem obrigatoriamente 
disponibilizados aos consumidores: 

I - para a prática de "rafting": 
a) coletes salva-vidas que observem o prazo de validade e o peso do 

usuário, com proteção em todo o tórax, regulagens para ajuste de 
tamanho, fechamento e abertura tipo engate rápido e devida aprovação 
do lnmetro; 

b) capacetes que observem o prazo de validade, com resistência 
adequada a impactos, proteção para as orelhas, orifícios para 
escoamento de água, tamanhos diversos ajustáveis, alça jugular para 
fixação na região do queixo, e devida aprovação do lnmetro; 

c) embarcação; 
11 - para a prática de canoagem: 
a) coletes salva-vidas e capacetes, observado o disposto nas alíneas 

"a" e "b" do inciso anterior; 
b) caiaque aberto inflável ou de plástico; 
c) remo. 
111 - para a prática de rapei: 
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a) cabo; 
b) mosquetão; 
c) peça oito; 
d) cadeirinha tipo alpinista; 
e) luvas; 
f) proteção para o cabo; 
IV - para a prática de escalada: 
a) cabo; 
b) mosquetão; 
c) ascensores; 
d) cadeirinha tipo alpinista; 
e) presilha para rocha; 
f) luvas. 
Art. 15 - Os equipamentos e procedimentos de proteção, resgate e 

primeiros socorros incluirão, sem prejuízo de outros que se façam 
necessários: 

I - comunicação entre as equipes no percurso e a base de apoio, via 
rádio ou celular; 

11 - estabelecimento de rotas de fuga; 
111 - manutenção de uma vaga na embarcação de segurança para cada 

cinco pessoas, nas atividades aquáticas realizadas em trechos 
intermediários; 

IV - disponibilidade de veículo para demandar ao local, de modo a 
efetuar remoções de emergência; 

V- equipamento de localização (bússola ou GPS); 
VI - presença obrigatória de um instrutor para cada grupo de cinco 

usuários em qualquer atividade; 
VIl - treinamento obrigatório antes do início da atividade devidamente 

comprovado. 
Parágrafo único - Fica proibida a utilização de artefatos pirotécnicos nas 

atividades previstas nesta lei, exceto sinalizadores de emergência. 
Capítulo IV 

Das Sanções 
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Art. 16 - A operadora que infringir o disposto nesta lei fica sujeita às 

seguintes sanções: 
I- multa; 
11 - suspensão temporária da atividade; 
111 -cassação de licença do estabelecimento ou da atividade; 
IV - interdição, total ou parcial, do estabelecimento ou da atividade. 
Parágrafo único - As penas de suspensão temporária da atividade, 

cassação de licença do estabelecimento ou da atividade, interdição, total 
ou parcial, do estabelecimento ou da atividade serão aplicadas, quando a 
operadora reincidir na infração, observados o contraditório e a ampla 
defesa. 

Capítulo V 
Disposições Finais 

Art. 17 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa 
dias da data de sua publicação. 

Art. 18 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 8 de março de 2006. 
Gustavo Corrêa 
Justificação: A proposta contida neste projeto de lei é ensejada pela 

reconhecida difusão da prática de modalidades desportivas tais como 
canoagem, "rafting", bóia "cross", rapei, escalada e quejandos, em 
diversas regiões do Estado, exigindo do poder público atuação efetiva na 
promoção dos interesses de seus praticantes, seja para proteger sua 
segurança e saúde, defendendo assim direitos básicos do consumidor 
(art. 5°, XXXII, da Constituição da República, c/c o art. 6°, I, do Código de 
Defesa do Consumidor), seja para fomentar as práticas desportivas 
referenciadas, dando concreção ao art. 217, "caput", da Constituição da 
República, segundo os quais "é dever do Estado fomentar práticas 
desportivas formais e não formais, como direito de todos", e do art. 217, § 
3º, desta última, pelo qual "o poder público incentivará o lazer, como 
forma de promoção social". 

Ademais, havendo previsão legal de regras de segurança a ser 
observadas e também adequada fiscalização pelo poder público de seu 
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cumprimento, mais pessoas, em princ1p1o, sentir-se-ão encorajadas e 
motivadas à pratica de esportes de aventura em Minas Gerais, o que 
certamente produzirá mais riqueza, pelo aumento da circulação de 
recursos decorrentes da realização dos negócios relacionados com a 
prática dessas modalidades desportivas. 

Conforme estabelece a Constituição da República, o poder público 
promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor (art. 52 , XXXII), que 
também constitui princípio da atividade econômica (art. 170, V). 

A competência do Estado para legislar concorrentemente com a União 
sobre consumo e para realizar a defesa do consumidor, com o fito de dar 
consequencia prática aos dispositivos constitucionais acima 
mencionados, está também firmada no art. 24, V, da Constituição da 
República, quando diz: 

"Art. 24- ( ... ) 
§ 1 º - No âmbito da legislação concorrente, a competência da União 

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

exclui a competência suplementar dos Estados. 
§ 3º - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão 

a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. 
§ 4º - A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a 

eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.". 
A norma geral a que se refere o art. 24, § 1 º, da Constituição é a Lei nº 

8.078, de 1 1/9/90, que instituiu o Código de Defesa do Consumidor, do 
qual se extrai a necessidade de proteger a segurança e a saúde dos 
consumidores contra riscos provocados pelo fornecimento de serviços 
considerados perigosos (art. 62 , 1), como é o caso dos relacionados com a 
prática de esportes de aventura. 

Dispõe o art. 4º, "caput", daquele Código, no que importa diretamente 
com a proposição ora apresentada, que a Política Nacional das Relações 
de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 
consumidores e o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, 
atendidos os princípios da ação governamental para proteger 
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efetivamente o consumidor pela garantia de serviços com padrões 
adequados de segurança (art. 4º, 11, "d") e do incentivo à criação pelos 
fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade e segurança 
de produtos e serviços (art. 4º, V). 

Oportuno também é ressaltar que tem o Estado a competência 
legislativa para, concorrentemente com a União, legislar sobre desporto, 
nos termos do art. 24, IX, da Constituição da República. 

O projeto, entretanto, não dispõe sobre normas desportivas para a 
prática das atividades referidas em seu art. 1 º, uma vez que isso compete 
às respectivas entidades nacionais de administração do desporto, mas 
trata, conforme visto, de regras de segurança para a prática de dadas 
modalidades desportivas, em razão de seu alto risco para a integridade 
física dos praticantes. Em outras palavras, a proposição regula, em 
especial quanto aos aspectos atinentes à segurança e à saúde, uma 
relação de consumo, cujo objeto é a oferta de serviços relacionados com 
a prática de esportes de aventura, tendo como consumidores os 
praticantes de tais atividades (desportistas) e como fornecedores os 
empresários (agências de turismo e operadoras de esportes de aventura) 
que atuam no ramo. 

Para garantir a observância de suas disposições, o projeto prevê 
sanções aplicáveis ao fornecedor pela autoridade administrativa estadual, 
em atenção à natureza de tal espécie de relação de consumo e em 
atendimento ao que estabelecem. 

Dispõe a Lei nº 9.615, de 24/3/98: 
"Art. 1 º- ( ... ) 
§ 1 º - A prática desportiva formal é regulada por normas nacionais e 

internacionais e pelas regras de prática desportiva de cada modalidade, 
aceitas pelas respectivas entidades nacionais de administração do 
desporto. 

§ 2º - A prática desportiva não formal é caracterizada pela liberdade 
lúdica de seus praticantes". 

O art. 55 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor determinam: 
multa (I), suspensão temporária da atividade (VIl), cassação de licença do 
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estabelecimento ou da atividade (IX) e interdição, total ou parcial, do 
estabelecimento ou da atividade (X). 

As penas previstas devem ser aplicadas mediante procedimento 
administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

Já as questões referentes à responsabilidade civil do fornecedor dos 
serviços são matéria de norma geral de consumo, reservada à União (art. 
24, V, da Constituição da República), regida pelo Código de Defesa do 
Consumidor (Lei n2 8.078, de 11/9/90), inteligência também aplicável às 
questões relativas à sua responsabilidade penal (art. 22, I, da 
Constituição da República), igualmente regida pela legislação aplicável 
(Lei n2 8.078, de 11/9/90 e Lei nº 8.137, de 27/12/90). 

Submeto à elevada apreciação de meus pares o projeto de lei anexo, 
elaborado em conformidade com a Constituição da República, a 
Constituição do Estado, o Código de Defesa do Consumidor, e em 
atendimento ao interesse público, destacando, em arremate, que, 
segundo consta, apenas o Estado do Rio Grande do Sul e a cidade 
paulista de Brotos ostentam diploma legal específico sobre tal matéria. 

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

PROJETO DE LEI Nº 3.026/2006 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de orientações de segurança e 

procedimento de emergência nos recintos onde são realizados eventos 
que reúnam o público em geral. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - Torna obrigatória a orientação sobre os procedimentos de 

emergência e as normas de segurança às pessoas presentes em eventos 
realizados em ambientes fechados que reúnam o público em geral, 
relacionadas com a segurança no local. 

Parágrafo único - As orientações de que trata este artigo deverão ser 
prestadas, de forma clara, momentos antes do início do espetáculo ou do 
evento, indicando as saídas de emergência, o local dos extintores e 
outras que forem oportunas para a segurança dos presentes. 
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Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às 

penalidades previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990. 

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 8 de março de 2006. 
Gustavo Corrêa 
Justificação: As estatísticas a respeito de acidentes em local com 

grande aglomeração de pessoas mostram uma incidência considerável 
com vítimas fatais ou gravemente feridas. Nesses casos, a rapidez no 
procedimento de saída do recinto pode ser decisiva para tornar o socorro 
mais eficaz. 

Infelizmente, em eventos como "shows", apresentação em teatros e 
sessões de cinemas não são fornecidas ao público informações sobre as 
saídas e os equipamentos de emergência, como se faz nos aviões e nos 
trens. 

O objetivo deste projeto de lei é estender ao público em geral essas 
orientações que podem ajudar a salvar muitas vidas, sem onerar as 
empresas concessionárias ou os patrocinadores. O mestre de cerimônias 
ou o apresentador poderão repassar as informações propostas ou, se 
preferirem, gravar a mensagem e transmitir aos espectadores no início 
espetáculo. 

Trata-se de um procedimento simples, mas que muito contribuirá para 
tornar os eventos mais seguros, oferecendo maior tranqüilidade aos 
participantes. 

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

PROJETO DE LEI Nº 3.027/2006 
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. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1 º - Os estabelecimentos comerc1a1s que compram materiais 

usados para revenda, como fios, arames, peças, tubos, tampos e outros 
do gênero, em aço, cobre, alumínio, zinco, ferro ou outro tipo de metal, 
ficam obrigados a manter em seu poder, devidamente atualizado, 
cadastro com os dados pessoais e o endereço completo das pessoas 
físicas ou jurídicas das quais foram efetuadas tais compras. 

Art. 2º - Os estabelecimentos a que se refere o artigo anterior deverão 
apresentar o cadastro à fiscalização da Fazenda ou à autoridade policial 
ou jurídica, sempre que for solicitado. 

Art. 3º - Os estabelecimentos comerciais a que se refere o art. 1 º terão 
o prazo de noventa dias para se adaptarem ao disposto nesta lei, 
contados da data de sua publicação. 

Parágrafo único - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o 
infrator às penalidades previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 
de setembro de 1990. 

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 8 de março de 2006. 
Gustavo Corrêa 
Justificação: Enquanto as atenções das Policiais Militares e Civis estão 

voltadas para os assaltos a banco, os seqüestros relâmpago, os assaltos 
aos caixas eletrônicos, os roubos de relógios importados, entre outros, 
uma prática criminosa cresce assustadoramente em Belo Horizonte e na 
região metropolitana, sem excluir o interior. São os furtos de cabos de 
transmissão de energia elétrica e outros, tais como: roubos de tampos de 
bueiro, placa de bronze nos cemitérios e tantos tipos de chamados 
pequenos furtos, que começam a incomodar a população, causando 
prejuízos não só financeiros, como problemas sociais graves, que vão 
desde a falta de energia elétrica por várias horas, prejudicando o 
funcionamento de hospitais e produzindo danos em aparelhos 
eletrodomésticos, à interrupção da iluminação pública e um sem número 
de outros danos. 

Em Minas Gerais, a imprensa tem denunciado o roubo de cabos de 
transmissão da Cemig e de empresas telefônicas, que vivem atualmente 
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um drama na área de manutenção de rede. São fios e cabos de cobre e 
alumínio que estão na mira de pequenas, mas bem organizadas 
quadrilhas que atuam em Belo Horizonte e na região metropolitana. Esse 
material é revendido para donos de ferro-velho ou outro tipo de 
estabelecimento por um preço que varia entre R$3,00 e R$6,00 o quilo. 

Assim, pretendemos tornar obrigatório o uso de cadastro devidamente 
atualizado por parte dos estabelecimentos comerciais que compram e 
vendem esse tipo de produto, para que as autoridades policiais e o Fisco 
Estadual possam ter subsídios para controlar e investigar tal prática 
criminosa. Não pretendemos inibir o comércio, mas, sim, encontrar meios 
para coibir tais ações criminosas, que muito vêm preocupando nossa 
população. 

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

PROJETO DE LEI Nº 3.028/2006 
Autoriza o Poder Executivo a implantar um aeroporto na região dos 

Inconfidentes, no Município de Ouro Preto. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - Fica o Poder Executivo do Estado de Minas Gerais autorizado a 

implantar um aeroporto na região dos Inconfidentes, no Município de 
Ouro Preto, o qual se denominará Aeroporto Francisco Gontijo. 

Art. 2º - As despesas decorrentes da implementação desta lei correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias. 

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta 
dias a contar da data de sua publicação. 

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 8 de março de 2006. 
Alencar da Silveira Jr. 
Justificação: A região dos Inconfidentes possui importância mundial 

destacando-se o triângulo formado pelas cidades de Ouro Preto, Mariana, 
ltabirito e por seus respectivos Distritos. Tal região apresenta importância 
histórica, política, turística e econômica muito grande, contribuindo 
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extremamente para o desenvolvimento de nosso pais. 

O fluxo turistico nessa região é intenso. Autoridades e pessoas de 
expressão mundial vêm conhecer, trabalhar e negociar na região. É 
importante destacar que as cidades de Ouro Preto e Mariana possuem 
um número de turistas muito grande, lotando diuturnamente seus hotéis e 
povoando tais cidades. Encontros de caráter mundial acontecem, como o 
Mercosul. 

O ecoturismo possui uma paisagem natural privilegiada com quedas-
d'água maravilhosas, parques naturais exuberantes, que atraem 
inúmeras pessoas para o conhecimento da área. 

A região possui empresas de atividade econômica que giram em torno 
das indústrias metalúrgicas e de mineração, como a Alcan, a Companhia 
Vale do Rio Doce, a MBR, entre outras, atraindo um número muito grande 
de empresários. Entre as principais atividades econômicas, destacam-se 
a atividade extrativa mineral, a indústria de transformação, as riquezas 
minerais, como jazidas de ferro, bauxita, manganês, talco e mármore. A 
região pertence ao Circuito do Ouro, e muitas atividades envolvem a 
Universidade Federal de Ouro Preto, que possui expressão e alcance 
mundial. 

Outrossim, a famosa Estrada Real, que corta esta área, propicia o 
aumento do número de turistas e pessoas interessadas em explorar e 
conhecer as maravilhas dessa Estrada. 

Isto posto, percebemos um número imenso de pessoas interessadas na 
região, pelos mais variados motivos; entretanto, existe um pequeno 
problema de fácil solução; podemos resolvê-lo de forma muito rápida e 
eficaz. 

A problemática refere-se ao acesso a tal região que se dá única e 
exclusivamente por uma rodovia perigosa e famosa pelas mortes e pelos 
acidentes graves que ocasiona. Urge, portanto melhorar o acesso a 
essas cidades. 

Para isso podemos realizar um projeto de infra-estrutura que irá 
repercutir imediatamente e positivamente em toda a região dos 
Inconfidentes. Com a criação de um aeroporto solucionaremos os 
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problemas de acesso a essa região tão importante para o 
desenvolvimento de nosso país. 

O plano de desenvolvimento desse aeroporto vai permitir desempenhar 
com qualidade o seu papel de infra-estrutura fundamental para toda a 
região dos Inconfidentes. 

O aeroporto irá proporcionar um acesso rápido, seguro, confortável e 
eficiente para milhares de pessoas que se deslocam para a região dos 
Inconfidentes. 

Os recursos para a construção do aeroporto já existem. Através da 
Secretaria de Obras e Infra-Estrutura podemos recebê-los pelo PROFAA 
(programa federal para aeroportos) controlado pelo DAC. 

É nossa obrigação lutar pela construção dessa importante obra, que 
trará muito desenvolvimento à tão importante região dos Inconfidentes, 
coração de Minas Gerais. 

O presente projeto irá beneficiar toda a região, propiciando o 
crescimento turístico e econômico. 

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

REQUERIMENTOS 
Nº 6.128/2006, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja 

formulado voto de congratulações com a Fundação Cultural de Belo 
Horizonte - Fundac - e com o Centro Universitário de Belo Horizonte -
Uni-BH - pelo 42º aniversário dessa instituição de ensino. (- À Comissão 
de Educação.) 

Nº 6.129/2006, do Deputado Antônio Andrade, em que solicita seja 
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de 
Arinos pelo aniversário de sua emancipação. 

Nº 6.130/2006, do Deputado Antônio Andrade, em que solicita seja 
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de 
Lagoa Formosa pelo aniversário de sua emancipação. 

Nº 6.131/2006, do Deputado Antônio Andrade, em que solicita seja 
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de 
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Felixlândia pelo aniversário de sua emancipação. 

Nº 6.132/2006, do Deputado Antônio Andrade, em que solicita seja 
formulado voto de congratulaçôes com a comunidade do Município de 
Buritis pelo aniversário de sua emancipação. 

Nº 6.133/2006, do Deputado Antônio Andrade, em que solicita seja 
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de 
Bonfinópolis de Minas pelo aniversário de sua emancipação. 

Nº 6.134/2006, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja 
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de 
Pedras de Maria da Cruz pelo 14º aniversário de sua emancipação. 

Nº 6.135/2006, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja 
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de 
Riachinho pelo 14º aniversário de sua emancipação. 

Nº 6.136/2006, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja 
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de 
Montalvânia pelo 54º aniversário de sua emancipação. 

Nº 6.137/2006, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja 
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de 
Mamonas pelo 13º aniversário de sua emancipação. (- Distribuídos à 
Comissão de Assuntos Municipais.) 

Nº 6.138/2006, do Deputado Carlos Gomes, em que solicita seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja feita no 
regulamento do ICMS a modificação que menciona. (- À Comissão de 
Fiscalização Financeira.) 

Nº 6.139/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja 
formulado apelo ao Ministro das Comunicações com vistas a que seja 
reavaliada a utilização de tecnologia estrangeira no processo de TV 
Digital e considerada a participação do Instituto Nacional de 
Telecomunicações- Inalei. (-À Comissão de Transporte.) 

Nº 6.140/2006, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulada 
manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. Nilson Gontijo dos Santos, 
ex-Deputado Estadual. (-À Comissão de Administração Pública.) 

Nº 6.141/2006, do Deputado Fábio Avelar, pleiteando sejam solicitadas 
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ao Secretário de Fazenda providências com vistas à proteção da 
economia mineira.(- À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Nº 6.142/2006, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que o Município 
de Oliveira Fortes receba sinal de telefonia celular, em caráter prioritário. 

Nº 6.143/2006, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que o Município 
de Guarará receba sinal de telefonia celular, em caráter prioritário. 

Nº 6.144/2006, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que o Município 
de Santana do Deserto receba sinal de telefonia celular, em caráter 
prioritário. 

Nº 6.145/2006, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que o Município 
de Passa-Vinte receba sinal de telefonia celular, em caráter prioritário. 

Nº 6.146/2006, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que o Município 
de Eugenópolis receba sinal de telefonia celular, em caráter prioritário. (-
À Comissão de Transporte.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Deputada Lúcia 
Pacífico e dos Deputados George Hilton, José Henrique e João Biliar (7). 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão de 

Política Agropecuária e dos Deputados Gustavo Valadares (2), Márcio 
Kangussu, Ricardo Duarte (2) e Jésus Lima. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Jô Moraes. 
A Deputada Jô Moraes - Sr. Presidente, Deputado Rêmolo Aloise, de 

acordo com o dispositivo regimental e o tempo que tenho, queria 
cumprimentar especialmente as nossas queridas companheiras, 
guerreiras, Deputadas desta Casa, as nossas queridas servidoras e os 
companheiros, amigos, Deputados e servidores. 

Em todos os dias 8 de março, sempre nos perguntamos: "O Dia 
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Internacional da Mulher é um dia para comemorar ou um dia para 
chorar?". Na minha compreensão. Deputadas Ana e Maria Tereza, 
devemos comemorar, devemos falar da vida, da criação da vida, porque, 
dessa forma, falaremos das mulheres. Hoje não é dia de lamentarmos 
nossas dores, perdas, tristezas, porque fazemos isso - e a vida nos faz -
nos 364 dias que nos restam. 

Queria mais do que isso. Ao falar da vida e da criação da vida, queria 
dizer que temos de compreender o desafio que hoje nos cabe. Deputada 
Maria Olívia, que também, com a sua experiência, honra esta Casa, 
sinceramente, o nosso desafio não é se referir, pura e simplesmente, as 
conquistas, que são muitas. Quero destacar que deixar de tratar a 
questão da mulher como preocupação exclusiva dos movimentos de 
mulheres e passar a tratá-la como reconhecimento dos governos, com a 
apresentação de políticas públicas para as mulheres, foi uma conquista 
fundamental. Mas não foi apenas essa conquista, expressa na 
Conferência Nacional dos Direitos da Mulher, no ano passado, da qual as 
mulheres mineiras participaram; realizaram a sua conferência estadual, 
que se completou com o Plano Nacional de Políticas Públicas, que 
tramita no Congresso Nacional. 

Também não devemos dizer apenas das conquistas das mulheres 
Deputadas desta Casa, que são muitas. Às vezes, uma simbólica 
conquista tem uma representação muito grande. Antes, esta Casa, pelo 
microfone, convidava apenas: "Srs. Deputados, queiram comparecer ao 
Plenário para o início da reunião". Hoje, simbolicamente, e após a 
pressão importante da Deputada Maria Tereza, dá-se visibilidade e faz-se 
a convocação: "Sras. Deputadas e Srs. Deputados, queiram comparecer 
ao Plenário para o início da reunião". Não se trata apenas disso. Esta 
Casa referendou, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o inciso que 
assegura recursos às mulheres, porque não adiantavam projetos, se não 
havia possibilidade de realizá-los. Esta Casa aprovou uma lei 
orçamentária que também estabelece projetos, planos e recursos para as 
mulheres. Mas não se trata apenas de falar disso, das nossas vitórias e 
dos nossos limites. Temos limites no acesso ao poder. Se já ousamos 



---------------------

176 
conquistar o espaço em uma nave espacial, pilotamos aviões, dirigimos 
times de futebol, nós, no espaço do poder, temos uma pequena 
representação. São 9 mulheres em 81 Senadores; 45 em 513 Deputados; 
2 em 27 Governadores, 3 em 23 Ministros; 6.500 em 51.000 Vereadores 
deste país. Portanto é um espaço limitado. Não quero falar apenas dos 
limites deste Poder nem destacar que esses limites têm que ver com a 
necessidade de democratizar o espaço político, mas têm que ver com a 
discussão de uma reforma política que assegure que, nas listas fechadas, 
tenhamos Deputadas eleitas, e não apenas uma cota percentual de 
candidaturas. 

Também temos de discutir, na reforma política, o fato de o 
financiamento público possibilitar efetivamente que o poder econômico, 
nas campanhas eleitorais, não fique apenas nas mãos dos homens. Mas 
também não era sobre isso que eu queria falar. Queria falar da nossa 
história, sobretudo da compreensão e da nossa consciência, pois são 1 O 
mil anos de humanidade, em que há discriminação de gênero e 
preconceito contra as mulheres. É uma longa luta que cresce a cada dia. 

Ontem esta Casa aprovou, pelas mãos do relator, Deputado Gustavo 
Correa, o Projeto de Lei nº 2.919. Foi uma alteração simbólica, o quadro 
de Oficiais do Corpo de Bombeiros, no projeto original, de 5%, passa e 
cresce 100%. E o inciso estabelece a aprovação de até 10%. São 
conquistas, apesar de pequenas. 

Deputadas Ana Maria Resende, Maria Tereza Lara, Maria Olívia, 
Vanessa Lucas, neste dia, gostaria de afirmar que sabemos que a nossa 
luta é longa; entretanto temos a certeza de que cresce, a cada dia, a 
parceria de compartilhar essa luta com os companheiros homens; de que 
cresce, a cada dia, a nossa disposição de avançar nessas conquistas; de 
que cresce, a cada dia, a certeza de que, quanto mais longa, mais 
decisiva a nossa ousadia, a nossa coragem, a nossa determinação de 
nos transformarmos; a determinação de, herdeiras das lutas do passado, 
transformarmo-nos em guerreiras das lutas presentes e de nos 
transformarmos em ousadas combatentes das lutas futuras. 

Antes de concluir, concederei aparte à Deputada Maria Tereza Lara, 
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respeitando o apelo do Presidente para que mais Deputados laçam uso 
da tribuna. Que nesta luta estejamos todos comprometidos, homens e 
mulheres, pois ela não diz respeito à emancipação da mulher, mas sim à 
emancipação humana, à felicidade humana. E tenho a certeza de que os 
presentes sabem quanto ela é dolorosa e difícil, mas que um dia será 
conquistada. 

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Deputada Jô Moraes, 
nossa companheira, quero cumprimentá-la pelo pronunciamento. De lato, 
hoje é dia de esperança de que as mulheres, cada vez mais, conquistem 
seus direitos. Como V. Exa. disse, as nossas reivindicações são 
permanentes. E hoje também é dia de apontarmos as nossas vitórias 
para termos força para continuar esse trabalho. 

Faço menção a todas as companheiras da bancada feminina, Deputada 
Ana Maria Resende, Maria Olívia, Vanessa Lucas, Jô Moraes, Cecília 
Ferramenta, Elisa Costa e Lúcia Pacífico. 

Neste momento, lembramos que dois projetos tramitam na Câmara dos 
Deputados e no Senado. Trata-se de conquistas das mulheres de todo o 
País, sobretudo das de Minas Gerais, que têm dado grande contribuição. 
A Deputada Jô Moraes está na linha de frente em defesa das mulheres. 
Um dos projetos tem em vista a defesa das mulheres contra a violência, 
ou seja, oferece diretrizes, políticas públicas de combate à violência. O 
outro, apresentado pela Deputada Luci Choinacki, que também é uma 
trabalhadora rural, trata da aposentadoria da dona de casa. Ou seja, esse 
projeto tem a finalidade de reconhecer como profissão o trabalho da dona 
de casa. Dessa forma, a mulher poderá aposentar-se depois de longa 
contribuição à família, seja na criação dos filhos, seja na organização da 
casa. 

Cumprimento todas as companheiras da bancada feminina, bem como 
os Deputados desta Casa, que também reconhecem a importância do 
papel da mulher. Nós, que já somos 51% dos habitantes deste país, 
pretendemos ocupar 50% do espaço de poder para que haja democracia 
de gênero e companheirismo. Queremos que homens e mulheres 
estejam lado a lado, construindo uma sociedade fraterna, justa e 
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igualitária, como tanto sonhamos. Nosso abraço, Jô Moraes e toda a 
bancada feminina! Na pessoa de cada Deputada, mandamos um abraço 
fraterno e carinhoso a toda mulher do Estado de Minas Gerais que tem 
lutado, muitas vezes, de forma anônima, para construir um mundo mais 
justo. Obrigada. 

O Deputado Durval Ângelo (em aparte} - Deputada Jô Moraes, minha 
companheira, congratulo-me com seu pronunciamento. Felicito as 
companheiras Deputadas pelo Dia da Mulher. Ademais, ressalto que este 
dia também representa a memória da luta das 129 tecelãs que, há 149 
anos, morreram carbonizadas em virtude da postura dos capitalistas de 
ontem e de hoje, que trabalham com a perspectiva da precarização das 
relações de trabalho e da exploração máxima. 

Hoje, pela manhã, realizamos um debate na Comissão de Direitos 
Humanos sobre o Dia Internacional da Mulher, quando foi aprovado um 
requerimento que já contou com a aceitação do Presidente da Casa. 
Nesse caso, no dia 8 de março do próximo ano, quando comemoraremos 
150 anos da memória da luta das tecelãs de Nova Iorque, poderá ser 
concedida a honraria máxima da Assembléia, a Medalha do Mérito 
Legislativo, às 150 mulheres da luta, da organização e do compromisso 
com a transformação social de Minas Gerais. 

Queremos tornar público o requerimento aprovado hoje. Tenho certeza 
de que Eduardo, Secretário-Geral, já recebeu orientação do Presidente 
para começar a pensar na cerimônia do dia 8 de março do próximo ano. 
Essa será uma forma de esta Casa demonstrar seu compromisso com a 
causa de gênero, com a transformação dessas relações que, nos últimos 
anos, têm gerado violência e exclusão das mulheres na sociedade. 
Parabéns pelo pronunciamento! 

A Deputada Jô Moraes - Obrigada. É uma bela ação para o próximo 
ano. 

O Deputado Biel Rocha (em aparte} - Obrigado, companheira Jô 
Moraes. É uma satisfação aparteá-la neste dia. Parabenizo V. Exa. pelo 
seu testemunho nesta tribuna. É bom não só celebrar as conquistas, mas 
também lembrar o que se está por conquistar. Desde 1933, quando foi 
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eleita a primeira Deputada brasileira, Carlota Pereira de Queiroz, o 
processo da representação das mulheres na política tem sido muito lento. 

Então, pessoas como as Deputadas Maria Tereza Lara, Maria Olívia, 
Ana Maria, Jô Moraes e outras companheiras têm mostrado como podem 
contribuir neste Parlamento na luta das mulheres conosco, homens, 
Deputados. 

Nos últimos anos, tem acontecido um processo de organização das 
mulheres. Esperamos que as mulheres também conquistem espaço na 
representação política. Na América Latina, em nosso continente, o Brasil 
hoje está muito atrás de países como a Argentina, o México e Cuba, onde 
as mulheres já têm conquistado esse espaço na política. 

Parabenizo V. Exa. Estamos juntos nessa luta. Muito obrigado. 
A Deputada Jô Moraes - Quero agradecer-lhe. Sr. Presidente, 

concluindo, quero registrar a parceria que os Deputados, homens, 
realizam conosco dentro de um processo doloroso de disputa, com a sua 
própria consciência, e relembrar um poema que, na condição de mulher, 
a gente dirigia a vocês, de Paul Éluard, poeta francês: "Minha ventura é a 
nossa ventura. O meu sol é o nosso sol. Partilhamos a vida entre nós. O 
espaço e o tempo nos contemplam". Estejamos todos juntos nesse dia, 
que deverá ser o dia que anuncia a emancipação humana. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado lrani Barbosa. 
O Deputado lrani Barbosa - Sr. Presidente, não poderia deixar de 

cumprimentar as mulheres pelo seu dia, embora eu seja um dos adeptos 
do pensamento de que todo dia é dia da mulher, principalmente da 
mulher honrada. 

Sr. Presidente, tentarei ser o mais breve possível, mas o espaço que 
temos para falar no pinga-fogo dá apenas para quatro ou cinco 
Deputados. Para 15 Deputados falarem, ficará complicado. Apenas com a 
condescendência de V. Exa., conseguiremos que todos venham a esta 
tribuna. 

Sr. Presidente, em 2002, o Prefeito de Ribeirão das Neves, Dirceu 
Pereira, sofreu um processo por parte do Ministério Público local porque 
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fez um processo licitatório para a coleta do lixo e a regularização do 
aterro sanitário daquela cidade. O Prefeito fez uma concorrência e sofreu 
um processo por parte do Ministério Público - e essa ação civil pública 
corre até hoje - porque, nessa licitação, apenas uma empresa se habilitou 
para participar. 

Há cerca de um ano, a Prefeitura de Ribeirão das Neves contratou um 
cidadão, pessoa física, para fazer a reestruturação do aterro sanitário e a 
coleta de lixo, com dispensa de licitação. Um contrato de R$1.600.000,00 
para um cidadão que não tem nenhum serviço de limpeza pública 
prestado em Minas Gerais, nenhuma consultoria, nem sequer uma 
empresa para prestar esse serviço. 

Fizemos a denúncia, dentre tantas outras que existem naquele 
Município. Ao fazer essa denúncia, sou obrigado hoje a ocupar esta 
tribuna, porque, antes da eleição do ano passado - inclusive o Deputado 
Agostinho Silveira foi meu colega de partido por duas vezes, em 1990 e 
em 2004. 

Tivemos alguns embates no passado e outros mais recentes, mas 
sempre de altíssimo nível. Agostinho é meu companheiro. Posso chamá-
lo de companheiro porque não sou bandido e, portanto, não preciso 
chamá-lo de comparsa. Quando ele foi candidato a Vice-Prefeito na 
chapa de Contagem, disse-lhe que estava entrando numa gelada, pois 
aquela mulher não havia prestado serviço algum. A única coisa que fez 
durante todo o tempo que permaneceu na Assembléia foi falar de salário 
de Deputado. Aliás, o salário de Deputado movimenta a imprensa e 
alguns setores interessados em denegrir a sua imagem. Serve de palco 
para aqueles que revelaram num "jornalzinho" que recebiam 
R$41.000,00, mas, na calada dos bastidores desta Casa, recebiam 
R$1 02.000,00. São tão covardes e sujos que choraram nesta tribuna 
após terem comprado apartamento no portal dos marajás. Para não 
aparecer a escritura. vendeu o apartamento "escondidinho", ainda no 
contrato. 

Disse ao Agostinho para não se juntar a essa ( ... )**, pois aquilo não é 
um partido, e sim uma ( .. .)**. O Agostinho foi o Vice-Prefeito da Marília. 
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Agostinho, perdoe-me ter de falar isso na tribuna, mas você faz parte 
dessa administração suja, covarde, corrupta e tão cheia de bandalheira 
como a que ocorre no PT em todo o País. Tão cheia de bandalheira como 
a maioria dos petistas, se não for a totalidade. 

A D. Marília me faz um contrato com a empresa Cobra para a 
informatização do Município, no valor de R$21.000.000,00, com dispensa 
de licitação. Aí uma empresa de um "compadrezinho" dela ganha para 
fazer um cabeamento ou coisa parecida. Não me ative à porcariada, pois 
há muito lixo, mas vou detalhar, porque farei a denúncia ao Ministério 
Público do patrimônio do Estado. Naquela comarca já foi aberta a ação 
civil pública contra essa senhora, que não deixa de ser igual à Marta, de 
São Paulo, que ( .. .)** sobre o nosso salário, porque sabia que lá teria a 
oportunidade de meter a mão em propina, conforme demonstram os 
contratos. 

Como no caso de Ribeirão das Neves, havia uma empresa, cujo nome 
ainda não memorizei, que fazia a coleta do lixo de Contagem. Vou 
averiguar, pois o contrato estava vencido. Vou conversar com a Vanessa 
e com o ex-Deputado Ademir Lucas para saber a origem disso, pois o 
contrato já estava vencido. A D. Marília, ao invés de fazer uma 
concorrência para a coleta de lixo de Contagem, pegou o contrato da 
empresa que coletava 100% do lixo, reduziu a participação dessa 
empresa para 20% e, coincidentemente, entregou os demais 80% à 
Consita, que legalmente deu R$500.000,00 para a campanha de 
Fernando Pimentel, na mesma forrna de mutreta, de jeitinho, de 
engavetamento, de prorrogação sem licitação, por especialização. Aliás, 
esse negócio de lixo é uma especialidade do PT. Esse povo de mão suja 
tem uma qualidade para mexer com lixo como nunca vi. 

E aí entregam ... A empresa que coletava o lixo, para não pôr a boca no 
trombone, ficou com 20% da coleta do lixo de Contagem. E a outra, 
independente de licitação, com dispensa de licitação, coleta hoje 80% do 
lixo de Contagem. 

Oh, meu Deus do céu! Depois vamos vendo por que se gasta tanto 
dinheiro em publicidade neste país: é para os jornais ficarem calados e 
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não falarem das mazelas e das SUJeiras dessa senhora - aliás, hoje 
deveríamos estar aqui homenageando-a. Ela ( ... )** aqui o tempo todo 
sobre salário e que não queria receber isso ou aquilo porque era uma 
aberração e uma imundície. Dona Marília, imundície é receber propina 
dentro de tanta safadeza como a senhora está fazendo no Município de 
Contagem, o que ajuda, graças a Deus, a enterrar de vez esse partido 
que nada de novo trouxe ao País. 

Hoje, naquele Município, a rejeição ao Governador Aécio Neves é de 
8%; a do governo Lula, 40%; e a da Sra. Prefeita, que ( ... )**o tempo todo 
sobre salário de Deputado, 53%. Oh, maravilha! Fico feliz quando o povo 
toma o ferro merecido por votar em gente vagabunda e enganadora. 
Parabéns ao povo de Contagem pela lição de vida que estão tomando, 
porque se arrebentaram com as próprias mãos. Quando não sabem 
votar, as pessoas votam exatamente como aqueles que jogam estrumes 
para cima para depois caírem em suas próprias cabeças. 

Sr. Presidente, cobraremos atentamente do Ministério Público deste 
Estado, que sempre foi um grande parceiro desse partido que não 
representa os trabalhadores, mas sim as quadrilhas organizadas deste 
país. Dentro desta Casa Legislativa há a nata dos representantes desse 
partido que se diz o partido da ética, da transparência e da honestidade, e 
que, com jeitinho, leva a mão em tudo neste país. 

Sr. Presidente e Deputados, muito obrigado. Economizei 4 minutos para 
V. Exa. e para essa ( ... )** responder à altura. 

* - Sem revisão do orador. 
** - Palavra expungida por determinação do Sr. Presidente. 

Questão de Ordem 
O Deputado Durval Ângelo- Gostaria que V. Exa., como Presidente da 

reunião, determinasse que se retirassem dos anais da Casa as palavras 
de baixo calão e depreciativas a uma colega ex-Deputada. Como todos 
sabemos, a questão do ordenamento dos trabalhos compete a V. Exa. 
Todas as palavras que não forem regimentais e não estiverem dentro da 
polidez que exige o debate legislativo ... Também não podemos tirar leite 
de pedras. A minha exigência é que essas palavras depreciativas a uma 
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ex-colega sejam retiradas. 

Quanto à questão de mérito, não merecem ser respondidas. Não 
podemos jogar pérolas aos porcos. 

O Sr. Presidente- A Presidência acata a solicitação do Deputado Durval 
Ângelo. De acordo com o entendimento regimental, determina que, na 
publicação da ata, sejam expungidas as palavras a que se refere o 
Deputado Durval Ângelo. Com a palavra, o Deputado Paulo Cesar. 

O Deputado Paulo Cesar - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 
Deputados, telespectadores da TV Assembléia, imprensa escrita e falada. 

No final do ano passado, representantes da indústria calçadista 
brasileira reuniram-se com o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e 
obtiveram dele o compromisso de que o governo federal adotaria 
medidas para ajudar o setor a enfrentar os prejuízos causados pela 
desvalorização do dólar. Criou-se com isso uma grande euforia no setor 
calçadista, mas, na verdade, até agora nada foi feito. O que vemos são 
perspectivas cada vez mais sombrias, com a contínua desvalorização do 
dólar, que fechou ontem com cotação de R$2, 14. 

O Sindicato das Indústrias de Calçados de Nova Serrana e Região, 
terceiro pólo calçadista do País, já refez suas projeções de crescimento 
para 2006 - que eram estimados em 6% da produção - e planejava 
produzir neste ano os mesmos 77 milhões de pares de calçados de 2005. 
Ou seja, não há previsão de crescimento na indústria calçadista mineira 
para este ano! 

Alguém poderia questionar minha preocupação, lembrando que, no 
caso do pólo calçadista de Nova Serrana, apenas 4% da produção é 
voltada para o mercado externo e que, por isso, a desvalorização do dólar 
não deve afetar tanto assim o faturamento. Mas devo lembrar que a 
queda nas exportações das indústrias calçadistas de São Paulo e do Rio 
Grande do Sul implica uma tendência de redirecionamento de seus 
produtos para o mercado interno, nicho tradicional das empresas 
mineiras. 

Esse mercado é muito complexo, e a artificialidade da política monetária 
que influi na cotação do dólar não é o único fator responsável por essa 
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crise histórica, por que está passando o setor. Outros fatores devem ser 
considerados, como os juros, a alta carga tributária e também a 
concorrência chinesa. 

Por isso esse cenário sombrio não se configura somente para a 
indústria calçadista de Minas. A expectativa da Associação Brasileira das 
Indústrias de Calçados - Abicalçados - é que o ano termine com pelo 
menos 25 mil demissões e 85 milhões de pares a menos na produção. 

Para se ter uma idéia da situação a que chegou a indústria calçadista 
no País, basta verificar os números. As exportações brasileiras caíram de 
212 milhões para 189 milhões de pares entre 2004 e 2005, enquanto as 
importações subiram de 8.800.000 para 16 milhões, sendo 81% 
originários da China. Está coberto de razão, portanto, o Presidente da 
Abicalçados, Élcio Jacometti, quando reclama da falta de reação por 
parte dos órgãos do governo aos apelos de ajuda. 

Naturalmente a indústria calçadista está buscando alternativas e 
soluções para fugir da crise. Recentemente o Sindicato das Indústrias de 
Calçados de Nova Serrana e Região viabilizou uma parceria com o 
Sebrae-MG e a Fiemg, por intermédio do Instituto Euvaldo Lodi, que 
prevê o desenvolvimento de projetos de "design" para 15 empresas 
calçadistas de Nova Serrana, sob a coordenação do estilista Ronaldo 
Fraga. A idéia é agregar valor aos nossos produtos. Acreditamos muito 
nessas iniciativas, e, com certeza, nossos produtos ganharão fôlego. 

Devo repetir que a valorização fictícia do real diante do dólar, os juros 
nas alturas, a alta carga tributária e a concorrência desleal chinesa são os 
fatores que corrompem a nossa indústria calçadista. 

Decorre disso um movimento incipiente, mas preocupante, que é a 
transferência de fábricas brasileiras para outros países. Para driblarem a 
crise, empresas brasileiras de calçados e também de confecções 
começam a contratar empresas na China ou até na Argentina para 
fabricar seus produtos. 

Sapatos e roupas saem das fábricas no exterior com as etiquetas de 
marcas brasileiras direto para terceiros mercados. Muitas vezes esses 
produtos atendem também ao mercado interno brasileiro. Trata-se de 
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uma maneira que as empresas encontraram para continuar competitivas 
e manter seus clientes no exterior e no Pais. Produzir na China, por 
exemplo, é de 30% a 40% mais barato que em qualquer outro lugar. 

Também é preocupante a substituição da produção local por calçados 
importados da China, cujo impacto vem sendo sentido com mais 
profundidade desde o ano passado. Na tentativa de não perder mercado, 
fabricantes importam mais barato e passam a fornecer tanto para o 
mercado interno quanto para os mercados externos. É, de fato, uma 
situação alarmante. 

Esse cenário remete à crise do setor após a desvalorização do real, em 
1994 e 1995, quando a receita com exportação caiu de 
US$1.900.000.000,00 em 1993 para US$1.200.000.000,00 em 1995, 
provocando a perda de mais de 30 mil empregos. Mas agora temos a 
China como agravante. 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Queria cumprimentá-lo pelo 
pronunciamento. Constantemente V. Exa. tem tocado nesse assunto que, 
na verdade, mexe com toda a estrutura de uma cidade: a indústria de 
calçados de Nova Serrana. Parabéns! 

Queria também aproveitar para, em nome do nosso partido, o PDT, 
apresentar nossas felicitações às mulheres mineiras pelo seu dia. 

Vou citar dois fatos que mostram perfeitamente a busca dessas 
mulheres por melhores condições de vida. Uma mulher de lbiracatu, que 
mora na zona rural, enviou-me uma carta mostrando a luta do seu dia-a-
dia. Ela é mãe de sete filhos, e com 32 anos apenas. Seu esposo tem de 
ir todos os dias a cidades no Triângulo e no Estado de São Paulo em 
busca de emprego, principalmente em época de colheita, e ela tem de 
fazer milagres para manter sua família. Uma coisa interessante é que seu 
nome é Maria dos Anjos. Deixo aqui nossas homenagens a D. Maria dos 
Anjos, do Município de lbiracatu. Queria prestar também minhas 
homenagens a uma Prefeita do Norte de Minas, da cidade de Riacho dos 
Machados, a Prefeita Domingas, que está aqui presente. Ela me 
mostrava a via-sacra que tem feito. Foi eleita Prefeita de um Município 
com 0,6 de FPM e herdou uma dívida de quase R$8.000.000,00. Tudo no 
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Município está inadimplente, sem as certidões negativas do INSS, todos 
os órgãos do Estado bloqueados pela inadimplência, o Siafi bloqueado, e 
ela vem lutando paulatinamente para trazer um mínimo de benefício para 
seu Município. Hoje mesmo ela está aí correndo atrás da Justiça e de 
projetos. Além dessa dívida de INSS, não tem nenhum carro para 
transporte escolar, sem nenhum programa com contas prestadas, e o seu 
antecessor, que era advogado, deixou o Município nessas circunstâncias. 

Queremos que ela fique como exemplo da mulher trabalhadora, da 
mulher da política, da mulher que luta, procura espaço e faz das tripas 
coração, como se diz no Norte de Minas, para exercer com dignidade um 
cargo público de importância, como o de Prefeita. 

Estava inscrito, mas, infelizmente, não terei tempo, portanto agradeço a 
V. Exa. a oportunidade de fazer estas duas homenagens: à Maria dos 
Anjos, em lbiracatu, essa mãe-símbolo da luta, da resistência, da garra e 
da perseverança; e à Prefeita Domingas, de Riacho dos Machados, por 
sua esperança, pela guerreira que é e pela luta que empreende para 
trazer o mínimo de benefícios a seu pequeno Município, incrustado no 
Norte de Minas, o qual foi saqueado pela administração passada e ficou 
sem receber um centavo sequer. Ficou tudo bloqueado, a Copasa cortou 
a água, e a Cemig, a luz. As escolas ficaram sem poder funcionar por 
causa da falta de estradas e de veículos para o transporte dos alunos. 
Ela, entretanto, não desistiu. Estamos a seu lado, junto com o 
Governador Aécio Neves, para regularizar sua vida e para que ela possa 
mostrar a sua grande competência como Prefeita. Muito obrigado pelo 
aparte. 

O Deputado Paulo Cesar - Agradeço ao Deputado Carlos Pimenta, 
nosso colega de partido, o PDT. Faço minhas suas palavras quanto às 
mulheres de Minas e essas duas heróicas representantes do Norte de 
Minas. 

Naquela época, a China não era competitiva no setor, portanto não era 
uma ameaça como competidora no mercado externo, e muito menos no 
mercado interno. 

Muito bem. O Presidente Lula, até o momento, não cumpriu a promessa 



187 
feita no dia 21/12/2005, quando disse aos empresanos do segmento 
calçadista que auxiliaria as empresas do setor, que quer que o governo 
diga qual é a sua posição diante da situação, pois assim poderá tomar as 
decisões que melhor se apliquem ao negócio dos calçados. São decisões 
que passam pela opção de deixar de produzir e passar a importar ou de 
fabricar em outros países, como já vem ocorrendo por parte de algumas 
empresas. 

É sabido que o governo federal não vai mexer no câmbio por causa de 
um único setor, mas ele precisa saber que haverá uma queda brutal na 
produção e na exportação, além de milhares de demissões. Entre elas, 
podem ter certeza, estarão milhares de mulheres trabalhadoras, que cada 
vez mais vêm conquistando espaço na indústria calçadista. 

A essas mulheres, que, de uma forma ou de outra, lutam por melhores 
condições de vida, seja nas fábricas, seja no lar, seja no campo, seja em 
outro qualquer lugar deste país e do mundo, meus sinceros votos de 
felicidade, neste dia internacional dedicado a elas, hoje e sempre. Muito 
obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião Costa. 
O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados que 

integram a Mesa que dirige os trabalhos, senhores da imprensa, 
senhores parlamentares presentes, senhoras e senhores, inicialmente, 
queria dizer, Sr. Presidente, que entendi o apelo de V. Exa. para que 
todos nós, inscritos nesta tarde, reduzíssemos o tempo regimental 
disponível ao orador inscrito a seguir. 

Todo apelo deve ser avaliado, e o respeito aos que nos sucedem deve 
ser observado, portanto conseguirei reduzir o tempo de que disporia de 
15 minutos. 

Quero justificar minha presença nesta tribuna. Para estar aqui, deve 
haver sempre um motivo relevante, uma vez que se trata de um lugar de 
grande importância, que deve ser respeitado por nós, parlamentares, 
para merecer também da sociedade o respeito. 

Tenho um objetivo esclarecedor. No início desta semana, jornais que 
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circulam no Estado do Rio de Janeiro e em parte de Minas Gerais 
noticiaram que houve um desastre ecológico na Zona da Mata. O fato 
chegou a ser objeto de pronunciamentos e comentários nesta tribuna. 

O episódio ocorreu com uma mineradora, no Município de Miraí, 
localizado na região da Zona da Mata mineira, que conheço muito bem, 
pois lá, por três vezes consecutivas, tive a mais expressiva votação. Mais 
que um compromisso, eu tenho com Miraí a responsabilidade de 
esclarecer qualquer fato que se refira à região. 

Os jornais noticiaram que houve um desastre ecológico na região. Esse 
assunto ficou muito mais de fora para dentro do que de dentro para fora. 
Na região - Miraí, Muriaé, Patrocínio do Muriaé e Eugenópolis -, o 
comentário é o mais insignificante possível, pois o que houve foi um 
deslizamento de terra. 

Sr. Presidente, trouxe um esclarecimento de diversas laudas da Feam, 
que poderia ser lido nesta tarde. Nele, explica-se tópico por tópico o que 
se passou nessa localidade; todavia, atendendo ao apelo de V.Exa., não 
farei a leitura, mas solicito que essas informações se tornem notas 
taquigráficas, integrando, assim, este pronunciamento. 

A Feam tem tomado uma série de providências relativas à exploração 
de bauxita no entorno do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro. 

Após diversas intervenções entre a empresa mineradora e o órgão 
fiscalizador do Estado - Feam, chegou-se a um termo de ajustamento de 
conduta. 

A fim de esclarecer sobre a atividade extrativista, lembro que participam 
de uma concessão quatro elementos: quando se busca registrar qualquer 
parte do subsolo, a primeira autoridade procurada é o DNPM, órgão do 
governo federal; procura-se o proprietário do solo a fim de que permita o 
acesso à área a ser explorada; a Prefeitura deve manifestar-se sobre o 
interesse do Município em relação ao empreendimento; por fim, 
chegamos à figura do Estado de Minas Gerais, a Feam, que concede a 
licença e fiscaliza, sendo precedida dos requisitos anteriores. 

Não se trata de confronto entre a Situação e a Oposição, mas qualquer 
falha no setor não é responsabilidade única do governo de Minas, 
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tampouco o é da Secretaria de Meio Ambiente: envolve o DNPM, quem 
cedeu o acesso à propriedade e a Prefeitura Municipal. Não vim 
denunciar ninguém. Pelo contrário, ressalto que não se pode transformar 
este momento num cavalo-de-batalha, fazendo o jogo do Estado do Rio 
de Janeiro, que muito admiro, pois é encantador pela sua beleza natural. 

Dada a sua proximidade de Minas Gerais e sem ter a condição de 
Estado central, que é fiscalizado por todos que estão em seu entorno, o 
Rio de Janeiro é o último Estado entre o continente e o oceano. Portanto, 
ninguém fiscaliza seus desastres ambientais. Ele, por sua vez, passa 
para a história como verdadeiro inquisidor do que ocorre em Minas 
Gerais. Numa das notícias, chegou a dizer que Minas seria punida. 
Talvez o Rio de Janeiro esteja meio desequilibrado com o atual momento, 
com a instabilidade do governo. O Governador ou marido da 
Governadora se transforma em candidato à Presidência da República, e o 
Estado fica sem ninguém para representá-lo. 

Debitar a Minas Gerais um fato ocorrido devido a um caso fortuito, 
talvez de força maior, seria uma leviandade. 

A Mineradora Rio Pomba, sobre a qual recai o alarde do Estado do Rio 
de Janeiro atualmente, assina termo de ajustamento de conduta. Portanto 
os passos foram dados, as providências foram tomadas e as advertências 
foram feitas. 

Relembro, sobretudo aos colegas da Oposição, a quem muito respeito, 
que tentar debitar ao governo de Minas Gerais a responsabilidade por 
esse episódio é uma leviandade, uma vez que quatro personagens 
participam: o DNPM, órgão do Ministério que autoriza o registro do 
subsolo; o proprietário rural, que autoriza o acesso ao local desejado; a 
Prefeitura Municipal, que se manifesta sobre a conveniência da instalação 
do empreendimento; e a Feam, que autoriza, licencia e tem obrigação de 
fiscalizar, como está fazendo. 

Em nome do PPS, registro nossa homenagem ao Dia Internacional da 
Mulher. Apesar de todas as avaliações estatísticas já feitas neste 
Plenário, mais significativo que os números é a influência e a importância 
que as mulheres têm no contexto da sociedade contemporânea. 
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O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Nobre colega Sebastião 

Costa, gostaria de aproveitar a homenagem que V. Exa. faz ao Dia 
Internacional da Mulher para deixar registrado nos anais da Casa nossos 
cumprimentos a essas valorosas guerreiras - mulheres do nosso Brasil e 
do nosso Estado. Convivemos com elas diariamente e sabemos da sua 
força e do que representam no cenário mundial. Muitas transformações 
têm ocorrido graças ao trabalho que vêm desenvolvendo. No Parlamento 
não é diferente, pois nossas Deputadas são atuantes, trabalhadoras, 
lutadoras e têm representado as mulheres do nosso Estado, que hoje já 
são a maioria. Não digo isso apegando-me aos números, mas 
reconhecendo a grandeza dessas mulheres, sua força, o exercício do 
trabalho que prestam no dia-a-dia e a valorização que merecem. Este dia 
é um reconhecimento da luta que vêm travando ao longo de tantos anos, 
e seu espaço vem sendo reconhecido por todos cada vez mais. 

Comungo com o pensamento de V. Exa. e dos demais oradores que 
nos antecederam e cumprimento todas as mulheres de Minas Gerais, 
parabenizando-as pelo excelente trabalho que têm prestado ao nosso 
Estado e a nossa nação. Parabéns a V. Exa. pela lembrança de um dia 
tão importante. Obrigado. 

O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Agradeço ao Deputado 
Sebastião Costa. Prometo ser breve para que o próximo orador tenha 
oportunidade de falar, mas não posso deixar de homenagear as mulheres 
neste dia tão importante: o Dia Internacional da Mulher. 

Hoje, pela manhã, realizamos na Copasa uma homenagem às mulheres 
da empresa. Essa homenagem foi muito bonita e contou com a presença 
maciça da mulher "copasiana". 

Nesta oportunidade, quero apelar a V. Exa. Há um projeto de minha 
autoria, pronto para ser incluído na pauta do Plenário. Esse projeto se 
encontra em tramitação desde 2003 e até hoje não foi colocado em 
votação. Não conseguimos entender o porquê. 

Como já disse, trata-se de um projeto pronto para ser votado, pois já 
passou por todas as comissões. Ele visa exatamente homenagear a 
mulher brasileira, com a entrega, no dia 8 de março, da Medalha Bárbara 
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Heliodora. 

Se Deus quiser, no prox1mo ano, neste dia, estaremos aqui 
comemorando os 150 anos daquele trágico acidente com as tecelãs, já 
com a Medalha Bárbara Heliodora formalmente criada nesta Casa, o que 
prestará justa homenagem à mulher mineira. 

Peço a V. Exa. que se empenhe e inclua esse projeto na pauta, para 
que tenhamos condições de programar e implementar definitivamente a 
Medalha Bárbara Heliodora nesta Casa Legislativa. Obrigado. 

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, antes de concluir, 
agradeço a participação do Deputado Fábio Avelar. Acredito que, com a 
permissão da Presidência, consigamos transformar este momento da 
minha passagem por aqui em questão de ordem. Sei que ela deveria ter 
sido levantada noutro momento, mas eu a considero oportuna, pois a 
questão do projeto precisa ser definida. Entendo perfeitamente. 

Quero fazer um comentário final. Faço-o para que nos seja permitido ter 
discernimento e lucidez quando ocorrerm episódios como os que aqui 
narrei. Para se ter uma idéia, criou-se a imagem de "turvidez" de uma 
água em Paraíba do Sul. Imaginem, em pleno tempo de chuva, depois de 
quase um mês de sol, é natural que a água tome uma cor diferente. Na 
verdade, o que me preocupa não é a "turvidez" da água e sim a "turvidez" 
daqueles que deveriam estar governando o Estado do Rio de Janeiro 
com dedicação e compromisso, sem querer transferir a outros a 
responsabilidade pelo que não fazem. 

Portanto deixo aqui as nossas palavras e minha solicitação para que 
essas informações integrem o pronunciamento que acabo de fazer. 

- A seguir, vem à Mesa e é deferido pelo Sr. Presidente, nos termos do 
inciso XIX do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado 
Sebastião Costa, solicitando a inserção, nos anais desta Casa, do 
seguinte termo de ajustamento de conduta firmado entre a Mineração Rio 
Pomba Cataguases Ltda. e o Ministério Público Estadual: 

"A Feam tem tomado uma série de providências relativas à exploração 
de bauxita no entorno do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro. Após 
diversas intervenções entre a empresa mineradora e o órgão fiscalizador 
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do Estado - Feam, chegou-se a um termo de ajustamento de conduta, 
transcrito a seguir: 

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Nº 00_/2006 
Preliminar e emergencial 
Ementa: termo de compromisso de ajustamento de conduta, na forma 

dos artigos 5º, § 6º da Lei n.º 7.347/85, firmado perante o Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais pela Mineração Rio Pomba 
Cataguases Ltda., estabelecida à Fazenda São Francisco, Município de 
Miraí - MG referente às medidas emergenciais necessárias a mitigar os 
impactos ambientais decorrentes do sinistro ocorrido no dia 1 º de março 
do corrente ano, na referida Fazenda. 

1- Partes 
1 - O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pelos Exmos. Drs. 

Rodrigo Cançado Anaya Rojas, Procurador de Justiça do Estado de 
Minas Gerais - Coordenador do CAO-MA, Fernando A. N. Galvão da 
Rocha, Promotor de Justiça do Estado de Minas Gerais - Assessor do 
CAO-MA e órgão de execução designado, doravante denominados 
apenas Ministério Público; e 

2- Mineração Rio Pomba Cataguases Ltda., CGC nº 19.534.650/0005-
79, estabelecida na rua Fazenda São Francisco, Município de Miraí- MG, 
neste ato representada pelo sr. Carlos Gilberto Ferlini, carteira de 
identidade nº 7.545.170 SSP-SP, e acompanhado por seus procuradores, 
Drs. William Freire, OAB-MG nº 47.727, Luiz Carlos Parreiras Abritta 
OAB-MG nº 58.400, Antônio Rufino Neto OAB-MG nº 43.228,doravante 
denominada Compromissária. 

li - Interveniente 
1 - Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam, órgão do Sisema -

Sistema Estadual de Meio Ambiente de Minas Gerais, neste ato 
representado pelo seu Presidente, Sr. limar Bastos Santos. 

2 - Instituto Mineiro de Gestão das Águas - lgam, órgão do Sisema -
Sistema Estadual de Meio Ambiente de Minas Gerais, neste ato 
representado pelo seu Diretor-Geral, Sr. Paulo Teodoro Carvalho. 

111 - Considerandos 
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3.1 - Considerando que, no dia 1 º de março de 2006, ocorreu o 

deslocamento de uma das placas do vertedouro da barragem de 
contenção de rejeitas da lavra de bauxita realizada pela compromissária, 
localizada na Fazenda São Francisco, Município de Mirai - MG, 
provocando significativo carreamento de sólidos (argila) no Córrego Bom 
Jardim, município de Mirai, com reflexos para os cursos d'água à jusante; 

3.2 - Considerando que, o auto de fiscalização nº 006.803/2006 da 
Feam sugere medidas corretivas que devem ser viabilizadas com 
urgência, para mitigar os impactos constatados no local; 

3.3 - Considerando o art. 225 da Constituição Federal, segundo o qual 
"Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se 
ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo 
para as presentes e futuras gerações" , incumbindo ao Poder Público 
tomar todas as medidas cabíveis para assegurar esse direito; 

IV- Objeto 
4.1 - O presente termo de compromisso visa estabelecer apenas 

medidas emergenciais para minimizar os danos e riscos à população e ao 
meio ambiente decorrente do sinistro verificado na Fazenda São 
Francisco, na zona rural do Município de Mirai - MG. 

4.2 - A lavratura do presente não isenta os responsáveis pela possível 
reparação integral dos danos e, eventual, cumprimento de medidas 
compensatórias pelos danos irreversíveis, que serão objeto de 
entendimento posterior. 

V - Natureza do compromisso de ajustamento de conduta 
O presente termo constitui título executivo extrajudicial, conforme art. 5º, 

§ 6º, da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, nos termos constantes das 
cláusulas abaixo. 

VI - Obrigações da compromissária 
Fica a compromissária obrigada a: 
6.1 - continuar disponibilizando todos meios necessários para garantir a 

normalidade do abastecimento público de água potável nas cidades que, 
eventualmente, sofram reflexos do sinistro; 
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6.2 - contratar empresa idônea especializada para elaborar laudo sobre 

a segurança da barragem existente na Fazenda São Francisco e, sendo o 
caso, indicando as medidas necessárias para evitar novos sinistros, no 
prazo de 1 O (dez) dias úteis; 

6.3 - apresentar ao Ministério Público e aos Intervenientes, incontinente 
após o prazo estabelecido no item anterior, comprovação do cumprimento 
da referida obrigação, por meio de cópias autenticadas do instrumento 
contratual; 

6.4 - apresentar ao Ministério Público e à Fundação Estadual do Meio 
Ambiente de Minas Gerais - Feam -, no prazo de 30 (trinta) dias após a 
contratação referida no item 6.2, o laudo pericial conclusivo produzido; 

6.5 - se o laudo indicar a necessidade de intervenções na estrutura e 
mecanismo da barragem, apresentar ao Ministério Público e à Fundação 
Estadual do Meio Ambiente de Minas Gerais - Feam -, projeto executivo, 
acompanhado de cronograma físico-financeiro das medidas emergenciais 
que garantam a segurança da barragem existente na Fazenda São 
Francisco, visando evitar novos sinistros; 

6.6 - se for o caso, executar, na forma e cronograma aprovados pelo 
órgão ambiental, as medidas emergenciais mencionadas no item anterior; 

6.7 - contratar empresa idônea especializada para elaborar o plano de 
reabilitação dos cursos d'água afetados pelo sinistro, identificando fases 
de trabalho específicas e definição dos trechos a serem reabilitados, no 
prazo de 1 O (dez) dias úteis; 

6.8 - apresentar ao Ministério Público e ao Instituto Mineiro de Gestão 
das Águas - lgam , no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados após a 
contratação referida no item 6.7, o plano de reabilitação produzido. 

6.9 - contratar empresa idônea especializada para elaborar o 
diagnóstico ambiental, bem como plano de ação visando dimensionar os 
danos ambientais produzidos, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias 
corridos; 

6.1 O - apresentar ao Ministério Público e ao Instituto Mineiro de Gestão 
das Águas - lgam , no prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos, 
contados após a contratação referida no item 6.9, o diagnóstico ambiental 
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produzido. 

6.11 - monitorar a qualidade das águas do Córrego Bom Jardim e rios 
Fubá e Muriaé, segundo os parâmetros do lgam, em uma freqüência 
quinzenal, pelo período de 90 (noventa) dias, remetendo relatório Instituto 
Mineiro de Gestão das Águas- lgam. 

6.12 - elaborar, apresentar ao Ministério Público, à Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad e às 
intervenientes, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da 
assinatura do presente termo, e executar imediatamente plano de 
comunicação social que informe às comunidades atingidas as atividades 
que forem executadas pela compromissária. 

6.13 - como indicação do interesse em concorrer de todas as maneiras 
para a reparação e compensação do dano ambiental, a ser discutida e 
verificada em momento posterior, a compromissária depositará em conta 
judicial remunerada especialmente aberta na Comarca de Miraí/MG a 
quantia de R$100.000,00 (cem mil reais), no prazo de 90 (noventa) dias 
para a construção de uma estação de tratamento de esgoto no Município 
de Miraí!MG, devendo a administração municipal, no prazo de 1 (um) ano 
após o depósito, iniciar as obras concernentes, sob pena de poder a 
compromissária levantar o valor depositado. Realizado o depósito, a 
compromissária comunicará formalmente ao prefeito municipal. Caberá 
ao prefeito municipal requerer ao Juiz o levantamento das quantias 
necessárias ao desenvolvimento da obra. 

6.14 - o descumprimento, injustificado de qualquer das obrigações 
implica em pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais), a ser 
depositada em conta judicial a disposição do juízo; 

VIl - Das disposições finais 
A assinatura deste TAC pelas partes não compromete, de modo algum, 

a apuração de irregularidades ambientais que foram objeto de 
investigação e que deram origem a procedimentos administrativos, ainda 
em instrução, no âmbito da Procuradoria da República e no âmbito do 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais. 

VIl - Do foro 
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As questões decorrentes deste compromisso serão dirimidas na 

comarca de Belo Horizonte - Minas Gerais. 
E, por estarem assim combinados, firmam o presente compromisso, em 

5 (cinco) vias, que vai assinada por todos, sendo uma delas encaminhada 
ao Sr. Prefeito municipal de Miraí-MG. 

Belo Horizonte, 6 de março de 2006. 
Fernando A. N. Galvão da Rocha, Rodrigo Cançado Anaya Rejas; 

Promotor de Justiça, Procurador de Justiça - limar Bastos Paulo Teodoro 
Carvalho, Feam, lgam - Carlos Gilberto Ferlini William Freire, c i nº 
7.545.170 SSP-SP OAB-MG nº 47.727 - Luiz Carlos Parreiras Abritta 
Antonio Rufino Neto, OAB-MG nº 58.400 OAB-MG nº 43.228" 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Arlen Santiago. 
O Deputado Arlen Santiago - Sr. Presidente, Deputado Rêmolo Aloise, 

Deputadas, Deputados, telespectadores da TV Assembléia, cumprimento 
todas as mulheres do Brasil, de Minas Gerais, lembrando-me da minha 
esposa, Laís, e das minhas filhas, Laisinha, Luísa e Lara. Em minha casa, 
são quatro valorosas pessoas do sexo que está sendo homenageado 
hoje. 

Mas o que me traz a esta tribuna é o desejo, que acredito não ser 
apenas meu, mas de muitos de nós e de muitos cidadãos mineiros, de 
fazer justiça a um nome, a um grande mineiro, a Walfrido dos Mares 
Guia. Falo do homem, do empreendedor audacioso e arguto, do homem 
público sério, dedicado e competente; do Ministro que fez do nada um 
dos mais importantes e produtivos Ministérios do atual governo federal. É 
esse homem, de tantos serviços prestados ao Brasil, seja na iniciativa 
privada - como empresário que acreditou no sertão mineiro, implantando 
em Montes Claros uma indústria de tecnologia de ponta, única produtora 
de insulina da América Latina e do Hemisfério Sul, e que criou um 
pequeno cursinho vestibular e, com ele, construiu um grande complexo 
educacional -, seja no setor público - em que revolucionou a educação 
pública mineira, deixando a Secretaria de Educação com reconhecimento 
até dos seus críticos iniciais -, que, agora, revoluciona e profissionaliza o 
setor do turismo nacional, transformado em uma das nossas mais 
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importantes fonte de divisas. 

Esse homem, senhores, é que querem colocar agora sob os holofotes 
para a execração pública. Sob qual acusação? A de ter colaborado com a 
campanha de um amigo e ex-companheiro de chapa de governo, o 
Senador Eduardo Azeredo. Difícil entender as razões de colocar sob 
suspeita alguém que assinou um cheque nominal para uma empresa e o 
depositou. Tudo registrado, perfeitamente identificado. Entender que 
pode haver uma irregularidade em uma operação como essa não é 
desrespeito apenas com o Ministro Walfrido dos Mares Guia, mas com 
toda a classe política, com todos nós, simplesmente porque se lança 
suspeita sobre ela, apenas por envolver homem público. Quantos outros 
cheques assinados por empresários, profissionais liberais, cidadãos 
comuns foram depositados na conta dessa empresa? São todos 
suspeitos? Se Walfrido não fosse Ministro, fosse simplesmente um 
empresário bem-sucedido como, de fato, é, estaria agora sob suspeita, 
debaixo dos holofotes do denuncismo? Certamente não; está colocado ali 
apenas por ser um homem público. 

Isso tem de acabar no Brasil. Não é possível que se continue a agredir 
um homem público, sério, apenas por ser um homem público. Que se 
puna com rigor os que tiveram desvio de conduta, inclusive aqueles que 
construíram sua carreira simplesmente às custas do denuncismo, mas 
que se preservem os homens sérios, bem-intencionados deste país. 
Atitudes assim só afastam os homens da vida pública, abrindo espaço 
para quem dela quer-se aproveitar. Não tentem arrastar para a lama, 
onde muitos - inclusive alguns que se postavam como vestais, detentores 
do monopólio da honestidade - chafurdam, alguém que só tem 
compromisso de ajudar o Brasil. 

Walfrido não tem de provar nada. Quem tenta lançar dúvidas sobre ele, 
sim, precisa antes explicar que sinais de irregularidade pode haver em 
uma operação que seguiu todas as normas legais. O Brasil não tem o 
direito de queimar os seus melhores quadros; ao contrário, precisa 
preservar suas lideranças. 

E Walfrido é uma das lideranças nacionais de maior expressividade, um 
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grande nome do PTB para o Brasil. Deixem Walfrido em paz. O País 
precisa dele. 

• - Sem revisão do orador. 
2ª Parte (Ordem do Dia) 

1 ªFase 
Abertura de Inscrições 

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a 
Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1 ª 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. 

Registro de Presença 
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença em Plenário do 

nosso eterno colega, ex-Deputado Bonifácio Mourão, Prefeito Municipal 
de Governador Valadares. 

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

Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição 
nº 95/2006, da Deputada Ana Maria Resende e outros, que dá nova 
redação ao § 2º do art. 256 da Constituição do Estado. Pelo BPSP: 
efetivos - Deputados Carlos Pimenta e José Milton; suplentes - Deputado 
Leonídio Bouças e Deputada Vanessa Lucas; pelo Bloco PT-PCdoB: 
efetivo - Deputado Jésus Lima; suplente - Deputado Adelmo Carneiro 
Leão; pelo PMDB: efetivo - Deputado lvair Nogueira; suplente - Leonardo 
Quintão; pelo PFL: efetivo - Deputado Gustavo Corrêa; suplente -
Deputado Doutor Viana. Designo. Às Comissões. 

Leitura de Comunicações 
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações 

apresentadas nesta reunião pela Comissão de Política Agropecuária -
aprovação, na 1 ª Reunião Ordinária, em 7/3/2006, do Requerimento nº 
5.996/2006, do Deputado Antônio Andrade (Ciente. Publique-se.); e pelos 
Deputados Gustavo Valadares (2) - informando sua indicação para Líder 
do PFL e indicando o Deputado Gustavo Corrêa para Vice-Líder do PFL; 
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Márcio Kangussu - informando sua indicação para Líder do PPS e 
indicando o Deputado Marlos Fernandes para Vice-Líder do PPS; Ricardo 
Duarte (2) - informando sua indicação para Líder do Bloco PT-PCdoB e 
indicando a Deputada Elisa Costa e o Deputado Edson Rezende para 
Vice-Líderes do Bloco PT-PCdoB; e Jésus Urna - informando sua 
indicação para Líder da Minoria. (Ciente. Publique-se. Cópia às 
Comissões e às Lideranças.). 

Despacho de Requerimentos 
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do 

inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos da Deputada 
Lúcia Pacífico, solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 
2.779/2005, e dos Deputados George Hilton, solicitando a retirada de 
tramitação do Projeto de Lei nº 2.836/2005, e José Henrique, solicitando a 
retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 1 .628/2004 (Arquivem-se os 
projetos.); e, nos termos do inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno, 
requerimentos do Deputado João Bittar (7), solicitando a inclusão em 
ordem do dia dos Projetos de Lei nºs 727, 728, 745, 816, 817, 831 e 
1.206/2003. 

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

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de 
Resolução nºs 2.748/2005, da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, que ratifica o Regime Especial de Tributação nº 19/2005, 
nos termos do art. 7º da Lei nº 15.292, de 5/8/2004; e 2.749/2005, da 
Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime Especial de 
Tributação nº 18/2005, nos termos do art. 7º da Lei nº 15.292, de 
5/8/2004 (À promulgação.); e dos Projetos de Lei nºs 1.760/2004, da 
Deputada Ana Maria Resende, que dispõe sobre procedimentos a serem 
adotados pelos fornecedores de produtos ou serviços considerados 
nocivos à saúde da população do Estado e dá outras providências; 
1.877/2004, do Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a 
doar ao Município de Sabinópolis o imóvel que especifica; 2.220/2005, do 
Deputado Luiz Fernando Faria, que autoriza o Poder Executivo a doar ao 
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Município de Senador Cortes o imóvel que especifica; 2.534/2005, do 
Deputado Marlos Fernandes, que autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Município de Simão Pereira o imóvel que especifica; e 2.756/2005, do 
Governador do Estado, que altera a Lei nº 12.995, de 30/7/2005, que 
autoriza o Poder Executivo a fazer a doação ou a reversão dos imóveis 
que menciona (À sanção.). 

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado André 
Quintão, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A 
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 45 
minutos. Com a palavra, o Deputado André Quintão. 

O Deputado André Quintão - Presidente Rêmolo Aloise, Srs. 
Deputados, Sras. Deputadas, telespectadores, especialmente às 
mulheres de Minas Gerais, em nome do Bloco PT-PCdoB, rendo a nossa 
homenagem, renovada a cada dia pela força, garra, emancipação, 
libertação, enfim, por tudo o que a mulher mineira e brasileira 
conquistaram nas últimas décadas e nos últimos anos. Com carinho 
especial às nossas colegas Deputadas desta Assembléia, gostaria de 
homenageá-las na pessoa da nossa querida amiga, ex-Deputada e atual 
Prefeita de Contagem, Marília Campos. Trata-se de pessoa digna, séria, 
merecedora de toda a nossa confiança pessoal e política, que tem feito 
grande esforço para bem governar a importante cidade de Contagem. 
Então, em nome do bloco e na pessoa da Deputada Marília Campos, 
transmito os nossos cumprimentos a todas as mulheres guerreiras de 
Minas Gerais. 

O Deputado Jésus Lima (em aparte) - Deputado André, compartilho da 
sua solidariedade com a ex-Deputada e atual Prefeita Marília Campos, 
quem conheço muito bem. É uma pessoa íntegra e de lisura fenomenal. 
Conheço onde ela mora e a sua história de vida. É uma sindicalista. 
Jamais seria capaz de se enquadrar nas palavras proferidas desta tribuna 
por outro Deputado. Então, sou solidário com V. Exa. Quanto a 
personalidade, ética, lisura da companheira Marília Campos. 

Quanto ao assunto do contrato, abordado aqui, conheci de perto a 
situação caótica que Marília Campos encontrou ao receber a Prefeitura 
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de Contagem. E, quando há caos, é fácil fazer corrupção. E era isso o 
que existia lá antes, no governo do PSDB. Agora ela está arrumando a 
casa, implantando computadores, informatizando a Prefeitura, onde não 
havia sequer um computador para um Secretário trabalhar. Fez um 
contrato com a Cobra, cujos 98% do capital pertencem ao Banco do 
Brasil, empresa pública. Tão logo surgiram essas questões levantadas há 
meses, a Prefeita pediu à controladoria interna do Município um 
levantamento de todo o contrato, e esta sugeriu a suspensão e o não-
pagamento de qualquer serviço feito por essa empresa. Então, desde o 
dia 16 de janeiro, está suspenso todo tipo de serviço por ordem da 
controladoria. A própria Prefeitura está tomando providências em relação 
a quaisquer suspeita e contrato, enfim, a qualquer coisa que haja dentro 
de uma Prefeitura do tamanho da de Contagem. 

Deputado André Quintão, ontem eu pretendia fazer um pronunciamento 
para falar de determinada empresa, pois temos de voltar a falar dessa 
questão. Devemos centrar nossas dúvidas no processo de privatização 
que o governo do PSDB fez em nosso país. Ou seja, vendeu o ouro e as 
riquezas da Nação. Agora, alguns Deputados alegam sua fama, dizem 
que muito fizeram quando estiveram à frente do Executivo. 

Precisamos lembrar a privatização da Vale do Rio Doce. Li um artigo 
segundo o qual a Vale obteve um lucro de 67%. Esse percentual 
corresponde ao lucro de R$10.024.000.000,00 apenas no ano de 2005, 
ou seja, quase toda a capacidade de investimento que o governo federal 
do Presidente Lula tem para fazer no Brasil inteiro. Perguntamos: por que 
quiseram privatizar a Vale do Rio Doce e a Petrobras? Qual o objetivo do 
governo do PSDB quando entregou nosso ouro, a Vale do Rio Doce? 
Temos de aprofundar nessa questão. Aí, sim, pode existir muito a ser 
esclarecido. Obrigado. 

O Deputado André Quintão - Obrigado, Deputado Jésus Lima. Nem 
precisaríamos dispor de documentos, até porque a lisura do trabalho da 
companheira Marília é inelutável. 

O Deputado Ricardo Duarte (em aparte) - Aproveito o aparte ao 
pronunciamento de V. Exa. para homenagear as mulheres mineiras, 
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tendo em vista sua história de luta e a importância que têm no cenário 
público e político mineiro. E faço essa homenagem na pessoa da 
Deputada Marília Campos, que é uma companheira espetacular e merece 
ser lembrada hoje, em virtude de tudo o que fez, da garra que tem, da 
história de luta e da lisura com que conduz as questões públicas. 

Com certeza, ela dará resposta adequada às acusações que lhe foram 
feitas. É claro que ela não precisa da nossa defesa, mas, como hoje é o 
dia 8 de março e ela tem uma história de luta que representa bem as 
mulheres de Minas, faço-lhe esta homenagem. 

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado André Quintão, em 
primeiro lugar parabenizo V. Exa. pelo período de Liderança. V. Exa. foi 
meu sucessor e agora será sucedido pelo Deputado Ricardo Duarte. Ao 
mesmo tempo em que homenageio V. Exa. pelo belíssimo trabalho 
realizado à frente do PT, desejo ao seu sucessor, Deputado Ricardo 
Duarte, que dê prosseguimento ao trabalho de unidade que a bancada 
tem feito junto a outros partidos, para que o Legislativo seja visto 
externamente de maneira positiva, o que é fundamental. Esse é o desejo 
de todos nós, parlamentares, e dos partidos políticos. 

Nesta oportunidade, também faço uma homenagem às mulheres do 
Brasil, especialmente às de Minas Gerais, que são aguerridas, 
companheiras e têm um papel fundamental. Muitas delas militam na vida 
política, outras no movimento social e em casa. Um abraço especial para 
as mulheres! O dia 8 de março foi escolhido por tratar-se da data em que 
as mulheres receberam, nos Estados Unidos, uma repressão intensa. 
Várias trabalhadoras foram assassinadas por participarem de uma luta. 
Essa data traz a simbologia da luta das mulheres por igualdade social no 
nosso país e no mundo como um todo. 

Assim é a nossa Prefeita de Contagem. O ataque não é à Marília, mas 
é um ataque que sempre é feito ao PT. O que a Marília faz em Contagem 
é sempre muito bem-visto. E os Deputados sabem disso. Seu trabalho é 
feito com muita clareza e transparência. Não há nada que coloque 
nenhuma dúvida sobre o que Marília vem fazendo em Contagem. 

São denúncias vazias que não tendem a atingi-la. Denúncias vazias 
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tendem a atingir o PT. Portanto, que a Marília não se sinta ofendida por 
isso, bem porque quem fez a ofensa não merece respeito. A ofensa é ao 
PT e, mais do que uma ofensa, na verdade é uma reação que temos visto 
de setores que são da elite ou têm cabeça de elite dominante. Esses 
jamais suportaram a existência do PT e muito menos a vitória do PT e o 
governo que o PT faz. 

Nosso governo pode não ser perfeito - e jamais haverá um governo 
perfeito -, mas é um governo voltado para os pobres, para os 
trabalhadores, que modifica a estrutura do País e tem pontos de avanços 
fundamentais na relação com os mais pobres e despossuídos. O PT tem 
uma relação de respeito, sem arrogância e, principalmente, sem 
preconceito. 

As falas, em geral, quando atacam o PT, são eivadas de preconceito. É 
exatamente isso que temos de combater. Considero esse mais um 
preconceito que se reveste contra a mulher que, talvez por ser mais frágil 
em sua formação, tenha de, no seu dia, receber ataque também de mais 
um preconceito. Que não é contra a Marília, mas contra as mulheres, o 
PT e os que lutam. É assim que compreendo que denúncias e palavras 
vazias não deveriam ser ditas no parlamento. porque no parlamento se 
requer a disputa, a luta política, e não a luta travada de maneira incorreta, 
que fere o decoro parlamentar. 

Não. Esse ataque é um ataque ao PT. Mas não é um ataque que tenha 
fundamento. É, mais uma vez, cheio de preconceitos. Isso ocorre porque 
o PT reflete a vitória de um setor importante não apenas do PT, mas 
daqueles que lutam para que possamos ter em nossa vida cotidiana 
direitos adquiridos e conquistas que vêm do seio do movimento popular. 
Aqueles que não concordam e nunca concordaram com uma política mais 
justa e mais igualitária sempre fazem esse tipo de ataque. 

O Presidente Lula já foi vítima diversas vezes disso, até aqui na Casa, 
por pessoas que não o compreenderam. Então, os mesmos que tentam 
fazer isso agora com a Prefeita Marília Campos já tentaram fazer o 
mesmo com o Lula, por ele ser operário e não ter um dedo. Infelizmente, 
Deputados, são preconceitos que ainda existem em nossa sociedade 
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minoritariamente. Já foram maiores, mas têm sido derrotados pelo País 
afora. 

E não será diferente em Minas Gerais. A derrota desses setores tem 
ocorrido com constância. E continuarão. É esse medo que faz com que a 
reação seja conservadora, reacionária e preconceituosa. 

Nossa homenagem a Marília Campos e às mulheres. Muito obrigado. 
O Deputado André Quintão- Muito obrigado, Deputado Rogério Correia. 

Nessa linha de raciocínio, ontem eu estava inscrito pelo art. 70, mas, 
infelizmente, um Deputado da base do governo solicitou o encerramento, 
de plano, da reunião, quando eu iria refutar algumas afirmações de que o 
governo Lula teria desconstruído a rede de proteção social em Minas e 
que o governo Pimentel, em BH, investiria pouco na área social. 

Hoje, lendo atentamente os números, entendi por que o Deputado da 
base do governo quis suspender a reunião da Assembléia Legislativa. 
Porque os dados são reveladores de quanto o governo federal investe - e 
muito - em Minas Gerais e de como a Prefeitura de Belo Horizonte 
investe muito mais, Deputada Elisa Costa, na assistência social do que o 
governo do Estado para todo o Estado. 

Parafraseando o Deputado Alberto Pinto Coelho, contra fatos não há 
argumentos, registro que, em Minas Gerais, no ano de 2005, o governo 
Lula beneficiou 1.300.000 famílias por programas de transferência de 
renda. O total investido foi de R$735.000.000,00. 

Quanto aos programas de assistência social, foi dito que só há Bolsa-
Família, e alerto a população de Minas que esse programa possui 
inimigos. Ontem, o programa sofreu várias críticas no Plenário; todavia, 
não é só no Bolsa-Família que o governo tem aplicado na área da 
assistência. O governo aplica no Agente Jovem, no Peti, no BBC, no 
Benefício de Prestação Continuada, no Sentinela, no Paif, no 
atendimento ao idoso, perfazendo um total de R$943.000.000,00 em 
Minas Gerais. São 685 mil atendimentos. 

O Ministério de Desenvolvimento Social também aplica um total de 
R$69.000.000,00 em programas de segurança alimentar, atingindo 882 
mil pessoas por ano. Muitos tentam apropriar-se do programa Leite é 
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Vida, do Norte de Minas, um programa federal, programa do Ministro 
Patrús, do Presidente Lula, restaurantes populares, geração de emprego 
e renda. 

O governo Lula investe R$1.750.000.000,00 por ano em Minas Gerais. 
Que bom que o Presidente Lula dá a Minas o tratamento que merece, o 
que não ocorreu nos oito anos de governo Fernando Henrique! Sabe-se 
que 6.300.000 pessoas são atendidas pelos programas sociais. 

Foi dito que o programa é assistencialista, e falo aqui como assistente 
social, um depoimento técnico. Bolsa-Família é direito de cidadania, é 
renda. O direito humano à alimentação não é assistencialismo, é uma 
imposição ética a uma sociedade que não pode ficar tranqüila vendo o 
seu semelhante passar fome. A renda média transferida para 1 milhão de 
famílias em Minas Gerais por aproximadamente R$75,00 garante pelo 
menos as três refeições por dia. 

Isso não é assistencialismo, é direito humano à alimentação, até porque 
o Ministério, em parceria com os Municípios, desenvolvem programas 
emancipatórios, o acompanhamento das condicionalidades, programas 
de inclusão produtiva, o que nunca foi feito no Brasil. 

Estamos fazendo este debate porque não queremos que um revés 
eleitoral sirva para acabar com o Bolsa-Família. Parece que muitos 
querem isso na Assembléia e nos partidos que fazem oposição ao 
governo Lula. 

Defendemos o Bolsa-Família. Defendemos 1 milhão de famílias 
mineiras que recebem o Bolsa-família. Belo Horizonte investe 
R$67.000.000,00 na área de assistência social, 13% da população 
mineira. O governo do Estado investe R$50.000.000,00, menos que a 
Prefeitura de Belo Horizonte. O governo do Estado investe muito pouco 
na área da assistência. Esse é um dado assustador. O governo estadual 
investe 0,2% do seu orçamento, enquanto Belo Horizonte investe 1 ,88%. 
A participação de recursos estaduais no orçamento de Belo Horizonte na 
área da assistência é ínfimo. Desculpem-me, Deputados e Deputadas da 
base do governo estadual, mas, nesse campo, não há comparação. 
Quem investe no social é o PT. Contra fatos, não há argumentos. 
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Proporcionalmente, investe 9,4 vezes mais que a Prefeitura de Belo 
Horizonte investe na área da assistência social. 

Ontem não me permitiram expressar o segundo ponto; porém, hoje, 
com a sensibilidade do Presidente Rêmolo Aloise, tenho a possibilidade 
de falar sobre o acidente ambiental de Mirai. 

Desta tribuna, o Deputado Miguel Martini disse que tudo estava 
resolvido e às mil maravilhas e que o Deputado Gil Pereira, parlamentar 
atuante do Norte de Minas, já havia solicitado as audiências públicas na 
região. Pois bem. Hoje, pela manhã, eu, o Sr. Antônio Maria Fortini, 
coordenador da Comissão Pastoral da Terra - CPT -, e o Deputado 
Laudelino Augusto, Presidente da Comissão de Meio Ambiente, 
estivemos numa audiência com o Secretário José Carlos Carvalho. De 
maneira muito correta, o Secretário nos pediu desculpas, porque, em 
razão de erros que ocorrem no serviço público, a Feam não comunicou à 
Comissão de Participação Popular e de Meio Ambiente, que estariam 
marcando as audiências públicas para março. Em outubro de 2005, 
solicitamos a realização delas em cada uma das cidades onde há 
exploração de bauxita na Zona da Mata. Errar é humano e faz parte 
também da condição de serviço público. O erro foi reconhecido, e as 
audiências foram suspensas, até porque a Feam não tornou disponíveis 
os estudos de impacto ambiental para as entidades ambientalistas da 
região. Todos nós, defensores e militantes da área ambiental, sabemos 
que, para que a audiência pública seja realizada com antecedência, os 
participantes devem ter acesso a toda documentação. 

Hoje fizemos um acordo. A Secretaria de Meio Ambiente, por meio da 
Feam, realizará em abril audiência pública em cada Município da Zona da 
Mata onde há exploração de bauxita. Passaremos um pente fino em cada 
processo de licenciamento ambiental. O Secretário disse que foi 
suspensa a atividade da Mineração Rio Pomba porque não havia relatório 
de auditoria técnica da barragem. Essa notícia foi divulgada hoje pela 
imprensa. Numa audiência da Assembléia Legislativa realizada em 
Rosário da Limeira, em 26/8/2005, essa barragem já se apresentava 
sujeita a vazamento e a acidente ambiental. Como disse ontem, essa é 
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uma crônica do desastre ambiental anunciado. Isso foi dito na audiência 
pública e está nas notas taquigráficas daquele evento. Portanto, a 
Assembléia e as ONGs da região alertaram o governo do Estado, mas, 
infelizmente, o acidente ocorreu. 

Esperamos que essas audiências públicas ... O Secretário José Carlos 
determinou à Feam que exija e obrigue as empresas mineradoras a 
tornar disponíveis todos os estudos de impacto ambiental e todos os 
processos de licenciamento, para que as ONGs, tendo em mão as 
informações, participem das audiências públicas em cada Município. Isso 
é muito importante, porque Minas Gerais não pode ficar sujeita a 
desastres ambientais como esse que, infelizmente, ocorreu na região da 
Zona da Mata. 

Gostaria de registrar que eu, o Deputado Laudelino Augusto e a CPT 
fomos muito bem recebidos pelo Secretário José Carlos, que reconheceu 
o erro da Feam. Ontem um Deputado falou como se tudo estivesse 
resolvido. Aliás, ele faz um excelente trabalho, mas, nessa questão 
específica, não estava acompanhando a Comissão de Participação 
Popular e de Meio Ambiente. Esse erro não mobilizou a região. Ninguém 
sabia dessas audiências públicas. Como realizar audiências públicas para 
tratar de licenciamento ambiental se as ONGs nem sequer tinham 
conhecimento da existência delas? Isso foi corrigido. Elas serão 
remarcadas para abril. Em razão da ausência do relatório técnico, as 
atividades foram suspensas. 

Volto a repetir. Disse para o Secretário que é preciso acelerar o plano 
de manejo do Parque Estadual Serra do Brigadeiro, porque existem 
empreendimentos ambientais licenciados naquela área. Ele me 
assegurou que já contratou o estudo e que irá acelerá-lo, mesmo porque 
ele tem um grande compromisso com esse parque. 

Mas, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, ocupei a 
tribuna hoje, mas nem queria tratar desses assuntos. Tratei porque, 
ontem, o Deputado Miguel Martini não me permitiu prestar esses 
esclarecimentos aqui. Isso faz parte do jogo de Plenário. É evidente que, 
quando não há quórum, todo Deputado tem essa prerrogativa, nós 
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próprios podemos usar desse mecanismo. Em face disso, abordei esses 
assuntos, que consumiram quase metade do meu tempo. 

Abordarei, agora, o ponto mais importante, qual seja a ação do Bloco 
PT-PCdoB nesta Casa. 

Hoje, com muita alegria, comunico que, a partir desta data, depois deste 
pronunciamento, teremos, no Bloco PT-PCdoB, a liderança do nosso 
querido amigo Ricardo Duarte. Ele é o atual Vice-Líder do Bloco e foi 
escolhido, por unanimidade, como nosso novo Líder. O Bloco PT-PCdoB 
tem por princípio a adoção do rodízio. Achamos o rodízio mais 
democrático, até pela capacidade que todos os nossos Deputados e 
Deputadas têm de exercer Presidências de comissão, Lideranças, Vice-
Lideranças. Assim, a escolha construída democraticamente, inclusive por 
unanimidade, recaiu sobre o Deputado Ricardo Duarte, que nos brindará 
com a sua liderança. Nessa linha, o nobre Deputado Jésus Lima 
assumirá a Liderança da Minoria. 

Registramos aqui, também, o nosso reconhecimento ao trabalho do 
Líder da Minoria, Weliton Prado, que nos ajudou muito. Hoje, esse posto 
está sendo assumido pelo Deputado Jésus Lima, que tem uma larga 
experiência na vida pública, é uma pessoa de muita fibra e saberá 
conduzir também com muita determinação. 

Aproveito a oportunidade para agradecer à Deputada Jô Moraes, que, 
conosco, sai do Colégio de Líderes. Atualmente, ela é a nossa Vice-Líder, 
nessa prática salutar do rodízio. Ela foi minha amiga na Câmara 
Municipal de Belo Horizonte. Ajudou-nos muito na condução desses 
trabalhos de liderança. Parece-me que o Líder, Deputado Ricardo Duarte, 
conversando com os demais Deputados da Bancada, deve indicar dois 
novos Vice-Líderes: a Deputada Elisa Costa e o Deputado Edson 
Rezende. São dois companheiros da maior dignidade. 

O Bloco PT-PCdoB, nesses três anos, atuou de maneira unificada, de 
maneira muito presente nas comissões, nas audiências públicas e nos 
processos de Plenário. Agora, com muita maturidade e tranqüilidade, faz 
a transição. 

Muitos dizem que o PT é muito dividido e cheio de tendências. Aqui na 
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Assembléia, há unidade na ação, respeito entre os colegas. Não é por 
outro motivo que chegamos a esse processo, agregando novas 
experiências e histórias de vida para os cargos de liderança. 

Agradeço ao Deputado Ricardo Duarte por sua solidária contribuição no 
exercício desse período de liderança. 

Antes de conceder um aparte ao nosso Líder da Minoria, Deputado 
Jésus Lima, quero dizer que aprendi muito nesses 13 meses de exercício 
da Liderança do Bloco PT-PCdoB. 

Apesar da sua ausência, queria fazer também um agradecimento ao 
Líder do Governo, Deputado Alberto Pinto Coelho, com quem 
mantivemos o melhor relacionamento institucional, com posições 
diferentes, mas sempre de maneira respeitosa. Agradeço também ao 
Presidente da Assembléia, à Mesa Diretora, harmonizadora dos 
consensos necessários à agilidade da vida legislativa; aos companheiros 
e companheiras de bancada, a todos os Deputados e Deputadas. O ano 
de 2005 não foi fácil, foi o ano da maior crise que o PT viveu na sua 
história, ano de eleições internas do partido, foi o ano em que o PT teve 
uma divisão grave na escolha do Presidente da Câmara dos Deputados, 
mas na Assembléia, conseguimos, com muita maturidade, ultrapassar 
todos esses episódios com harmonia e união. Queria agradecer também 
à assessoria coletiva, que, por tradição, orienta-nos em Plenário, e à 
assessoria da Maioria, possibilitadora dos acordos, dos debates políticos, 
ainda que, como disse, em posições diferentes. Queria registrar que 2005 
foi um ano de muita ação legislativa na Assembléia. O Bloco PT-PCdoB 
teve uma grande vitória ao fazer com que o governo do Estado 
encaminhasse planos de carreira, tabelas salariais, negociasse avanços 
no interior dos projetos. Hoje, praticamente todo o funcionalismo tem 
plano de carreira e tabela salarial, em virtude, principalmente, da 
organização dos trabalhadores e do papel decisivo do Bloco PT-PCdoB, 
que tive a oportunidade de liderar. Projetos importantes tiveram a nossa 
participação. Poderia citar aqui o Fundomac. Nós, do Bloco PT-PCdoB, 
apresentamos uma emenda beneficiando os Municípios, estendendo o 
prazo de liquidação do financiamento para aquisição das máquinas para 
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o desenvolvimento. O Bloco PT-PCdoB ajudou muito a aprovar os 
projetos de autorização de empréstimos que está viabilizando o Pró-
Acesso, ligação asfáltica de 224 Municípios mineiros, fizemos audiências 
públicas, adotamos uma postura de oposição responsável e construtiva. 
Quando chega um projeto de interesse do Município, de interesse do 
mineiro, a Oposição melhora o projeto eliminando o que tem de ruim e 
ajudando na sua aprovação, até mesmo dando quórum sempre que 
necessário. Foi assim que a nossa Oposição se constituiu. Com nossa 
participação no PPAG, conseguimos ampliar as minguadas verbas que o 
Estado destina para a assistência social em mais de R$4.600.000,00, 
ação da sociedade organizada com o Bloco PT-PCdoB, principalmente 
através da Comissão de Participação Popular, que tive a honra de 
presidir e hoje integro, sob a condução da Deputada Maria Tereza Lara. 
Foi um ano muito importante. 

A Assembléia, no seu conjunto, esgotou a sua pauta, e não precisamos 
de convocações extraordinárias graças a uma linha de entendimento 
entre a base do governo e a Oposição, votando contra aqueles projetos 
em que não havia acordo, em que verificávamos que o interesse público 
não estava sendo priorizado. Tivemos uma postura muito ativa. Foram 13 
meses de muito trabalho. Aprendi muito e acredito que também dei minha 
melhor energia nesse período, dedicando integralmente minha jornada de 
trabalho ao exercício da Liderança, 13, 14, 15 horas por dia, porque 
liderar uma bancada e um bloco tão representativo como o PT-PCdoB, 
principalmente como somos, governo federal, não é tarefa das mais 
fáceis. 

Mas confesso que fiquei muito feliz pela solidariedade dos colegas e 
também dos Deputados e Deputadas da base de governo. Graças a 
Deus, nesse período, conseguimos exercer a liderança com 
determinação, cumprindo nosso papel de Oposição responsável, 
mantendo e preservando o diálogo, as relações pessoais com Deputados 
e Deputadas de todos os partidos. 

Fiz e tenho hoje, graças a Deus, nesta Casa, várias amizades em 
outros partidos, pois esta é a Casa da construção política, dos 
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consensos. Essa é a natureza do Poder Legislativo. 

Quero também fazer uma homenagem aos servidores da Assembléia. 
Nós não existimos, do ponto de vista do trabalho legislativo, sem esse 
apoio técnico, sem o suporte que a Diretoria do Legislativo e todas as 
áreas, para não mencionar uma a uma, realizam, com muita 
competência, para todos nós, Deputados e Deputadas, principalmente, 
para as Lideranças, que precisam desse apoio. 

Deputado Ricardo, Deputado Jésus Lima, Deputada Maria Olívia, 
Deputado Edson Rezende, quero desejar-lhes uma renovação. É muito 
bom que um bloco possa renovar suas Lideranças, mantendo - ou até 
avançando - a qualidade dos trabalhos prestados. 

Agradeço ao Deputado Rogério Correia, nosso representante na Mesa, 
a quem tive a honra de suceder. Nosso Colégio de Líderes funcionou de 
maneira muito efetiva, e espero que, neste ano, ano fundamental, 
possamos dar continuidade aos trabalhos e avançar neles. 

O Deputado Jésus Lima (em aparte) - Deputado André Quintão, 
parabenizo a atuação de V. Exa. à frente de nossa Bancada nesse 
período. V. Exa. tem ouvidos para escutar. Parabenizo também o 
Deputado Weliton Prado, que desempenhou muito bem o papel de 
Liderança da Oposição. 

Aproveito o momento para falar sobre uma crítica injusta feita ontem ao 
Prefeito, que é reconhecido como um dos melhores do Brasil e da 
América Latina. O Prefeito não é bom quando faz uma política atrasada, 
clientelista, como a maioria dos Prefeitos deste país, a política de ajudar 
os mais próximos. Assim, aqueles que não participam muito do dia-a-dia 
ficam alijados do poder público. 

Uma Prefeitura, um governo estadual e o governo federal devem cuidar 
daqueles que não têm acesso, ou seja, um bom governo, um bom 
Prefeito é aquele que cuida dos mais necessitados, dos enfermos, das 
crianças, dos velhos, das mulheres - hoje mesmo houve uma cerimônia 
muito bonita no Teatro Marília- e do lixo de sua cidade, como é o caso do 
nosso Prefeito Fernando Pimentel, que cuida muito bem de tudo isso. 

É bom ressaltar que alguns aqui, para depreciar o trabalho da limpeza 
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feita na cidade, chamam o aterro de "lixão". Entretanto o nome "lixão" 
cabe quando lá vemos urubus, ratos, baratas. Quando o lixo é tratado 
com as técnicas necessárias, como aconteceu no aterro que, como 
Prefeito de Betim, administrei e como acontece no de Belo Horizonte, 
essa denominação não é correta. Quem chegar lá não verá ratos e 
urubus, mas um aterro sanitário que não incomoda as pessoas que vivem 
por perto. 

Uma empresa grande pesquisou vários aterros sanitários em diferentes 
Capitais e verificou que o melhor aterro sanitário para ter o crédito de 
carbono requisitado pelo Protocolo de Kyoto é o de Belo Horizonte. Faço 
essa referência porque esta cidade está contribuindo com o meio 
ambiente para que possamos ter um mundo melhor onde viver. 

Parabenizo o Prefeito Fernando Pimentel, que não merece as críticas 
injustas feitas aqui ontem. 

O Deputado André Quintão - Obrigado, Deputado Jésus Lima. Este é 
um ano importante. Temos uma pauta legislativa estratégica. Ainda no 
primeiro semestre, votaremos a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Há 
projetos relacionados à questão salarial dos servidores, o trabalho 
incessante das comissões permanentes e questões pendentes -
remuneração da Defensoria Pública e do Ministério Público, parceiro 
estratégico na construção da cidadania em Minas Gerais. Esses assuntos 
terão a maior atenção do Bloco PT-PCdoB, como ocorre ao longo dos 
anos. 

Nobres Deputados e Deputadas do Bloco, buscamos honrar a confiança 
depositada. Agradecemos todas as solicitações para continuarmos à 
frente da liderança, conforme pedido unânime. Porém, por entendermos 
que a prática do rodízio é a mais adequada e por termos em nossos 
quadros uma Liderança do porte da do Deputado Ricardo Duarte, nada 
mais salutar que promover a diversidade de estilos na condução da 
Liderança do Bloco PT-PCdoB. 

Sr. Presidente, obrigado. Não pedirei o encerramento de plano, pois 
algum Deputado da base do governo poderá fazer questionamento. Isso 
é mais democrático, e não serei incoerente solicitando o encerramento da 
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O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Miguel 
Martini, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos 
termos do seu § 1 º, transferi-la ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva. A 
Presidência detere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 45 
minutos. Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Faço as mesmas saudações ao 
nosso caríssimo Deputado Bonifácio Mourão, referência maior deste 
Parlamento mineiro. A Assembléia tem a honra maior de tê-lo nos livros 
da sua história e de nossa constituinte. Saúdo o querido amigo Deputado 
e Prefeito Bonifácio Mourão, e também nossos Deputados, assessores e 
todos que aqui se encontram nesta tarde do Dia Internacional da Mulher. 

Minhas primeiras palavras são de efusivas felicitações a todas as 
mulheres mineiras, guerreiras incansáveis, sonhadoras, mães, mulheres 
solteiras e todas que, desde sua infância até hoje, vêm prestando 
relevantes serviços à sociedade e ao Brasil. 

Peço licença para cumprimentar as queridas e incansáveis servidoras 
de meu gabinete, que dão sustentação efetiva e corajosa a este 
Deputado. Ao saudá-las, externo a todas as mulheres de Minas, do Brasil 
e do mundo o meu respeito e minha consideração. 

Sr. Presidente, esta reunião foi iniciada com a palavra do ilustre 
Deputado Paulo Cesar, que, ao ocupar esta tribuna, sempre defende sua 
região e, particularmente, o setor calçadista. Por meio da sua dedicação e 
do seu espírito aguerrido à causa da sua região, que hoje, sem dúvida, é 
uma das maiores representações do setor calçadista do Estado, ele, 
como eu, tem o mesmo ideal para o Sul de Minas: gerar empregos e 
garantir a sustentabilidade de nossas regiões, aproveitando o que melhor 
sabem fazer. 

O Deputado abordou um assunto importante: a permanência do 
mercado chinês não somente em Minas, mas em todo o Brasil. Desde 
que aqui cheguei, em 1999, sempre que ocupo esta tribuna venho para 
defender com muita dedicação o nosso setor do circuito das malhas, da 
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minha querida Ouro Fino, de Borda da Mata, Inconfidentes, Jacutinga, 
Monte Sião e de todas as cidades que integram esse circuito, que, com 
respeito, vêm dando sustentabilidade à produção, gerando emprego e 
renda e participando do grande desenvolvimento da nossa região e do 
nosso Estado. 

Como o Deputado Paulo Cesar, que enfrenta grande trabalho no setor 
calçadista, nós também estamos enfrentando muitas dificuldades que, no 
dia-a-dia, são apresentadas a todos os nossos empresários do setor têxtil 
e do setor que gera milhares de empregos no Sul de Minas, o circuito das 
malhas. 

Quero agradecer aos meus caríssimos pares a aprovação da emenda 
que reduziu a carga tributária do setor têxtil de 18% para 12%, redução 
destinada exclusivamente ao consumidor, e que era reivindicada há 
vários anos. Essa emenda foi resultante do Projeto de Lei nº 1.331, 
convertida em lei e sancionada pelo nosso Governador. Essa redução de 
6% vem propiciando à nossa região Sul mineira grande e melhor 
desenvolvimento. 

Vencemos essa etapa, com a redução de ICMS. Posteriormente 
tivemos o enfrentamento do setor têxtil da China. Peço licença a todos 
para reproduzir o que trata o jornal "O Comércio", informativo de Minas 
Gerais, na edição de março, pág. 3, que aborda o acordo têxtil com a 
China. 

Destaco que apenas a redução do ICMS era o fator primordial. Fomos 
também a Brasília discutir com a Federação e o governo federal a 
sustentabilidade da exportação, que estava fazendo aflorar todas as 
nossas divisas. 

Portanto, peço licença para ler a notícia: "Os chineses aceitaram reduzir 
as exportações de 70 itens de produtos têxteis para o Brasil durante dois 
anos. O acordo foi fechado e a reunião realizada em Pequim, comandada 
pelo Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Exterior. Caberá ao Brasil 
o controle das operações, ficando a China com a cooperação necessária. 

Entendimento nesse sentido já foi feito anteriormente pela China com 
os Estados Unidos e a União Européia, ambos com percentual mais 
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baixo: 45,8% com os americanos e somente 30% com os europeus, 
contra os 60% dos brasileiros. 

No encontro, foram estabelecidos percentuais limites de aumento nas 
importações brasileiras de têxteis chineses, que vão crescendo 
anualmente, até dezembro de 2008, quando o comércio ficará totalmente 
livre. 

Como o Governador Aécio Neves editou decreto que reduz no Estado o 
ICMS de vários produtos básicos, o empresário do setor têxtil teve dois 
incentivos. Durante a tramitação da matéria, o Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva, do PSDB, apresentou emenda sugerindo que fosse reduzida, de 
18% para 12%, a alíquota incidente sobre os fios têxteis e linhas de 
costura. A emenda do Deputado foi aprovada, e, com a edição do 
decreto, o setor têxtil de vestiário e confecção ganha importante incentivo, 
pois o produto mineiro torna-se muito mais competitivo, o que se reflete 
imediatamente nos preços praticados pelo comércio, que também é o 
maior beneficiado com a medida. 

A iniciativa foi de várias entidades do setor, como o Sindicato do 
Comércio Atacadista de Tecidos, Vestuário e Armarinho de Belo 
Horizonte, presidido por Lúcio Emílio de Faria, também Diretor do 
Fecomércio, que afirmou: "Não podemos nos esquecer também da 
participação de Fausto Sebastião lsaac e de todos os colegas do ramo, 
pois estivemos sempre buscando soluções"'. 

Essa, sem dúvida alguma, é uma alegria muito importante para Minas. 
O Governador, com a sua extraordinária sensibilidade, faz de Minas o 
melhor Estado para se investir, indo ao encontro dos interesses dos 
empresários do setor têxtil e proporcionando, com facilidade, a 
celebração do acordo têxtil com a China. É importante, caríssimo 
Deputado João Leite, afirmar a todos que, tão logo, com a edição do 
decreto, e a China tomando conhecimento de que Minas estava 
reduzindo a sua carga tributária, houve um facilitador para a celebração 
desse acordo, o que fez com que o nosso empresariado, particularmente 
em nossa região, pudesse ter mais fôlego e condições de trabalho. 

Neste momento, a carga tributária está reduzida, graças a esse projeto 
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extraordinário do nosso Governador e à nossa emenda, que foi aprovada 
com o auxílio dos Deputados Rêmolo, Fábio, de V. Exa. e de outros 
Deputados desta Casa, por unanimidade. Tenho a certeza absoluta de 
que o Sul de Minas prosperará muito, como também Divinópolis, Belo 
Horizonte e todo o Estado, que detém o setor têxtil de produção de 
malhas para confecção. Trata-se de uma notícia que nos enche de 
alegria, fazendo com que a China se renda também. Minas entendeu bem 
a convocação dos empresários. 

Quero destacar a participação da nossa Secretaria, do Deputado 
Alberto Pinto Coelho, que conduziu todo o processo, e de todos os que 
ajudaram a entender a nossa emenda. 

Caríssimo Presidente, Deputado Rêmolo Aloise, é muito importante 
dizer que ao projeto que aqui discutimos, do Governador, foram 
apresentadas várias emendas. Uma delas foi o setor têxtil; outra, o setor 
cerâmico. Hoje há três indústrias cerâmicas em Andradas, considerada 
uma das cidades que mais crescem no Sul de Minas. Tenho o prazer e a 
honra de ser o representante desse Município nesta Casa. 

Conseguimos também reduzir a carga dos lavatórios. O projeto original 
só se referia às bacias sanitárias. E, para o Sul de Minas, para Minas e 
para o Brasil, houve outra emenda para reduzir a carga tributária do 
sabonete. A Higident, em ltajubá, produz 5. 700.000 unidades por mês e, 
em 90 dias, produzirá 7 milhões de unidades, garantindo e gerando, 
assim, mais empregos. 

Caríssimo Deputado João Leite, isso é muito importante, pois são ações 
fundamentais. E nós, parlamentares, sempre somos ouvidos. Todas as 
vezes que aqui, nesta tribuna, defendemos as nossas regiões, buscamos 
divisas, empregos, encontramos, na caixa de ressonância, a 
interpretação do sentimento maior, o desenvolvimento, a produtividade de 
Minas para o Brasil. 

Com muita honra, caríssimo Deputado João Leite, ouço V. Exa., por 
quem tenho o maior carinho e respeito e com quem tenho muito 
aprendido. 

O Deputado João Leite (em aparte) - Deputado Dalmo Ribeiro, V. Exa. 
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é conhecedor do meu respeito e da minha admiração por V. Exa. Desde 
que aqui chegou, demonstra espírito de empreendedor, que não aceitar 
atrasos, muito encontrado no povo do Sul de Minas. E é esse mesmo 
espírito que V. Exa. transmite a todos nós, colegas na Assembléia 
Legislativa, e é assim que tem conseguido tanto sucesso, especialmente 
ao fazer com que o Sul de Minas seja ouvido. Temos acompanhado o 
desenvolvimento e reconhecemos a importância dessa região não 
apenas para o Estado de Minas Gerais, como também para o nosso país. 

Congratulo-me com V. Exa. por tudo que tem acontecido, neste 
momento. Em Minas Gerais está havendo espaço para crescimento das 
atividades que geram para o nosso país riquezas e empregos, atividades 
e políticas libertadoras para o nosso povo. V. Exa. está totalmente 
engajado nesse trabalho. Reconheço a sua importância nesta Casa, 
provido de sensibilidade e objetivando, permanentemente, buscar o 
desenvolvimento do Sul de Minas, do nosso Estado e do nosso país. 

Quero aproveitar o aparte, mesmo porque o generoso Presidente, 
Deputado Rêmolo Aloise, concedeu-lhe o dobro do tempo. Portanto, ao 
tempo marcado no painel do Plenário, são acrescidos 30 minutos. Conto 
com a boa-vontade de V. Exa., apesar de estar ciente de que outros 
colegas vão aparteá-lo, dada a importância do seu pronunciamento. No 
espírito que reconhecemos no Governador Aécio Neves, como também 
no governo de Minas, gostaria de dizer que, hoje à tarde, ouvimos 
algumas questões abordadas especialmente pela Oposição ao governo 
do Estado. Gostaria de tratar um pouco da questão do entorno da Serra 
do Brigadeiro, onde lamentavelmente ocorreu um acidente ambiental. 
Deputado Dalmo, sabemos que quem concede a licença é o DNPM, o 
governo federal. Neste momento, no entorno da Serra há 42 áreas 
possuidoras de título minerário, concedido pelo governo federal, das 
quais 24 iniciaram o processo de licenciamento. 

É interessante dizer isso ao telespectador da TV Assembléia e discutir 
com os demais Deputados, porque tudo agora pesa sobre os ombros do 
governo, com seus técnicos. 

Votamos aqui os planos de carreira e uma reforma da Secretaria de 
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Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais. O governo de Minas tem de 
arcar com todos os custos do acompanhamento e licenciamento. Esses 
títulos foram entregues pelo DNPM. É importante dizer isso porque é 
dessa maneira que tudo funciona. A Constituição, o legislador, o 
constituinte pensou o Estado dessa maneira. 

O Deputado Miguel Martini acompanha esse processo e sabe que, 
apesar de o licenciamento ser federal, o Estado é que arca com o custo 
para acompanhar tudo. De alguma forma, ele é responsabilizado, como já 
o foi. No entanto, vimos como o governo de Minas atuou. Recebeu a 
Oposição e tomou as devidas atitudes. Tentaram falar com o Secretário 
José Carlos Carvalho e com o Presidente da Feam, que já estavam no 
local do acidente tomando as providências. 

Essas comparações não são boas. Não se trata de responsabilidade 
dos Municípios, que até podem atuar no acompanhamento, na 
fiscalização da extração mineral, mas essa é uma obrigação do Estado. 
Sabe-se que a segurança pública é uma obrigação do Estado e do 
governo federal. Da mesma forma, é responsabilidade dos Municípios a 
assistência social. Estou tendo cuidado e vou demonstrar - mas não o 
farei hoje - quanto os Municípios investem na assistência social, visto que 
é uma responsabilidade deles. Por isso, não se trata de comparar 
investimento na assistência social por parte do Estado com investimento 
dos Municípios. 

O Deputado Miguel Martini acompanha essa questão e falará sobre ela. 
É importante que o telespectador da TV Assembléia, enfim, o povo 
mineiro seja informado sobre esse assunto. Caso contrário, parece que o 
governo do Estado não investiu nada na assistência social. Na verdade, 
investiu muito, já que é um co-financiador, um fiscalizador da ação da 
assistência social. 

Devolvo a palavra a V. Exa., pois sei que o Deputado Miguel Martini 
também quer contribuir. Quero participar desse debate, visto que o tempo 
foi corrigido, motivo pelo qual agradecemos ao Presidente Rêmolo Aloise. 

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - É enriquecedor fazermos um 
debate com os que quiseram somar-se a nós. 
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Pretendo fazer algumas correções. Durante o pronunciamento do 

Deputado André Quintão, eu não estava no Plenário, pois cuidava de 
outro assunto. Quando cheguei, ele já havia terminado. Todavia, fui 
informado de que ele disse que afirmei ser bolsa-assistencialismo. O que 
eu disse é que a CNBB, por meio de seu Presidente, afirmou que as 
bolsas geram dependência e não libertação. Isso está na mídia. Ele é um 
profissional da área de assistência social e deve conhecer a Loas. 

Vejamos o que os Municípios farão, de acordo com o art. 23: 
"Entendem-se por serviços assistenciais as atividades continuadas que 
visem à melhoria de vida da população, cujas ações, voltadas para as 
necessidades básicas, observem os objetivos, princípios e diretrizes 
estabelecidos nesta lei". 

Deputado João Leite, o art. 25 diz: "Os projetos de enfrentamento da 
pobreza compreendem a instituição de investimento econômico e social 
nos grupos populares nos campos subsidiados financeira e tecnicamente, 
iniciativas que lhes garantam meios, capacidade produtiva e de gestão, 
para melhoria das condições gerais de subsistência, elevação do padrão 
da qualidade de vida e preservação do meio ambiente e sua organização 
social". 

É isso o que a CNBB disse. Ela não está falando com desconhecimento 
da Loas, que tem bons assessores. 

O Deputado João Leite deve ter os números. O governo federal jogou 
de 90% a 95% de todos os recursos do Fundo Nacional de Assistência 
Social nas bolsas. Essa é a crítica que a CNBB faz. Era o dinheiro da 
bolsa que dá R$80,00. Isso desestimula e não apóia a produção, a 
geração de renda, a produção de emprego e o resgate da dignidade da 
pessoa humana. O trabalho faz parte disso. 

Todos precisamos nos sentir utéis e com condições de desenvolver 
nossas habilidade, aptidões e dons. Segundo o art. 25 da Loas, cabe ao 
Estado fazer isso, Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Não sou eu quem 
disse, estou apenas repassando o questionamento feito pela CNBB, que 
nos transmitiu isso por meio de seu Presidente. 

A CNBB está dizendo que o governo deve investir na geração de 
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emprego em caráter emergencial - e admitimos isso como a Loas. 
Porém, é preciso, além de dar o peixe, que se ensine a pescar. Esses 
recursos, tanto da Prefeitura de Belo Horizonte quanto do governo 
federal, são mínimos. O Deputado João Leite, que já foi Secretário, pode 
informar quanto o FAT, que gera emprego, destinou. 

O Deputado João Leite (em aparte) - Se o Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva me permite, no primeiro ano do governo do PT, foram destinados 
R$50.000.000,00 do FAT. No último ano do governo Fernando Henrique, 
foram destinados R$500.000.000,00 para a capacitação profissional. 

O Deputado Miguel Martini (em aparte)- Obrigado, Deputado. É essa a 
diferença. Sobre aqueles recursos que são destinados a capacitar, 
incentivar a produção e agregar valor ao produto que é produzido, isso é 
o que se diz aqui. Capacitação que garanta meios, capacidade produtiva 
e de gestão para melhoria das condições gerais de subsistência e 
elevação do padrão de qualidade de vida. 

O Deputado André Quintão, que conhece o art. 25 da Loas, sabe que a 
crítica se refere a essa questão. A CNBB não desconhece a matéria. E 
não falaria sem fundamento. Os dados são esses. Infelizmente aquilo que 
deveria ser de caráter emergencial virou permanente. O que acontece 
então? Isso desestimula o trabalho, a produção e o ser humano de sentir-
se digno. Trabalhar é sinônimo de dignidade. Todos querern sentir-se 
dignos. 

A lei, em seu início, estabelece que aqueles que têm deficiência física e 
não conseguem manter a si e a suas famílias devem receber um salário 
mínimo. Nesses casos, o Estado é obrigado a dar o auxílio. Mas aqueles 
que podem trabalhar devem receber qualificação, apoio e condições para 
geração de renda e emprego. 

O Everardo Maciel disse que não se deve fazer o que se faz agora. A 
demagogia para dizer que apenas irá gerar 1 milhão de empregos. Não, 
trata-se de empregos que já existem e estão sendo ocupados, e apenas 
virão para a formalidade a fim de gerar estatística e dizer que gerou mais 
de 1 rnilhão de empregos. 

Se queremos melhorar o País, temos de tratar as questões públicas 
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com seriedade, e não com demagogia e com discursos vazios. 

O Deputado João Leite (em aparte) - Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 
concordo com o Deputado Miguel Martini. Aliás, a Norma de Operação 
Básica - NOB - trata desse tema. É responsabilidade dos Municípios, pois 
são eles que estão próximos das famílias vulnerabilizadas. Na assistência 
social, os Municípios têm gestão plena e recebem recursos diretos da 
União. Por isso, comparar o investimento de um Estado em assistência 
social com um Município é a mesma coisa que comparar investimento na 
segurança pública com investimento que o Município faz. Portanto, é 
importante alertarmos os Deputados desta Casa quanto a essa questão. 

Cederei meu espaço ao Deputado Fábio Avelar porque fomos atacados 
hoje. Foi dito·que há um sentimento contra a maneira como o governo 
federal está tratando a questão da assistência social. Quanto a essa 
questão, temos reparos a fazer. Com todo o respeito, entendemos que a 
rede de proteção social foi esquecida, e isso é muito grave. Havia uma 
estrutura de proteção social que era composta pelas Apaes e pelas 
creches. Como a educação infantil é muito importante para as crianças, 
entendemos que o Fundo Nacional de Assistência Social tinha de 
financiar essa rede de proteção social. 

O sentimento que tive nesta tarde é que quem não concorda é 
retrógrado. Quanto ao assunto que foi tratado ontem, não foi abordada a 
nossa posição. V. Exa. abordou um documento da CNBB. Passou o 
sentimento da CNBB, e a reação a esse documento foi muito dura, o que 
não ajuda a construção. 

Ontem, eu e o Deputado Fábio Avelar discutimos o lixão de Belo 
Horizonte, tema estudado pela Comissão de Meio Ambiente e Recursos 
Naturais. Fomos lá para nos inteirarmos da situação, uma vez que fomos 
convocados pela população do Pindorama e do entorno. Fomos lá, pois é 
nossa obrigação. 

Há os ambientalistas da base e os ambientalistas da Oposição. Nem 
sabia que havia essa classificação. Não sinto que haja essa divisão na 
Assembléia Legislativa. O Deputado Laudelino Augusto, Presidente da 
Comissão de Meio Ambiente, sempre presente e atento a todas as 
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questões do Estado, faz um trabalho maravilhoso. Acredito que essa 
comissão obteve uma vitória com a criação da Estação Ecológica do 
Cercadinho. Não pertence à base do governo nem à Oposição. 
Tampouco pertence à ambientalista do Green Peace, que se manifestou 
pedindo a Deus para salvar a Amazônia durante a passagem de nosso 
Presidente em Londres. Houve ataques, mas não atacaremos ninguém. 

O líder comunitário do Bairro Pindorama afirmou que torce pelo fim do 
aterro. Ele mora nesse bairro há 43 anos, 12 a menos da data da 
instalação do lixão. Ele ainda afirma que onde era o lixão era uma 
fazenda com lagos, peixes, bicas d'água e nascentes que compunham a 
bacia hidrográfica da Lagoa da Pampulha. Queremos saber como a 
Lagoa da Pampulha está acabando. 

Está aqui, na história verbal contada por um líder comunitário, que diz: 
"Em 1975, desapropriaram as fazendas sob a alegação de que seriam 
colocados, naquele lugar, resíduos da construção civil e podas de 
árvores, mas acabou virando um lixão. Em 1993, a área deixou de ser 
aterro controlado para virar aterro sanitário". Ele disse também que a sua 
neta de 5 anos e o filho de 28 anos têm graves problemas respiratórios; 
que a incidência de doenças na região, como o câncer, é bem maior que 
em outras regiões de Belo Horizonte. E ainda disse: "Além disso, 
convivemos com ratazanas, mau cheiro, mosquitos e chorume. Quando 
chove, escorre aquela água imunda para a Lagoa da Pampulha. Todas as 
cisternas da região estão condenadas". 

Deputados Miguel Martini e Dalmo Ribeiro Silva, eu e o Deputado Fábio 
Avelar fomos atacados como se estivéssemos contra a nossa cidade. 
Estamos a favor de Belo Horizonte. Temos uma Prefeitura já há 14 anos, 
não é possível que eles não conseguiram outro local para receber um 
aterro controlado. Essa é a discussão que promovemos. A critica está 
apoiada em documentos. 

O Deputado Fábio Avelar pode ajudar, e sei que também deseja 
apartear o Deputado Dalmo Ribeiro Silva nesta tarde. Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva, muito obrigado. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Obrigado, Deputado João Leite. 
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Agradeço a sua intervenção e a do Deputado Miguel Martini. Antes de 
conceder o aparte ao Deputado Fábio Avelar, registro, com muita alegria, 
que o Sul de Minas está radiante e muito agradecido pelas ações 
extraordinárias do Governador Aécio Neves. Desde 2003, nesta Casa, 
promovemos gestões junto à Secretaria de Saúde, para a criação de 
outro departamento de saúde regional, desmembrando a agência de 
Pouso Alegre. 

Deputado Miguel Martini, hoje a Dads de Pouso Alegre congrega mais 
de 80 Municípios somente nessa cidade. Isso é elementar. Hoje, o 
Prefeito de Marmelópolis, que fica muito mais distante de ltajubá, sai da 
sua cidade para buscar vacina em Pouso Alegre. Aliás, o asfalto já foi 
anunciado num processo pelo Governador. Sempre buscamos solução 
para descentralizar Pouso Alegre para ltajubá. 

Na segunda-feira, o Secretário Marcus Pestana decidiu instalar, em 30 
dias, o escritório regional de saúde em ltajubá, para atender a mais de 23 
Municípios, descentralizando aqueles que pertencem à área de Pouso 
Alegre. É com muita alegria que lhe agradeço. Há muito tempo, 
encaminhamos esse projeto à Comissão de Saúde, ao governo do 
Estado e à Assembléia Legislativa, onde requerimentos foram aprovados. 
Agora vemos esse sonho de toda a população e dos nossos Prefeitos 
tornar-se realidade. 

Há muito tempo, lutamos por dotar o nosso Consórcio de Saúde 
Intermunicipal de ltajubá. Sob a Presidência do Prefeito Sebastião 
Edicassio Raimundo, do Município de Conceição das Pedras, houve a 
entrega hoje de uma UTI móvel, como vários consórcios têm feito em 
várias cidades-pólos. Marcou-se para segunda-feira a entrega de uma 
ambulância UTI para o consórcio de saúde em ltajubá. Certamente, todos 
os Municípios sentirão segurança. Até agora, não havia uma segurança 
maior quanto à saúde. 

Faço esse registro, caríssimo Deputado Fábio Avelar, dada a 
sensibilidade do nosso Governador, do nosso Secretário e de todos os 
operadores que buscam soluções melhores para a nossa saúde. É um 
momento importante que o Sul de Minas está vivendo, quer quanto à 
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instalação da unidade móvel, o Cisma, quer quanto à descentralização 
da Dads. V. Exa. e o Deputado Rêmolo Aloise, desde o primeiro 
momento, participaram conosco dessa grande luta para essa instalação. 

Consigno, então, aqui os nossos agradecimentos. Como dissemos em 
ltajubá, temos o momento de pedir e o de agradecer. Faço, publicamente, 
um agradecimento ao nosso Governador e ao Secretário Marcus 
Pestana, por essa extraordinária iniciativa, sonho maior de todos os 
nossos Municípios, que esperavam, havia longos anos, a 
descentralização e várias ações em favor da nossa saúde. 

Vejo à nossa frente a querida Prefeita de Andradas, Margot Pioli, a 
quem, mais uma vez, quero renovar o meu apreço, a minha estima por 
tudo que tem feito em prol do nosso Município de Andradas. Parabenizo-
a também pelo Dia Internacional da Mulher. Sempre estarei a seu lado 
em favor do nosso querido povo de Andradas, a quem tenho o dever de 
representar nesta Casa. 

O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 
cumprimento V. Exa., inicialmente, pelos assuntos que traz à tribuna 
nesta tarde para todos nós. V. Exa. é um Deputado guerreiro, combativo, 
sempre defendendo a sua região e conseguindo, evidentemente, os 
recursos necessários para o seu desenvolvimento. 

Cumprimento-o também por sua mensagem às mulheres neste dia em 
que comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Já o fizemos em aparte 
ao Deputado Sebastião Costa, mas não poderíamos deixar de, 
formalmente, desta tribuna, desejar muitas felicidades a todas as 
mulheres, nossas colaboradoras e nossas colegas. Cumprimento-as por 
meio de duas pessoas para mim muito caras: a minha esposa, Rosália, e 
a minha filha, Fabiana. Apesar de todas as dificuldades, é com uma 
satisfação muito grande que vemos, cada vez mais, uma presença 
marcante da mulher em todos os segmentos da sociedade. 

Desta tribuna, também agradecemos ao Presidente Rêmolo Aloise, que 
me deu a notícia de que está solicitando a inclusão na pauta de projeto 
de minha autoria criando a Medalha Bárbara Heliodora, com o objetivo de 
homenagear as mulheres brasileiras no dia 8 de março. Desde já, 
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agradeço-lhe a sensibilidade e conto com o apoio dos ilustres colegas 
para que esse nosso projeto seja aprovado em Plenário o mais rápido 
possível. 

Agradeço, mais uma vez, ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva por dar-me 
a oportunidade de ocupar esta tribuna a fim de fazer alguns comentários 
sobre um assunto que nem comentaria nesta tarde, uma vez que tive a 
oportunidade de fazê-lo ontem. No entanto, em virtude de um 
posicionamento inoportuno, no meu entendimento, do Deputado Jésus 
Lima, senti-me na obrigação de vir aqui mais uma vez. Na realidade, tive 
a impressão de que, quando o escutava aparteando o ilustre Deputado 
André Quintão, ele recebeu um telefonema que lhe pedia para defender o 
Prefeito, pois o tempo do Deputado André estava esgotando. O que 
demonstrou, na sua fala, foi uma total falta de conhecimento do assunto. 
Ele já foi Prefeito de Betim e, portanto, conhece bem a sua cidade. Aliás, 
lá há um sistema de coleta de lixo exemplar, que está servindo de 
referência para o Estado e para o País. Fiquei até com um sentimento de 
dó dele, pois demonstrou não possuir conhecimento nenhum sobre a 
região de Belo Horizonte. Se o pronunciamento fosse de pessoas que 
conhecem a região, como o Deputado Roberto Carvalho e a Vereadora 
Neusinha Santos, eu poderia lhe dar alguma credibilidade. 

Faço essa citação porque esse assunto também está sendo debatido 
na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. Falo com uma grande 
segurança porque tenho participado desse trabalho, há mais de um ano, 
e não me lembro de o Deputado Jésus Lima ter feito qualquer comentário 
ou ter participado de alguma audiência pública ou das reuniões na 
Câmara de Infra-Estrutura. Não o vi em nenhuma reunião na Câmara de 
Infra-Estrutura do Capam, no Capam, na Seam, em nenhuma audiência 
pública realizada nesta Assembléia Legislativa ou visita que fizemos ao 
aterro sanitário, com aquelas cobras quase nos mordendo. Não me 
lembro de ter visto o Deputado Jésus Lima em alguma dessas 
oportunidades, e vem aqui hoje defender, como se tivéssemos fazendo 
uma acusação leviana e irresponsável a um Prefeito que foi escolhido o 
8º Prefeito do Brasil. Respeitamos o Prefeito Pimentel, tanto que fizemos 
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questão, de dizer ontem, aqui desta tribuna, que acreditávamos que o 
Prefeito não tinha conhecimento do que o Secretário dele estava fazendo. 
Esse, sim, é um irresponsável. Conversava com um jurista amigo meu e 
pedi que analisasse a informação publicada no "Diário da Tarde", de 
ontem, quando o Secretário Murilo Valadares afirma que a Prefeitura de 
Belo Horizonte iniciará ampliação do local mesmo sem a licença da 
Feam, informação que, no meu entendimento, é leviana, irresponsável e 
inconseqüente. Esse jurista, pessoa de uma competência extraordinária, 
dizia-me que nesse caso poderiam estar sendo cometidos no mínimo três 
crimes. Primeiro, crime de prevaricação, que é o não-atendimento a uma 
determinação estipulada; o outro crime seria o de desobediência, por não 
estar sendo respeitada uma determinação superior, uma determinação da 
Feam; o terceiro seria a plena ilicitude no cumprimento superior, podendo 
o Município sofrer uma ação civil pública, o que já está sendo preparado. 
É isso que comentávamos, essa agressão gratuita desse Secretário, que, 
nessa sua entrevista, faz uma agressão a dois parlamentares desta Casa. 
a mim e ao Deputado João Leite, e uma agressão gratuita ao ilustre 
Vereador Alexandre Gomes, quando diz também, de uma maneira 
bastante clara, que esse trabalho que estaria sendo feito estava sendo 
tratado com excesso de zelo por parte da Feam. Nunca vi isso na minha 
vida, porque ou se tem zelo ou não se tem. Ele fala no final da 
reportagem: "Existe excesso de zelo em relação à ampliação solicitada". 
Alega que todo esse trabalho e essa movimentação são resultado de uma 
pressão política minha, do Deputado João Leite e do Vereador Alexandre 
Gomes. Se o nosso trabalho foi entendido como pressão, não estou 
entendendo mais nada. Estamos apenas exercendo nossa atividade 
parlamentar e participando ativamente. Não estamos fazendo aqui 
nenhuma acusação leviana. Falo isso porque sou engenheiro civil, 
engenheiro sanitarista e engenheiro de segurança. Fiquei assustado 
quando, numa das audiências públicas realizadas na Câmara de Infra-
Estrutura, foi afirmado por um técnico de renome da Universidade de 
Viçosa que aquele talude do aterro não atende às exigências mínimas de 
segurança, podendo haver ali um deslizamento do talude. Isso é pressão 
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política? 

Quero deixar claro que estamos procurando aqui informar o cidadão. 
Quem ouvir a posição do Deputado Jésus Lima pensará que temos 
alguma questão pessoal contra o Prefeito, e não é nada disso. 

Lerei um trecho do documento e peço ao Presidente que, depois, faça 
constar nos anais da Casa as atas de duas reuniões realizadas no 
Capam. 

Essas não são palavras do Deputado Fábio Avelar, mas sim a decisão 
de uma câmara de infra-estrutura. Aliás, isso nos causa uma certa 
estranheza, pois o PT sempre defende a participação, os conselhos e as 
câmaras técnicas. Hoje mesmo, o Deputado André Quintão falou muito 
sobre a questão da tribuna. Porém, não conseguimos entender o porquê 
de o conselho não servir para nada quando não atende aos interesses do 
PT. 

Lerei a decisão do Conselho de Infra-Estrutura, que é composto por 
representantes de diversos segmentos da sociedade. Lerei a ata da 
reunião realizada no dia 9/12/2005. Deixarei uma cópia para os 
Deputados interessados no assunto, mas repito que gostaria que sua 
transcrição fosse feita na íntegra. (- Lê:) 

"Item 3 - Processo Administrativo de Ampliação da Capacidade de 
Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos. Superintendência de Limpeza 
Urbana (SLU), Belo Horizonte, Copam/PA 367/1996/003/2005. A Câmara 
de Atividades de Infra-Estrutura deliberou as seguintes medidas, todas 
por unanimidade, a respeito da Central de Tratamento de Resíduos 
Sólidos - CTRS -, da BR-040, de responsabilidade da Superintendência 
de Limpeza Urbana da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte: 1 -
baixado em diligência o presente processo, para aguardar a 
apresentação, pela Prefeitura, da complementação de informações 
técnicas, até 15/12/2005, para finalização da análise pela Feam da 
proposta de ampliação da CTRS da BR-040. Após concluída a análise, o 
processo deverá ser encaminhado à Câmara para deliberação". 

Sr. Presidente, mais uma vez, peço a sensibilidade de V. Exa. para dar 
agilidade a um requerimento que estou apresentando e que já protocolei 
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na Casa hoje de manhã. Nele solicito informações sobre esse item. Mais 
tarde, farei questão de lê-lo. 

"2 - Deverá ser formalizado licenciamento de nova área" - faço aqui um 
parêntese para ressaltar que, na reunião de 2005, foi deliberado que 
deverá ser formalizado licenciamento de nova área - "para disposição de 
resíduos sólidos, conforme o seguinte cronograma: - processo de licença 
prévia, até maio de 2006" - portanto, até maio deste ano, Deputado 
Rêmolo Aloise, devemos ter protocolado pela Prefeitura que foi 
deliberada pela Câmara essa solicitação da licença prévia do novo 
aterro -; "licença de instalação, até setembro de 2006" - vejam bem que, 
até setembro de 2006, o projeto deverá ter sido aprovado e deverá ser 
dada sua licença de instalação -; "licença de operação, até dezembro de 
2006. 

3 - Determinado que a cota 930m (cota-limite do projeto Já licenciado) é 
a altura máxima e definitiva do aterro sanitário da CTRS BR-040, não 
devendo ser permitido nenhum novo alteamento, nem a mudança 
geométrica (retaludamento) proposta no projeto de ampliação do aterro; 
não será permitida a formalização de qualquer novo processo de 
licenciamento de ampliação da vida útil do aterro na atual área". 

Vejam bem, quando o Deputado Jésus Lima fala, dá-nos a impressão 
de que temos ali um dos mais modernos aterros do País, quando, na 
realidade, ele já está totalmente obsoleto e comprometido. 

"4 - Fica definido que, se a atual proposta de ampliação do aterro 
sanitário da CTRS BR-040 for considerada tecnicamente viável, após 
concluída a análise, pela Feam, da documentação a ser encaminhada 
pela PBH até 15/12/2005, a vida útil dessa ampliação não poderá exceder 
12 (doze) meses" - repito que não poderá exceder 12 meses - "contados 
a partir de 9/12/2005". 

Veja bem, até 9/12/2006, o aterro deverá estar totalmente desativado. 
Não sou eu quem está falando isso. Não é Deputado Fábio Avelar, é a 
Câmara de Infra-Estrutura do Capam. (- Lê:) 

"5 - A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte deverá apresentar um 
documento assumindo toda a responsabilidade como empreendedor por 
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quaisquer danos decorrentes de eventos em função da estabilidade do 
maciço de resíduos da central de tratamento de resíduos da BR-040". 

Portanto, preocupada com a segurança daquele talude, em virtude dos 
relatórios técnicos apresentados, além de a legislação responsabilizar a 
Prefeitura por qualquer dano material ou pessoal, exigiu esse documento 
formal. Essa foi a ata da reunião realizada pela Câmara de Atividades de 
Infra-Estrutura, no dia 9 de dezembro. No dia 16 de dezembro do mesmo 
ano, houve nova deliberação. (- Lê:) 

"11 - Processo administrativo de alteração do prazo de validade da 
licença de operação. Superintendência de Limpeza Urbana - SLU -, 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Destinação final de resíduos 
sólidos urbanos. Belo Horizonte. Copam/PA/367/1996/002/2002. A 
Câmara de Atividades de Infra-Estrutura deliberou, por unanimidade, 
ratificar a validade da licença de operação do aterro sanitário da BR-040, 
ficando vinculada ao enchimento da cota 930 e mantendo o prazo da 
reunião anterior, que seria 9/12/2006. Prevê, ainda, as seguintes medidas 
a serem cumpridas pela Prefeitura de Belo Horizonte: 1) Protocolar, 
quinzenalmente, na Feam, o resultado do monitoramento semanal da 
ocupação da célula da cota 930; 2) Apresentar, até fevereiro de 2006, a 
revisão do plano de encerramento". 

Sr. Presidente, levando em consideração que o aterro será encerrado e 
solicitando da Prefeitura o plano de encerramento e detalhamento do uso 
da área do aterro da BR-040, após o seu término, além da revisão do 
plano de monitoramento por um período mínimo de 20 anos após a 
paralisação do referido aterro, e, nesse prazo, solicitando ainda 
informações sobre a qualidade da água subterrânea e superficial e a 
estabilidade do maciço; essas foram as decisões tomadas na Câmara. 

O chorume do aterro também demonstra sua fragilidade. Ele não é 
tratado "in loco". É coletado por meio de caminhões-tanques e levado até 
a estação de tratamento da Copasa. Há dois problemas. Primeiro, 
qualquer leigo sabe que um dos principais agentes de estabilidade ou de 
instabilidade de um talude pode ser o chorume. É preciso um controle 
rígido em relação à quantidade de chorume retirada do aterro. Se houver 
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descuido por parte da quantidade de caminhões, pode haver uma 
variação no talude, comprometendo sua estabilidade. 

Outro problema sério é que essa é uma solução paliativa. Fui 
engenheiro e Diretor da Copasa e sei que não foi previsto, no projeto 
original, o tratamento do chorume do aterro da BR-040. 

Tratou-se de uma situação emergencial, e acredito que a Copasa 
apreciou-a de maneira cuidadosa. O equivalente populacional de um 
efluente de um aterro de chorume é alto, o que pode comprometer a 
estação de tratamento. A estação de tratamento da Copasa do Rio 
Arrudas ainda tem uma reserva, por isso está recebendo esse chorume 
temporariamente. Não sabemos até quando poderá recebê-lo sem que 
haja comprometimento dessa situação. 

Saliento que isso não ocorreu somente nesse ano. O prazo formal para 
encerramento das atividades do aterro deveria dar-se no final de 2005. 
Houve um recurso da Prefeitura e participação efetiva da comunidade. 
Saliento a importante participação do Movimento Muda Aterro, de Belo 
Horizonte, que existe há mais de dez anos. Há mais de dez anos essa 
comunidade, por meio de uma ação organizada, vem lutando para que as 
atividades daquele aterro sejam encerradas. E de maneira mais 
contundente a partir de dezembro de 2004, desde quando vem realizando 
ações efetivas por meio de audiências públicas, visitas e envolvimento da 
mídia. E também demonstrou grande maturidade quando a Câmara de 
Infra-Estrutura atendeu a Prefeitura para rever o prazo de 2005, tendo em 
vista as dificuldades apresentadas por esta. O movimento concordou com 
o adiamento para 9/12/2006, um ano depois. E agora, depois de todo 
esse trabalho, um Secretário Municipal, em nome da Prefeitura de Belo 
Horizonte, diz que não respeitará uma deliberação do Copam. 

Gostaria de ler dois requerimentos que protocolei nesta Casa hoje pela 
manhã, e gostaria que a Presidência respondesse o mais rápido possível: 
"O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., na forma regimental, 
que seja encaminhada à Feam solicitação de informações sobre o 
cumprimento das deliberações do Copam, na reunião da Câmara de 
Atividade de Infra-estrutura - CIF - do dia 9/12/2005, abaixo descritas: 
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informar se a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte apresentou a 
complementação de informações técnicas, até 15/12/2005, para 
finalização da análise, pela Feam, da proposta de ampliação da CTRS da 
BR-040- Deliberação 1 -; 

Informar se a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte apresentou 
documento assumindo toda a responsabilidade como empreendedor por 
quaisquer danos decorrentes de eventos em função da estabilidade do 
maciço de redutos do referido aterro". Apresento, em anexo, a devida 
justificativa. 

Outro requerimento, também encaminhado ao Presidente desta Casa, 
com o seguinte teor: "O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., 
na forma regimental, que seja encaminhada à Feam solicitação de 
informações sobre o cumprimento das deliberações do Copam, na 
reunião da Câmara de Atividade de Infra-estrutura - CIF - do dia 
16/12/2005, na Deliberação nº 11, abaixo descritas: informar se a 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte protocola quinzenalmente na 
Feam o resultado de monitoramento semanal da ocupação da célula da 
cota de 930m; informar se a PBH apresentou, até fevereiro de 2006, a 
revisão do plano de encerramento e o detalhamento do uso da área do 
aterro da CTRS da BR-040, após o término da vida útil; e informar se a 
Prefeitura apresentou a revisão do plano de monitoramento, por período 
mínimo de 20 anos após o término da vida útil, quanto à qualidade da 
água subterrânea e superficial e estabilidade do maciço". 

Sr. Presidente, são esses os requerimentos. Peço, mais uma vez, a 
compreensão de V. Exa. para dar a devida agilização e espero ter 
esclarecido a opinião pública. 

O Deputado João Leite (em aparte) - Obrigado, Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva, pela paciência de ouvir-nos por tanto tempo. Creio que essa 
comunicação é urgente. Sem dúvida, o Deputado Fábio Avelar trouxe 
esclarecimentos técnicos da nossa posição. Agradeço também ao 
Deputado Rêmolo Aloise e a toda a assessoria da Mesa, que 
acompanhou nossa manifestação. 

Quero dizer, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que concordamos 
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plenamente com as palavras do Deputado Fábio Avelar. Em todo o 
Estado, temos visto o rigor do Copam e da Feam, que fiscaliza os 
pequenos Municípios. Hoje o Copam está descentralizado, e pesa sobre 
os Municípios uma fiscalização. Lamentavelmente, neste momento, a 
Prefeitura de Belo Horizonte é que tem dado péssimo exemplo. 

Creio que isso é um péssimo exemplo, pois os outros Municípios 
procuram, com dificuldades próprias de pequenos Municípios, adequar-se 
às determinações ambientais de tratamento e coleta de resíduos. 

No entanto, vemos esse exemplo da Prefeitura de Belo Horizonte, 
apresentado aqui pelo Deputado Fábio Avelar, cuja ação, como disse o 
Secretário, passará por cima de todos. Creio que, levando-se em conta a 
questão ambiental, não será um bom exemplo para o Estado. É assim 
que entendemos, pois acompanhamos a firmeza da Feam em relação a 
todos os Municípios mineiros. 

Obrigado, Sr. Presidente e Deputado Dalmo Ribeiro Silva, pelo tempo 
concedido. 

O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Por fim, agradeço mais uma vez 
ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 

Sr. Presidente, protocolei nesta Casa, com o apoio de mais de 30 
Deputados - e estamos recebemos ainda mais -, a solicitação de criação 
de uma Comissão Especial para tratar a questão dos resíduos sólidos no 
Estado de Minas Gerais e também para acompanhar o desdobramento 
da questão do aterro sanitário de Belo Horizonte. Portanto, peço a V. Exa. 
que agilize a aprovação desse requerimento e que, de pronto, designe os 
membros que participarão dessa comissão, que, com certeza, prestará 
grandes serviços à questão dos resíduos sólidos no Estado de Minas 
Gerais. Obrigado. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva- Agradeço a V. Exa. a intervenção. Sr. 
Presidente, agradeço-lhe a atenção. 

Quero registrar que hoje, 8 de março, a minha querida Ouro Fino está 
comemorando mais um aniversário da sua paróquia. Abraço todos os 
meus queridos amigos e amigas de Ouro Fino. 

Hoje, às 19 horas, haverá uma missa no santuário, presidida por D. 
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Ricardo. As minhas homenagens ao nosso Pe. Bino, Pe. Cláudio, que, 
sem dúvida alguma, têm feito um trabalho extraordinário à frente da 
nossa paróquia, e também ao Pe. Maurício, cuja paróquia foi 
recentemente criada por nós, a Paróquia de Santo Antônio, de Ouro Fino. 
Quero abraçar o nosso querido Prefeito Cacau; o Vice-Prefeito Henrique; 
o Deoclécio, Presidente da Câmara; e todos os ouro-finenses, que hoje 
comemoram o dia de uma das paróquias mais antigas de Minas Gerais. 

No próximo dia 16, será o aniversário de emancipação política da nossa 
cidade de Ouro fino, minha terra natal. Mais uma vez, agradeço ao 
Presidente, Deputado Rêmolo Aloise, que tanto nos tem ajudado na 
condução dos trabalhos. V. Exa. tem dado sustentabilidade a este 
Parlamento e possibilitado a todos a fazerem uso da tribuna de maneira 
democrática e usual. A V. Exa. o nosso muito obrigado. 
* - Sem revisão do orador. 

- A seguir, vem à Mesa e é deferido pelo Sr. Presidente, nos termos do 
inciso XIX do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado 
Fábio Avelar, solicitando a inserção nos anais da Casa das seguintes 
atas da Câmara de Atividades de Infra-Estrutura do Capam: 

Câmara de Atividades de Infra-Estrutura (C I F) 
Ata da reunião de 9 de dezembro de 2005 

Aos nove dias de dezembro de 2005, reuniu-se a Câmara de Atividades 
de Infra-Estrutura (CIF) do Conselho Estadual de Política Ambiental 
(COPAM), no auditório da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), em Belo Horizonte. Participaram 
os seguintes membros efetivos e suplentes: o presidente Cástor Cartelle 
Guerra e Décio Antônio Chaves Beato - representantes da sociedade 
civil; Carlos Fernando da Silveira Vianna, Felippe Giovanni Campos di 
Latella e Leomar Fagundes de Azevedo - representantes do poder 
público. Representaram a FEAM o presidente limar Bastos Santos; a 
diretora de Infra-Estrutura e Monitoramento, Alice Beatriz Pereira Soares; 
Joaquim Martins da Silva Filho e Carmem Lúcia dos Santos Silveira, da 
Procuradoria Jurídica; e Elaine Dayse Silva Santos, da Unidade de Apoio 
ao COPAM. Assuntos em pauta. 1) Comunicados dos Conselheiros. O 
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presidente Cástor Cartelle Guerra registrou protesto contra as más 
condições do anel rodoviário de Belo Horizonte. 2) Processo 
Administrativo de Licença de Operação Concedida "Ad Referendum". 
Consórcio Capim Branco Energia. Usina Hidrelétrica Capim Branco I. 
Araguari, Uberlândia e lndianópolis/MG. COPAM/PA 024/1988/003/2005. 
Licença referendada por unanimidade, nos termos do parecer técnico da 
FEAM e de acordo com a proposta de modificação de condicionantes 
apresentada pelo empreendedor, com os destaques relatados a seguir. 
Item 2.23) Nova redação: "Apresentação de projeto executivo de 
educação ambiental para controle das espécies de peixes exóticos." O 
empreendedor declarou que a responsabilidade deste projeto é do lbama. 
Item 2.33) Aprovados os seguintes prazos: - até 30 de março de 2006 
para conclusão dos estudos do remodelamento; - até 1 O de abril de 2006 
para o protocolo do relatório das medições. Item 4.21) Nova redação 
aprovada conforme texto proposto pela FEAM, acrescentando-se a 
seguinte indicação: "Verificado o comprometimento, apresentar medidas 
de ajustes ou correções." Outras condicionantes. A Câmara deliberou 
ainda por unanimidade que, a partir do item 4.25), fica delegada à área 
técnica da FEAM a competência para efetuar qualquer modificação 
acordada com o empreendedor, durante a reunião de esclarecimentos 
entre as partes solicitada pelo Consórcio Capim Branco. Caso não haja 
consenso, de acordo com esta decisão da CIF, os itens em que houver 
impasse deverão ser pautados em reunião da Câmara para deliberação. 
A CIF ratificou, ainda, a alteração feita pela Câmara de Proteção à 
Biodiversidade (CPB) na condicionante relativa à Unidade de 
Conservação, apesar de considerar, conforme destacou o presidente 
Cástor Cartelle Guerra, que a nova redação afeta a "visão de conjunto e a 
compensação específica para a bacia do rio Araguari" indicadas no texto 
original. Neste sentido, a Câmara de Atividades de Infra-Estrutura 
deliberou por unanimidade, conforme sugestão do procurador jurídico da 
FEAM Joaquim Martins da Silva, o encaminhamento de moção ao 
presidente do COPAM recomendando que a CPB e o IEF sejam 
orientados no sentido de evitar decisões que possam criar conflito de 
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competências entre as Câmaras Especializadas. A moção deverá relatar 
o histórico da situação que envolveu a aprovação da condicionante pela 
CIF e a alteração aprovada pela CPB no presente processo. Ainda 
relativamente à área da Unidade de Conservação, a Câmara de 
Atividades de Infra-Estrutura recomendou que o empreendedor e os 
representantes dos proprietários da área de vazão reduzida se reúnam 
para discutir e buscar, no prazo mais breve possível, um acordo para o 
impasse. As partes, representadas nesta sessão pelo advogado Luiz 
Eduardo (representante de quatro proprietários da área de vazão 
reduzida) e Celso Castilho de Souza, diretor de Meio Ambiente do 
Consórcio Capim Branco, se propuseram a iniciar a negociação. A 
Câmara aprovou também por unanimidade moção ao IEF, Câmara de 
Proteção à Biodiversidade, lbama e Secretaria de Estado de Turismo 
sugerindo a discussão e proposição de uma deliberação normativa para 
disciplinar a introdução de espécies exóticas nos rios. 3) Processo 
Administrativo de Ampliação da Capacidade de Disposição de Resíduos 
Sólidos Urbanos. Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. 
Superintendência de Limpeza Urbana (SLU). Belo Horizonte/MG. 
COPAM/PA 367/1996/003/2005. A Câmara de Atividades de Infra-
Estrutura deliberou as seguintes medidas, todas por unanimidade, a 
respeito da Central de Tratamento de Resíduos Sólidos (CTRS) da BR-
040, de responsabilidade da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) 
da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte: 1) Baixado em diligência o 
presente processo, para aguardar a apresentação, pela prefeitura, da 
complementação de informações técnicas, até 15 de dezembro de 2005, 
para finalização da análise, pela FEAM, da proposta de ampliação da 
CTRS da BR-040. Após concluída a análise, o processo deverá ser 
encaminhado à Câmara, para deliberação. 2) Deverá ser formalizado 
licenciamento de nova área para disposição de resíduos sólidos conforme 
o seguinte cronograma: - processo de Licença Prévia, até maio de 2006; 
Licença de Instalação, até setembro de 2006; Licença de Operação, até 
dezembro de 2006. 3) Determinado que a cota 930 m (cota limite do 
projeto já licenciado} é a altura máxima e definitiva do aterro sanitário da 
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CTRS BR-040, não devendo ser permitido nenhum novo alteamento, 
nem a mudança geométrica (retaludamento) proposta no projeto de 
ampliação do aterro; não será permitida a formalização de qualquer novo 
processo de licenciamento de ampliação da vida útil do aterro na atual 
área. 4) Fica definido que, se a atual proposta de ampliação do aterro 
sanitário da CTRS BR-040 (estudo realizado pelo departamento de 
engenharia civil da PUC/RJ) for considerada tecnicamente viável, após 
concluída a análise, pela FEAM, da documentação a ser encaminhada 
pela PBH até 15/12/2005, a vida útil dessa ampliação não poderá exceder 
12 (doze) meses, contados a partir de 9 de dezembro de 2005. da CTRS 
da BR-040; 5) A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte deverá apresentar 
um documento assumindo toda a responsabilidade como empreendedor 
por quaisquer danos decorrentes de eventos em função da estabilidade 
do maciço de resíduos da CTRS BR-040. Outras decisões. A Câmara 
determinou que as decisões tomadas nesta sessão relativas à CTRS da 
BR-040, nos casos em que for necessário, deverão ser devidamente 
pautadas e publicadas para serem ratificadas pela CIF na próxima 
reunião, em 13 de dezembro de 2005. A CIF acatou a proposta 
apresentada pelo deputado Fábio A velar para que o acompanhamento da 
CTRS BR-040 seja pautado, bimestralmente, nas reuniões da Câmara, 
incluindo relatos de fiscalização da FEAM quanto ao cumprimento da cota 
930 m. A Câmara considerou a situação atual do aterro como estado de 
calamidade sugerindo à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte tratar as 
medidas necessárias como prioridade da administração. Neste sentido, a 
área técnica da FEAM também se manifestou declarando que o processo 
será tratado dentro da Casa como de caráter emergencial, o que deverá 
reduzir os prazos de análise dos estudos. 4) Prorrogação de Prazo para 
Atendimento de Deliberações Normativas COPAM: deliberações 
normativas 75/2004 e 81/2005. Apresentação Divisão de Saneamento da 
FEAM. A Câmara de Atividades de Infra-Estrutura deliberou, por 
unanimidade, as seguintes prorrogações de prazo, conforme proposta 
apresentada pela FEAM: - Março de 2006 para formalização da Licença 
de Instalação e novembro de 2006 para formalização da Licença de 
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Operação, para os mumc1p1os com população acima de 50 mil 
habitantes convocados para o licenciamento ambiental; - 31 de outubro 
de 2006 para encerramento dos lixões. Conforme proposta da área 
técnica da FEAM e orientação do procurador jurídico Joaquim Martins da 
Silva Filho, a Câmara aprovou, também por unanimidade, o 
encaminhamento de moção ao secretário adjunto Shelley de Souza 
Carneiro no sentido de garantir que as questões relativas a políticas 
estaduais sejam deliberadas, prioritariamente, pela CIF. De acordo com 
relato da gerente Denise que embasou a prorrogação de prazos aprovada 
pela Câmara nesta sessão, a Prefeitura de Barbacena conseguiu 
prorrogação do prazo para atendimento à convocação de licenciamento, 
por meio de moção da Unidade Regional Colegiada do COPAM da Zona 
da Mata atendida pelo Plenário do COPAM, sem passar pela CIF. A 
gerente relatou ainda que dos 47 municípios convocados, 31 estão com 
processo em andamento e 16 não formalizaram o licenciamento. Quanto 
aos municípios com lixões no Estado, a FEAM informou que houve 
redução de cerca de 30% e que o programa de regularização tem 
apresentado bons resultados. Encerramento. Terminados os assuntos, o 
presidente Cástor Cartelle Guerra declarou encerrada a sessão, da qual 
foi lavrada a presente ata. 

Cástor Cartelle Guerra - Leomar Fagundes de Azevedo - Carlos 
Fernando da Silveira Vianna - Felippe Giovanni Campos di Latella - Décio 
Antonio Chaves Beato. 

Câmara de Atividades de Infra-Estrutura (C I F) 
Ata da reunião de 16 de dezembro de 2005 

Aos dezesseis dias de dezembro de 2005, reuniu-se a Câmara de 
Atividades de Infra-Estrutura (CIF) do Conselho Estadual de Política 
Ambiental (COPAM), no auditório da Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), em Belo Horizonte. 
Participaram os seguintes membros efetivos e suplentes: o presidente 
Cástor Cartelle Guerra e Décio Antônio Chaves Beato - representantes da 
sociedade civil; Luiz Augusto Barcellos Almeida I Carlos Fernando da 
Silveira Vianna, Leomar Fagundes de Azevedo e Valter Vilela Cunha I 
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Felippe Giovanni Campos di Latella - representantes do poder público. 
Representaram a Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM) a 
diretora Alice Pereira Soares; Joaquim Martins da Silva Filho, Carmem 
Lúcia dos Santos Silveira e Flávia Frederico Goulart de Oliveira, da 
Procuradoria Jurídica; e Elaíne Dayse Silva Santos, da Unidade de Apoio 
ao COPAM. Maria Eugênia de Freitas Carneiro representou o Instituto 
Estadual de Florestas (IEF). Edmar Eufrásio de Araújo representou o 
Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM). Assuntos em pauta. 1) 
Programa "Minas sem Lixões": apresentação dos resultados. Item 
remetido à pauta da próxima reunião da Câmara. 2) Comunicados dos 
Conselheiros. O presidente Cástor Cartelle Guerra registrou o 
recebimento de denúncia, via e-mail, a respeito da Usina Hidrelétrica de 
Emboque. Na correspondência, a comunidade local reclama que estaria 
sendo inundada pela abertura das comportas, segundo destacou o 
presidente. 3) Processo Administrativo de Licença Prévia. Departamento 
Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (DNIT). Obras de adequação, 
duplicação, melhoramentos e restauração da rodovia BR-153. Araporã, 
Centralina, Canápolis e Monte Alegre de Minas/MG. COPAM/PA 
3356/2005/001/2005. Licença concedida por unanimidade nos termos dos 
pareceres técnico e jurídico da Feam. 4) Processo Administrativo de 
Licença de Instalação. Departamento Nacional de Infra-Estrutura de 
Transportes (DNIT). Obras de restauração, adequação e duplicação da 
rodovia BR-262. Betim, Juatuba, Mateus Leme, Florestal, Pará de Minas, 
lgaratinga, São Gonçalo do Pará e Nova Serrana/MG. COPAM/PA 
00060/2004/002/2005. Licença concedida por unanimidade nos termos 
dos pareceres técnico e jurídico da FEAM, incluindo cancelamento de 
itens de condicionantes da Licença Prévia (conforme o parecer técnico). 
O certificado da Licença de Instalação só deverá ser emitido após a 
apresentação da Autorização para Exploração Florestal (Apef) do IEF. A 
Câmara aprovou, ainda, determinação para que o empreendedor realize 
estudo do transporte de cargas perigosas no trecho da estrada a ser 
duplicado, podendo ser apresentado após a obtenção da Licença de 
Operação. O presidente Cástor Cartelle Guerra reiterou moção ao 
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presidente do COPAM para a elaboração de deliberação normativa 
disciplinando o transporte de cargas perigosas no Estado de Minas 
Gerais. O conselheiro Leomar Fagundes de Azevedo informou que o 
DER participa de um projeto do BID que estuda o problema de cargas 
perigosas, e convidou o DNIT para fazer parte do grupo. 5) Processos 
Administrativos de Licença de Operação. Companhia Transleste de 
Transmissão. Linha de Transmissão Montes Claros I lrapé, 345 KV. 
Montes Claros, Francisco Sá, Cristália, Grão Mogol. COPAM/PA 
00292/2004/003/2005. Licença concedida por unanimidade nos termos 
dos pareceres técnico e jurídico da FEAM. Companhia de Saneamento 
de Minas Gerais S/ A. (Copasa). ETE Curralinho. Corinto/MG. COPAM/PA 
337/1997/003/2005. Licença concedida por unanimidade nos termos dos 
pareceres técnico e jurídico da Feam. Petrobrás Petróleo Brasileiro S/A. 
Betim/MG. COPAM/PA 022/1980/00029/2001. A Câmara de Atividades 
de Infra-Estrutura tomou conhecimento do processo, determinou que 
fosse baixado em diligência na FEAM e deliberou, por unanimidade, as 
seguintes providências: - Determinar à Petrobrás e à Prefeitura Municipal 
de Betim que realizem todas as medidas necessárias para garantir a 
segurança da população no local; - Convocar reunião de trabalho entre 
representantes da Câmara, FEAM, Prefeitura Municipal de Betim, 
Petrobrás, Defesa Civil e Ministério Público para discutir a situação do 
empreendimento, devendo ser realizada visita ao local com a presença 
de técnicos de cada entidade; - Solicitar o acompanhamento formal do 
empreendimento pelo Ministério Público, juntamente à empresa e à 
prefeitura; - Solicitar à Prefeitura Municipal de Betim resposta às questões 
levantadas no parecer da Feam relativas à ocupação na área da tubovia. 
As deliberações da Câmara deverão ser comunicadas formalmente ao 
presidente do COPAM e o processo deverá ser pautado na primeira 
reunião da Câmara em 2006. 6) Processo Administrativo de Prorrogação 
da Licença de Instalação. Associação Comunitária Lagoa Mansões 
(Acalma). Bairro Lagoa Mansões. Lagoa Santa/MG. COPAM/PA 
009/2000/001/2000. Processo baixado em diligência na FEAM, conforme 
solicitação do empreendedor. 1 O) Processo Administrativo de Ampliação 
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da Capacidade de Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos. 
Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) I Prefeitura Municipal de 
Belo HorizonteiMG. COPAMIPA 36711996100312005. Processo baixado 
em diligência para conclusão dos pareceres técnico e jurídico da Feam. 
11) Processo Administrativo de Alteração do Prazo de Validade da 
Licença de Operação. Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) I 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Destinação final de resíduos 
sólidos urbanos. Belo HorizonteiMG. COPAMIPA 36711996100212002. A 
Câmara de Atividades de Infra-Estrutura deliberou, por unanimidade, 
ratificar a validade da Licença de Operação do aterro sanitário da CTRS 
BR-040, ficando vinculada ao enchimento da cota 930 m, e as seguintes 
medidas a serem cumpridas pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte: 
- Protocolar, quinzenalmente, na FEAM, o resultado do monitoramento 
semanal da ocupação da célula da cota 930 m;- Apresentar, até fevereiro 
de 2006, a revisão do Plano de Encerramento e o detalhamento do uso 
da área do aterro da CTRS da BR-040, após o término da vida útil; e a 
revisão do plano de monitoramento, por período mínimo de 20 (vinte) 
anos, após o término da sua vida útil, quanto à qualidade da água 
subterrânea e superficial e estabilidade do maciço. 12) Processos 
Administrativos de Auto de Infração. Petrobrás Petróleo Brasileiro SIA. 
Dutos de transferência de derivados de petróleo, álcool e utilidades 
(Tubovia). BetimiMG. COPAM/PA 02211980103312005. A Câmara 
deliberou, por voto de maioria, a aplicação de multa de R$26.603,56 pela 
infração tipificada como gravíssima, nos termos dos pareceres técnico e 
jurídico da FEAM, sem considerar atenuantes nem agravantes que 
pudessem indicar a alteração do valor. 13) Processo Administrativo de 
Licença Prévia. Consita Lida. Pequena Central Hidrelétrica Paiol. Frei 
Inocêncio e Mathias LobatoiMG. COPAMIPA 136412002100112002. Por 
falta de quorum na reunião, a Câmara não pôde deliberar sobre o 
processo. Em função disso, os conselheiros presentes recomendaram ao 
presidente da Feam a concessão da licença "ad referendum". Durante a 
apreciação do processo, o conselheiro Luiz Augusto Barcellos Almeida 
não compôs a mesa, tendo se declarado impedido de participar da 
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análise e julgamento. 14) Assuntos Gerais. Relato sobre a situação do 
Loteamento Riviera. Canopus Empreendimentos e Incorporações Lida. 
Após apreciar relato da área técnica da FEAM quanto à situação do 
empreendimento supracitado, a Câmara de Atividades de Infra-Estrutura 
deliberou, por unanimidade, as seguintes medidas: 1) Recomendar que 
sejam pautados, na primeira reunião da CIF de 2006, o auto de infração 
lavrado contra o empreendedor e pareceres técnico e jurídico sobre a 
necessidade de cassação da licença concedida pela Câmara; 2) 
Determinar que o presidente do COPAM seja comunicado sobre os fatos, 
solicitando que analise e tome as decisões de caráter emergencial que 
forem necessárias. De acordo com o relato feito pela técnica Rosyelle, da 
Divisão de Urbanismo da FEAM, em vistoria realizada no dia 11 de 
novembro, em atendimento a denúncia, foi constatado que "a 
movimentação de terra gerou, devido ao retaludamento da área, um 
volume de sedimentos muito grande, com assoreamento de nascentes e 
córregos". Nota de falecimento. O conselheiro Luiz Augusto Barcellos 
Almeida comunicou o falecimento do ex-conselheiro da Câmara de 
Atividades de Infra-Estrutura Benjamim Campolina Avelar Marques, 
ocorrido na última quarta-feira. Congratulações à Presidência. Alice 
Pereira Soares, diretora da Feam: "Gostaria de parabenizar o professor 
Cartelle pela forma como tem dirigido a Câmara desde que assumiu, com 
objetividade, clareza, pulso, determinação e o maior respeito a todos os 
conselheiros, à equipe da FEAM e a todos os presentes às reuniões. Vale 
registrar que estamos muito felizes de tê-lo como presidente." 
Conselheiro Luiz Augusto Barcellos Almeida: "Concordo plenamente e 
gostaria de registrar também a minha fala dizendo que, num ano difícil 
como este, a condução da Câmara foi exemplar." Conselheiro Leomar 
Fagundes de Azevedo: "Concordo também, principalmente, nos 
processos de lrapé e do aterro de Belo Horizonte, duas situações 
estressantes e difíceis que o presidente soube conduzir da melhor 
maneira possível, e conseguiu-se chegar a um bom termo. Parabéns." 
Conselheiro Décio Antônio Chaves Beato: "Eu também concordo, sou 
novato na Câmara e estou muito bem impressionado com a gestão do 
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presidente." Presidente Cástor Cartelle Guerra: "É muito fácil dirigir uma 
Câmara que tem conselheiros como vocês, acima de qualquer suspeita e 
com preparo técnico. Para mim, o mais complicado foi a pequena usina 
do Paraopeba, a de Retiro Baixo, pelas implicações que teve na Casa. 
lrapé e outros estavam dentro do previsível, mas aquela pequena usina, 
que tinha tudo a favor, acabou sendo a mais desagradável. No entanto, 
nos temas mais complicados há o equilíbrio e a clarividência dos 
conselheiros, e eu sempre votaria como os colegas votaram. Muito 
obrigado." Encerramento. Não havendo outros assuntos a serem 
tratados, o presidente Cástor Cartelle Guerra declarou encerrada a 
sessão, da qual foi lavrada a presente ata. 

Cástor Cartelle Guerra - Leomar Fagundes de Azevedo - Luiz Augusto 
Barcellos Almeida - Valter Vilela Cunha - Décio Antonio Chaves Beato. 

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 
amanhã, dia 9, 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 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 
PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO Nº 66/2003, EM 6/4/2004 
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Ricardo Duarte, Domingos Sávio, Paulo Piau e Dalmo Ribeiro Silva, 
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 Paulo Piau, 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 1 º Turno da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 66/2003 e, na oportunidade, 
registra a presença dos Srs. José Antônio dos Reis, Reitor da UEMG, e 
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seu assessor, José Gama Dias. O relator, Deputado Paulo Piau, com a 
palavra, emite o seu parecer, que conclui pela aprovação da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 66/2003 com a Emenda nº 1. Colocado em 
discussão e votação, é o parecer aprovado. Após a votação, os 
Deputados presentes fazem suas declarações de voto. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião 
extraordinária, a ser marcada posteriormente, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2004. 
Ricardo Duarte, Presidente - Ana Maria Resende - Dilzon Melo. 

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA 
DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 3ª SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 15/12/2005 
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Ana 

Maria Resende (substituindo a Deputada Lúcia Pacífico, por indicação da 
Liderança do BPSP) e Jô Moraes (substituindo o Deputado Jésus Lima, 
por indicação da Liderança do PT-PCdoB) e os Deputados Chico Rafael e 
João Leite, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Chico Rafael, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada 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 e comunica o recebimento da seguinte 
correspondência: ofícios do Sr. Pedro Seitiro Nagao, Coordenador-Geral 
de Infra-Estrutura de Trânsito, e da Vereadora Meryvone Mansur Bíscaro, 
Presidente da Câmara Municipal de Varginha (publicados no "Diário do 
Legislativo" em 11/11/2005 e 8/12/2005, respectivamente). O Presidente 
acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 896/2003, no 2º turno, e informa 
que avocou a si a relataria dele. Passa-se à 1 ª 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 
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aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 2º 
turno, dos Projetos de Lei n's 896/2003 (relator: Deputado Chico Rafael) 
e 1.760/2004 (relator: Deputado João Leite), ambos na forma do vencido 
no 1 º turno com a Emenda nº 1, apresentada. Passa-se à 2ª Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições 
que dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é 
aprovado o Requerimento nº 5.781/2005. 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, 8 de março de 2006. 
Chico Rafael, Presidente - Lúcia Pacífico - João Leite. 
ATA DA 1' REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 

EMITIR PARECERES SOBRE OS VETOS PARCIAIS ÀS 
PROPOSIÇÕES DE LEI NºS 16.872 E 16.882 E VETO TOTAL À 

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 16.798, EM 22/2/2006 
Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Elisa 

Costa e os Deputados Paulo Piau, George Hilton e Dalmo Ribeiro Silva 
(substituindo este ao Deputado Célio Moreira, por indicação da Liderança 
do Bloco BPSP), membros da supracitada Comissão. Está presente, 
também, o Deputado Marlos Fernandes. Havendo número regimental, o 
Presidente " ad hoc ", Deputado Paulo Piau, declara aberta a reunião e 
informa aos Deputados que não há ata a ser lida por se tratar da primeira 
reunião da Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina à 
eleição do Presidente e do Vice-Presidente e à desginação de relator. A 
seguir, determina a distribuição das cédulas de votação, devidamente 
rubricadas, e convida o Deputado Dalmo Ribeiro Silva para atuar como 
escrutinador. Feita a votação e procedida a contagem dos votos, o 
escrutinador anuncia que foram registradas quatro cédulas de votação; os 
Deputados George Hilton e Paulo Piau obtiveram quatro votos cada um, 
para os cargos de Presidente e Vice-Presidente, respectivamente. Em 
seguida, o Presidente "ad hoc" faz a proclamação dos eleitos, declara 
empossado como Presidente o Deputado George Hilton e lhe transfere a 
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direção dos trabalhos. O Deputado George Hilton agradece a escolha de 
seu nome, declara empossado como Vice-Presidente o Deputado Paulo 
Piau e designa a Deputada Elisa Costa como relatora do Veto Parcial à 
Proposição de Lei no 16.872, o Deputado Célio Moreira como relator do 
Veto Total à Proposição de Lei nº 16.798 e o Deputado George Hilton 
como relator do Veto Parcial à Proposição de Lei nº 16.882. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião extraordinária, com edital a ser publicado, determina a lavratura 
da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 8 de março de 2006. 
George Hilton, Presidente- Célio Moreira- Maria Tereza Lara. 

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 22/2/2006 
Às 1 Oh1 Omin, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Elisa 

Costa e os Deputados Domingos Sávio, Jayro Lessa, Ermano Batista e 
José Henrique, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, 
também, os Deputados Antônio Júlio e Weliton Prado. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Jayro Lessa, declara aberta a reunião 
e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ermano 
Batista, 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 de ofício dos Srs. Daniel Francisco da Silva, 
Presidente, Antônio Eustáquio Vieira, Vice-Presidente, e João Augusto de 
Moraes Drumond, Diretor-Técnico, da Associação dos Advogados 
Autárquicos do Estado de Minas Gerais, colocando-se à disposição para 
as discussões referentes ao projeto de lei que trata das tabelas das 
carreiras jurídicas de Procurador e Advogado Autárquico, que será 
encaminhado pelo Governador do Estado a esta Casa, e de 
correspondência publicada no "Diário do Legislativo" nas datas 
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mencionadas entre parênteses: ofícios dos Srs. Ciro Gomes, Ministro da 
Integração Nacional (21/1/2006); Major Brigadeiro-do-Ar Paulo Hortêncio 
Albuquerque e Silva, Comandante do Terceiro Comando Regional 
(26/1/2006); Aguinaldo Mascarenhas Diniz, Chefe de Gabinete da 
Secretaria de Transportes e Obras Públicas (22/12/2005, 7 e 21/1/2006, 
4, 11 e 18/2/2006); Nelson Marques Felix, Gestor do Pronera do lncra-
MG (22/12/2005); Luci Rodrigues Espeschit, Chefe de Divisão de Suporte 
Operacional do lncra-MG (4/2/2006); José Henrique Paim Fernandes, 
Presidente do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação 
(22/1212005 e 7 e 21/1/2006); Perly Cipriano, Subsecretário de Promoção 
e Defesa dos Direitos Humanos (7/1/2006); Marcus Lemos, Subsecretário 
Substituto de Gestão da Política de Direitos Humanos (11/2/2006); 
Herbert Borges Paes de Barros, Subsecretário Substituto de Promoção 
dos Direitos Humanos (21/1/2006); Dimas Wagner Lamounier e Walter 
Garcez Mares Júnior, Superintendentes de Negócios da CEF (7 e 
28/1/2006); Marx Fernandes dos Santos, Gerente de Apoio ao 
Desenvolvimento Urbano da CEF (3/2/2006); Anderson de Vasconcelos 
Chaves, Superintendente Regional, e Regina Maria Batista, Chefe de 
Gabinete da Codevasf (22/12/2005 e 7/1/2006); Paulo Roberto Teixeira 
Guerra, do BNDES, e Clavy Gunar Sala, Chefe de Serviço Central de 
Convênios da Embratur (7/1/2006); Hélio César Brasileiro, Secretário de 
Fazenda em exercício, e Maria de Fátima Lopes Costa, Coordenadora 
Geral Substituta de Orçamento e Finanças do Ministério de Minas e 
Energia (4/2/2006); Jarbas Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça; 
Fernando Sertã Meressi, Analista de Planejamento e Orçamento do 
Ministério de Desenvolvimento Agrário; Remígio Todeschini, Secretário 
de Políticas Públicas de Emprego, do Ministério do Trabalho, e do Banco 
de Desenvolvimento de Minas Gerais (11/2/2006); Eduardo Carone 
Costa, Conselheiro-Presidente do Tribunal de Contas do Estado; 
Desembargador Hugo Bengtsson Júnior, Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado de Minas Gerais; Marcos Alberto Barbosa de Carvalho, 
Chefe de Serviço de Acompanhamento de Convênios do Ministério da 
Ciência e Tecnologia; Luiz Fernando Corrêa, Secretário Nacional de 
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Segurança Pública, e Cilair Rodrigues de Abreu, Subsecretário de 
Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (18/2/2006). O Deputado Domingos Sávio 
assume neste momento a Presidência dos trabalhos. O Presidente acusa 
o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os 
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 774/2003 (Deputado 
Domingos Sávio) e 2.540/2005 (Deputado Ermano Batista), no 2º turno, e 
23/2003 (Deputado Alberto Pinto Coelho); 2.588/2005 (Deputada Elisa 
Costa); 2.840/2005 (Deputado Sebastião Helvécio); 2.357/2005 
(Deputado Domingos Sávio), no 1 º turno, e Requerimento nº 5.943/2005 
(Deputado Ermano Batista), em turno único. Passa-se à 1ª Fase da 2ª 
Parte 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 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 774/2003 (relator: 
Deputado Domingos Sávio) e 2.540/2005 na forma do vencido no 1º 
turno, com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Ermano Batista). Neste 
momento o Deputado Jayro Lessa retira-se da reunião. É aprovado o 
parecer pela aprovação, no 1 º turno, do Projeto de Lei nº 2.643/2005 com 
a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado 
Alberto Pinto Coelho). O Deputado Jayro Lessa retoma à reunião. São 
também aprovados os pareceres pela aprovação dos Projetos de Lei nºs 
2.588/2005 na forma do Substitutivo nº 2, da Comissão de Educação, 
Ciência, Tecnologia e Informática (relatora: Deputada Elisa Costa), e 
2.811/2005 (relator: Deputado José Henrique, em virtude de 
redistribuição). Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado 
Domingos Sávio, que conclui pela rejeição da Emenda nº 1 apresentada 
em Plenário ao Projeto de Lei nº 2.357/2005, no 1 º turno, o Presidente 
defere o pedido de vista da Deputada Elisa Costa e assume, com o 
Deputado Antônio Júlio, o compromisso de agendar reunião com o Sr. 
Djalma Diniz, Presidente da Cemig, para discutir o projeto. Passa-se à 2ª 
Parte da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. O Requerimento nº 
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5.835/2005 deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo 
regimental pelo relator, Deputado Alberto Pinto Coelho, e o Requerimento 
nº 5.943/2005 é convertido em diligência à Comissão de Política 
Agropecuária e Agroindustrial, por solicitação do relator, Deputado 
Ermano Batista. Passa-se à 3' Fase da 2ª Parte da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão. 
Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Domingos 
Sávio, em que solicita ao Presidente do Tribunal de Justiça informações 
sobre a remuneração total dos Desembargadores, Juízes e Servidores 
dessa Corte, discriminando-se o vencimento básico, as gratificações e os 
adicionais. 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, 8 de março de 2006. 
Jayro Lessa, Presidente - Ermano Batista - Elisa Costa - José Henrique 

- Sebastião Helvécio. 
ATA DA 2' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4' 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 
22/2/2006 

Às 14h30min, 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: Projetos de Lei nºs 1.564/2004 (Deputada Vanessa Lucas) e 
2.733/2005 (Deputado Doutor Ronaldo). Passa-se à 1 ª Fase da 2ª Parte 
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres 
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sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e 
votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 
1.564/2004 (relatora: Deputada Vanessa Lucas). Passa-se à 2ª 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 o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 
2.733/2005 (relator: Deputado Doutor Ronaldo). Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca 
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 8 de março de 2006. 
Vanessa Lucas, Presidente - Doutor Ronaldo - Ricardo Duarte. 

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, 
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 4ª SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 22/2/2006 
Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas 

Cecília Ferramenta e Maria Olívia e os Deputados Paulo Cesar e Ricardo 
Duarte (substituindo este ao Deputado Carlos Gomes, por indicação da 
Liderança do Bloco PT-PCdoB), membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Maria Olívia, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Ricardo Duarte, 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 2ª Parte (Ordem do 
Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por 
sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 5.962, 5.964, 5.983 e 
5.992/2006. Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de 
Redação Final do Projeto de Lei nº 2.485/2005. 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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Sala das Comissões, 8 de março de 2006. 
Carlos Gomes, Presidente - Cecília Ferramenta - Leonidio Bouças 

Paulo Cesar. 
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE, 
COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 7/3/2006 
Às 14h34min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Jô 

Moraes (substituindo o Deputado Roberto Carvalho, por indicação da 
Liderança do Bloco PT-PCdoB) e os Deputados lvair Nogueira e Dimas 
Fabiano, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado lvair Nogueira, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Jô 
Moraes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria 
constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte 
correspondência, publicada no "Diário do Legislativo" nas datas 
mencionadas entre parênteses: ofícios do Sr. José Élcio Santos Monteze 
(22/12/2005); do Sr. Werbert Correa Fernandes e do Movimento Nacional 
de Direitos Humanos - Regional Minas e outros (7/1/2006); do Sr. 
Eduardo Carone Costa (14/1/2006); da diretoria da SPVIAS - Rodovias 
Integradas do Oeste S.A., encaminhando exemplar do livro "Concessões 
de Rodovia"; e do Sr. Luiz Gonzaga de Faria, solicitando intercessão 
junto ao DER-MG a fim de que sejam tomadas providências com relação 
ao trecho que liga lgaratinga a Divinópolis. O Presidente acusa o 
recebimento das seguintes proposições, no 1 º turno, para as quais 
designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 1.596/2004 
(Deputado Dimas Fabiano) e 2.844/2005 (relator: Deputado Roberto 
Carvalho). Registra-se a saída da Deputada Jô Moraes e a presença do 
Deputado Roberto Carvalho. Passa-se à 1 ª Fase da 2ª Parte (Ordem do 
Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, 
são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação de 
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emenda apresentada em Plenário, no 1 º turno, ao Projeto de Lei nº 
1.596/2004 (relator: Deputado Dimas Fabiano); e pela aprovação, no 1º 
turno, do Projeto de Lei nº 2.236/2005 na forma do Substitutivo nº 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Roberto Carvalho, 
em virtude de redistribuição). Passa-se à 2ª 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 Projetos de Lei nºs 
2.612/2005 (relator: Deputado Dimas Fabiano); 2.650/2005 (relator: 
Deputado Roberto Carvalho); e 2.736/2005 (relator: Deputado Dimas 
Fabiano), que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a 
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 
5.941, 5.974, 6.029, 6.042, 6.057, 6.058, 6.070, 6.074, 6.076 e 6.078 a 
6.080/2006. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, 
são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 
2.518, 2.608, 2.611, 2.613, 2.622 e 2.645/2005. Passa-se à 3ª Fase da 2ª 
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de 
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, 
são aprovados requerimentos dos Deputados Deputado Célio Moreira, 
em que solicita seja realizada audiência pública para discutir os conflitos 
entre taxistas de Belo Horizonte, Lagoa Santa e Confins, verificados 
desde a transferência de vôos do Aeroporto da Pampulha para o 
Aeroporto Internacional Tancredo Neves; Roberto Carvalho, em que 
solicita seja realizada audiência pública para debater o atual estágio de 
desenvolvimento do Sistema Brasileiro de Televisão Digital; lvair 
Nogueira e Roberto Carvallho, em que solicitam seja realizada audiência 
pública para discutir as obras necessárias à construção de um novo 
viaduto, em substituição ao Viaduto Vila Rica, e o planejamento da 
reforma e manutenção das rodovias federais que passam por Minas. 
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, 8 de março de 2006. 
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Olinto Godinho, Presidente - Adalclever Lopes - Célio Moreira. 
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 
8/3/2006 

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Adelmo Carneiro Leão, Carlos Pimenta, Doutor Ronaldo, Fahim Sawan e 
Adalclever Lopes (substituindo este ao Deputado lvair Nogueira, por 
indicação da Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão. 
Está presente, também, a Deputada Maria Olívia. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Adalclever Lopes, 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 
sobre a desativação parcial do serviço de mastologia da Maternidade 
Odete Valadares. A Presidência interrompe a 1 ª Parte da reunião para 
ouvir as Sras. Roseli da Costa Oliveira e Mônica Lisboa Avelar, 
representantes da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, e os 
Srs. José Tadeu Campos de Avelar, Presidente da Sociedade Brasileira 
de Mastologia; Aroldo Gonçalves de Carvalho, Diretor de Comunicação 
do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais; João Pedro Junqueira 
Caetano, Presidente da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia de Minas 
Gerais; Rubens Marx Gonzaga, Médico Mastologista da Maternidade 
Odete Valadares; Thadeu Provenza, Mastologista e Presidente da 
Associação de Prevenção do Câncer da Mulher; Régis Labate, 
Mastologista e Vice-Presidente da Sociedade Mineira de Mastologia, e 
Cláudio Salum, Cirurgião Plástico e Coordenador da Equipe de 
Mastologia da Maternidade Odete Valadares, os quais são convidados a 
tomar assento à mesa. O Presidente, como autor do requerimento que 
deu origem ao debate, passa a fazer as suas considerações iniciais. Logo 
após, passa a 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 
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reumao, e passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão. 
Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Adelmo 
Carneiro Leão, em que requer seja enviado ofício ao Secretário de 
Estado de Saúde, Sr. Marcus Vinicius Caetano Pestana da Silva, 
convidando-o a comparecer a esta Comissão, para apresentar a 
prestação de contas de sua Pasta, em cumprimento ao disposto na Lei 
Federal nº 8.689, de 1993. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece aos convidados e parlamentares pela presença, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 9 de março de 2006. 
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Fahim Sawan. 
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 

PARA EMITIR PARECER SOBRE OS VETOS À PROPOSIÇÃO DE LEI 
COMPLEMENTAR Nº 92 E À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 16.860, EM 

8/3/2006 
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Doutor Ronaldo (substituindo o Deputado Dinis Pinheiro, por indicação da 
Liderança do BPSP), João Leite (substituindo o Deputado Zé Maia, por 
indicação da Liderança do PSDB) e Sávio Souza Cruz (substituindo o 
Deputado lvair Nogueira, por indicação da Liderança do PMDB), 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Doutor Ronaldo, 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 os pareceres do relator, Deputado 
lvair Nogueira, sobre os vetos. Submetidos a discussão e votação, são 
aprovados, cada um por sua vez, os pareceres, em turno único, pela 
manutenção dos Vetos Parciais à Proposição de Lei Complementar nº 92 
e à Proposição de Lei nº 16.860. Em seguida, o Presidente suspende a 
reunião para a lavratura da ata. Logo após, são reabertos os trabalhos. 
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Em virtude da aprovação de requerimento do Deputado João Leite, o 
Presidente dispensa a leitura da ata da reunião, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos desta 
Comissão. 

Sala das Comissões, 8 de março de 2006. 
Doutor Ronaldo, Presidente - João Leite - Sávio Souza Cruz. 

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, 
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 4ª SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 8/3/2006 

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Cecília 
Ferramenta e os Deputados Carlos Gomes, Leonídio Bouças e Paulo 
Cesar, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o 
Deputado Biel Rocha. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Carlos Gomes, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Leonídio Bouças, 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 
tratar de assuntos de interesse da Comissão e comunica o recebimento 
do ofício da Sra. Delvia Carvalho, publicado no "Diário do Legislativo" de 
25/2/2006. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de proposições que dispensam a 
apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são 
aprovados os Requerimentos nºs 6.015, 6.017, 6.045 e 6.073/2006. 
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, 
é aprovado requerimento do Deputado Paulo Cesar, em que solicita seja 
realizada reunião conjunta desta Comissão com a de Cultura, para 
discutir, em audiência pública, a Proposta de Emenda à Constituição nº 
95. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
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reunião, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 8 de março de 2006. 
Carlos Gomes, Presidente - Cecília Ferramenta - Paulo Cesar. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.653/2005 

Comissão de Saúde 
Relatório 

De autoria da Deputada Maria Olívia, o projeto de lei em tela visa a 
declarar de utilidade pública a Associação Cuca Legal, com sede no 
Município de Lagoa da Prata. 

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, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação Cuca Legal é uma entidade civil, sem fins lucrativos, de 

caráter filantrópico e tem por finalidade prestar assistência aos portadores 
de sofrimento mental e aos seus familiares, bem como promover estudos 
e pesquisas relativas ao tratamento dispensado a tais pessoas. 

Além disso, colabora com os poderes públicos nos assuntos pertinentes 
ao seu propósito estatutário; estabelece convênios, intercâmbio e 
cooperação com associações congêneres; participa dos conselhos 
municipais de Lagoa da Prata trabalhando em prol do seu público-alvo. 

Procura dar condições de emprego aos seus assistidos, criando 
cooperativas de trabalho, oficinas e espaço de convivência, e promove a 
divulgação de suas necessidades e aspirações. 

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

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

2.653/2005, em turno único. 
Sala das Comissões, 8 de março de 2006. 
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Carlos Pimenta, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°2.721/2005 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria da Comissão de Participação Popular, o projeto de lei em 

tela tem por objetivo dar a denominação de Presidente Tancredo Neves 
ao trecho da Rodovia MGT-451 que liga os Municípios de Governador 
Valadares e Marilac. 

Publicada no "Diário do Legislativo", em 14/10/2005, vem a matéria a 
esta Comissão de Constituição e Justiça, que deverá proceder ao exame 
preliminar dos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, 
nos termos do art. 102, 111, "a", c/c o art. 188, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
No tocante à competência normativa, as matérias que só podem ser 

reguladas pela União, de interesse nacional, estão elencadas no art. 22 
da Constituição da República. As que são reguladas pelo Município, por 
sua vez, estão previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de 
editar normas sobre assuntos de interesse local e suplementar as 
legislações federal e estadual, para melhor atender às suas 
peculiaridades. Quanto ao Estado membro, a regra básica para delimitar 
sua competência está consagrada no § 1 o do art. 25, que lhe faculta tratar 
das matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do 
Município. 

À luz dos dispositivos mencionados, foi editada a Lei no 13.408, de 
1999, que fixa as condições para se dar nome aos próprios do Estado e 
estabelece ser da competência do Legislativo dispor sobre a matéria, 
além de exigir que o homenageado seja falecido e haja correlação entre a 
destinação do próprio público e a área em que ele se tenha destacado. 

Entretanto, a Lei nº 15.719, de 29/8/2005, já estabelece a denominação 
de Santos Fernandes de Sá para o referido trecho da Rodovia MGT-451 
que liga os Municípios de Governador Valadares e Marilac, segmento 
compreendido entre o Distrito de Chonin de Cima e a BR-116, conforme 
informação encaminhada a esta Casa por meio da Nota Técnica datada 
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de 10/11/2005, subscrita pelo Vice-Diretor-Geral do DER-MG. 

Tendo em vista essa constatação e que toda homenagem pública deve 
perpetuar-se- ou seja, o caráter de perenidade deve ser respeitado, salvo 
o aparecimento de fato novo que desabone o homenageado, o que não 
ocorre no caso-, este relator entende não ser razoável a continuidade da 
tramitação do projeto de lei em análise. 

Conclusão 
Em vista do exposto, concluímos pela antijuridicidade, 

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei no 2.721/2005. 
Sala das Comissões, 7 de março de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ermano Batista, relator - Gustavo 

Corrêa - Sebastião Costa. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.883/2005 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, o projeto de lei em epígrafe 
objetiva declarar de utilidade pública a Associação Cultural Comunitária 
Solidariedade em Ação- ACCSA -,com sede no Município de Contagem. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 15/12/2005, vem a matéria a 
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, 
c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade em causa, constituída e em funcionamento há mais de um 

ano, tem personalidade jurídica e sua Diretoria composta por pessoas 
idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício dos seus cargos. 

Além disso, o § 2° do art. 30 de seu estatuto dispõe que, em caso de 
sua dissolução, os bens remanescentes serão destinados a entidades 
afins, de caráter comunitário e sem fins lucrativos; e o art. 32 determina 
que não serão remunerados os cargos de direção, nem os do Conselho 
Fiscal. 

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 1 º da Lei nº 
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade pública, 
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alterada pela Lei nº 15.430. de 2005. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n2 2.883/2005. 
Sala das Comissões, 7 de março de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gustavo 

Corrêa - Ermano Batista. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.885/2005 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Zé Maia, o Projeto de Lei n2 2.885/2005 tem 
por finalidade declarar de utilidade pública o Clube Recreativo Porto 
Brasil, com sede no Município de São Francisco de Sales. 

Publicada no "Diário do Legislativo", em 15/12/2005, vem a matéria a 
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, 
c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Os requisitos pelos quais as associações e fundações em 

funcionamento no Estado podem ser declaradas de utilidade pública 
estão enunciados no art. 1 º da Lei nº 12.972, de 1998, alterado pela Lei 
nº 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 
pelo exercício dos respectivos cargos. 

Ressalte-se, ainda, que o art. 8º de seu estatuto determina que nenhum 
cargo de sua diretoria será remunerado e que a entidade não distribui 
salários, bonificações, dividendos ou vantagens a seus administradores, 
participantes ou associados sob qualquer forma ou pretexto; e o art. 1 O 
prevê que, em caso de extinção, o patrimônio remanescente será 
revertido a uma entidade assistencial sediada em São Francisco de 
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Sales. 

Conclusão 
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei nº 2.885/2005. 
Sala das Comissões, 7 de março de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Ermano Batista - Gustavo 

Corrêa - Sebastião Costa. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 2.892/2005 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Roberto Carvalho, o Projeto de Lei n° 
2.892/2005 tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação 
Clube de Malha da Vila Casal, com sede no Município de Ubá. 

Publicada no "Diário do Legislativo", em 16/12/2005, vem a matéria a 
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, 
c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Os requisitos pelos quais as associações e fundações em 

funcionamento no Estado podem ser declaradas de utilidade pública 
estão enunciados no art. 1° da Lei n° 12.972, de 1998, alterado pela Lei 
n° 15.430, de 2005. 

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o 
atendimento às exigências ali mencionadas, quais sejam, a entidade foi 
constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade jurídica 
própria e sua Diretoria é formada por pessoas idôneas, que nada 
recebem pelos respectivos cargos. 

Ressalte-se, ainda, que o art. 21 do seu estatuto (reformado) determina 
que os cargos da Diretoria e do Conselho Fiscal não são remunerados; e 
o art. 23 prevê que, em caso de dissolução, seu patrimônio será 
destinado a uma entidade congênere, devidamente constituída. 

Conclusão 
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 
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legalidade do Projeto de Lei nº 2.892/2005. 

Sala das Comissões, 7 de março de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ermano 

Batista - Gustavo Corrêa. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.897/2005 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria da Deputada Cecília Ferramenta, o projeto de lei em epígrafe 
objetiva declarar de utilidade pública o Instituto de Defesa da Cidadania -
Instituto Humanizar, com sede no Município de lpatinga. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 17/12/2005, vem a matéria 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, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade em causa, constituída e em funcionamento há mais de um 

ano, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é composta por pessoas 
idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício dos seus cargos. 
Além disso, a primeira alteração de seu estatuto deu nova redação para o 
§ 32 do art. 20, determinando que o Instituto não remunera, sob nenhuma 
forma, as atividades dos Diretores, dos Conselheiros e dos sócios; e que, 
segundo o item 4 do art. 1 O, em caso de sua dissolução, os bens 
remanescentes serão destinados a entidade qualificada nos termos da 
Lei Federal nº 9.790, de 1999, que dispõe sobre a qualificação de 
pessoas jurídicas de direito privado como Organizações da Sociedade 
Civil de Interesse Público - Oscips -, preferencialmente, com o mesmo 
objetivo social. 

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 1 º da Lei nº 
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade pública, 
alterada pela Lei nº 15.430, de 2005. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 2.897/2005. 
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Sala das Comissões, 7 de março de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ermano Batista, relator - Sebastião 

Costa- Gustavo Corrêa. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.397/2005 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Jésus Lima, o projeto de lei em epígrafe 
estabelece regimes especiais de tributação para a cadeia produtiva do 
biodiesel. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 16/6/2005, foi a proposição 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Política 
Agropecuária e Agroindustrial e de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. 

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer sobre sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c 
o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto em exame cuida de estabelecer incentivos fiscais para o 

produtor rural de produtos vegetais destinados à produção do biodiesel e 
para os estabelecimentos industriais que os adquirirem com o fim de 
produzir combustível. 

Para o alcance de seus objetivos, a proposição estabelece a concessão 
de regime especial de tributação, que, conforme a resposta encaminhada 
pela Secretaria de Estado de Fazenda acarretaria renúncia de receita 
(crédito presumido e outras desonerações). 

A matéria se insere no domínio da competência legislativa estadual, 
conforme prevê o inciso I do art. 24 da Constituição da República, 
segundo o qual compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre direito tributário e direito penitenciário. 

No que concerne à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, não 
há nada que impeça a tramitação da proposta, já que inexiste norma 
instituidora de iniciativa privativa nesse sentido. 

Ao estabelecer incentivos fiscais e regime especial de tributação, o 
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projeto em exame acarreta renúncia de receita na produção de 
combustível. Com a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 
Complementar nº 101, de 4/5/2000), a renúncia de receita pelos entes 
políticos ficou condicionada ao atendimento de requisitos especiais por 
ela estabelecidos. O seu art. 14 dispõe o seguinte: 

"Art. 14 - A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de 
natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar 
acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender 
ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das 
seguintes condições: 

I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na 
estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que 
não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da 
lei de diretrizes orçamentárias; 

11 - estar acompanhada de medidas de compensação, no período 
mencionado no 'caput', por meio do aumento de receita, proveniente da 
elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou 
criação de tributo ou contribuição". 

De acordo com a referida norma, a renúncia compreende anistia, 
remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter 
não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que 
implique redução discriminada de tributos ou contribuições e outros 
benefícios que correspondam a tratamento diferenciado, tal como se 
pretende com a adoção da medida proposta no projeto. 

Além disso, em se tratando da instituição de incentivos de caráter 
continuado, seria igualmente necessária a comprovação de que a 
despesa criada ou aumentada não afetaria as metas de resultados fiscais 
previstas no anexo a que se refere o § 1 º do art. 4º da citada lei 
complementar, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, 
ser compensados pelo aumento permanente da receita ou pela redução 
permanente da despesa. 

Segundo a resposta encaminhada pela Secretaria de Estado de 
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Fazenda, por meio do Oficio nº 1.020/2005, depois de baixado em 
diligência o projeto, haveria perda de receita anual de até 
R$35.157.493,00. 

Note-se, enfim, que a proposição fere também o art. 155, § 2°, incisos 
VI e XII, da Constituição da República, pois não se reporta a nenhuma 
deliberação do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz. A Lei 
Complementar no 24, de 1975, recepcionada pela ordem jurídico-
constitucional inaugurada em outubro de 1988, exige, para a concessão 
do benefício fiscal referido no projeto de lei sob análise, convênio 
celebrado pela totalidade das unidades federativas presentes a reunião 
do Confaz convocada para tal fim. De acordo com a resposta da 
Secretaria de Estado de Fazenda, não foi firmado convênio com essa 
finalidade. 

Cumpre, ainda, ressaltar que o Governador do Estado sancionou 
parcialmente a Lei nº 15.976, de 13 de janeiro de 2006, que institui a 
política estadual de apoio à produção e utilização do biodiesel, sendo a 
parte vetada aquela que tratava de incentivos fiscais. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, 

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.397/2005. 
Sala das Comissões, 7 de março de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ermano Batista, relator - George 

Hilton - Sebastião Costa- Gustavo Corrêa. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.433/2005 

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte 
Relatório 

O projeto de lei em tela, do Deputado Sebastião Costa, acrescenta 
dispositivo à Lei nº 15.424, de 30/12/2004, e dá outras providências. 

Publicado em 24/6/2005, a proposição foi apreciada preliminarmente 
pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1, 
que apresentou. Em seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão de 
Administração Pública, que opinou pela aprovação da matéria na forma 
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do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. 

Vem a proposta, agora, a esta Comissão, tendo em vista a aprovação, 
em Plenário, de requerimento apresentado pelo Deputado Leonardo 
Quintão. 

Fundamentação 
Conforme se constata dos termos do projeto, a alteração da Lei nº 

15.424, de 30/12/2004, terá como resultado a diminuição dos custos para 
as pequenas empresas e as microempresas, com o pagamento de 
emolumentos relativos a apresentação, protesto, intimação, certidão e 
quaisquer outros custos cobrados pelas serventias do foro extrajudicial, 
quando do protesto de títulos. 

A proposta em análise vai ao encontro dos interesses dos titulares das 
pequenas empresas e das microempresas do Estado, as quais, segundo 
os mandamentos constantes da Constituição da República e também da 
Carta mineira, devem receber tratamento privilegiado. 

As mencionadas empresas figuram entre aquelas com maior potencial 
gerador de emprego em todo o País e gozam de privilégios tributários, 
fiscais e creditícios, sendo consentâneo admitir a extensão dessas 
prerrogativas também em relação aos emolumentos pagos aos titulares 
das serventias extrajudiciais que cuidam dos protestos de títulos e demais 
documentos de crédito. 

Evidentemente, a aprovação da proposta terá como resultado a 
diminuição dos custos para a manutenção dessas empresas, que não 
podem arcar com o pesado ônus que incide sobre elas quando 
necessitam dos serviços do foro extrajudicial. 

Por outro, lado tornar-se-á mais fácil o desenvolvimento das atividades 
econômicas por parte desse segmento do mercado, criando-se, até 
mesmo, melhores condições para muitos empreendedores abandonarem 
a clandestinidade que lhes foi imposta, exatamente em face do alto custo 
para a manutenção da empresa. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

2.433/2005 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e 
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Justiça. 

Sala das Comissões, 8 de março de 2006. 
Chico Rafael, Presidente -João Leite, relator- Lúcia Pacífico. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.565/2005 

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Relatório 

De autoria do Deputado João Leite, o Projeto de Lei nº 2.565/2005 
dispõe sobre a responsabilidade das empresas pela lavagem dos 
uniformes, das botas e luvas usados por seus empregados no Estado de 
Minas Gerais. 

A proposição foi analisada pela Comissão de Constituição e Justiça, 
tendo recebido parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade 
com as Emendas n°' 1 a 3 por ela apresentadas. 

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 estudo estabelece regras para lavagem do uniforme 

dos funcionários de empresas que utilizam em seu processo produtivo 
substâncias nocivas ao meio ambiente e à saúde desses trabalhadores. 

Ao analisar a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou 
a Emenda nº 1, que busca, em consonância com a legislação federal que 
regulamenta o assunto, tornar mais clara a redação do § 1 º do art. 1 º 
quanto ao que sejam produtos ou substâncias nocivas. Já as Emendas 
nº' 2 e 3 têm o objetivo de adequá-lo a pressupostos constitucionais e 
legais. 

Justifica-se a necessidade de disciplinar a matéria em virtude do grande 
número de empresas estabelecidas no território mineiro cujos 
empregados manipulam produtos químicos nocivos à saúde do 
trabalhador e ao meio ambiente, os quais são, na maioria dos casos, 
responsáveis pela limpeza do uniforme em suas próprias residências. 

Essa transferência de responsabilidade, na visão do autor, prejudica o 
trabalhador, pois o onera na aquisição de produtos de limpeza especiais, 
em sua maioria de custo elevado, e expõe sua família à contaminação 
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por esses produtos nocivos, ao se lavarem os uniformes junto com as 
outras roupas da casa. 

O meio ambiente também é prejudicado, uma vez que os efluentes 
resultantes da lavagem doméstica são lançados na rede pública de 
esgoto ou diretamente nos cursos d'água, sem nenhum tratamento. 

Conforme informações da Divisão de Indústria Química da Fundação 
Estadual do Meio Ambiente - Feam -, são poucas as empresas que 
assumem a limpeza dos uniformes de seus funcionários. Acrescente-se, 
também, o fato de não haver legislação ambiental específica que obrigue 
as empresas a proceder à limpeza dos uniformes e oferecer destino 
adequado aos efluentes gerados. 

Segundo a Delegacia Regional do Trabalho de Minas Gerais, do 
Ministério do Trabalho e Emprego, já existe regulamentação federal sobre 
o assunto. Esse órgão entende, com base nas Normas 
Regulamentadoras - NRs - nºs 6 e 15 da Portaria nº 3.214, de 1978, do 
Ministério do Trabalho e Emprego, que o uniforme do trabalhador, quando 
utilizado na condição de Equipamento de Proteção Individual - EPI -, deve 
ter o mesmo tratamento deste, e, na letra "f" do item 6.6.1, da NR nº 6, 
está a determinação de que cabe ao empregador a responsabilidade pela 
higienização e manutenção periódica do EPI. 

No âmbito estadual, o tema é tratado pelo Código de Saúde, Lei nº 
13.317, de 1999, que, entre outros assuntos, trata da saúde do 
trabalhador, da qualidade do ambiente de trabalho e da manutenção da 
qualidade do meio ambiente, com obrigações do empregador, como no 
caso dos incisos VIII e IX do art. 61: 

"Art. 61 - São obrigações do empregador, sem prejuízo de outras 
exigências legais: 

( ... ) 
VIII -fornecer aos trabalhadores e aos seus representantes informações 

escritas sobre os diferentes produtos utilizados no processo produtivo, 
com especificação precisa das características, da composição e dos 
riscos que representem para a saúde e o meio ambiente, bem como as 
medidas preventivas cabíveis; 
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IX - executar atividades de eliminação ou redução dos riscos no 

ambiente de trabalho de acordo com o disposto nos incisos X e XI do art. 
60;". 

Como visto, há na legislação ambiental estadual carência de normas 
que disciplinem a limpeza de uniformes contaminados com produtos 
nocivos à saúde e que podem gerar efluentes também nocivos ao meio 
ambiente. Por outro lado, existem normas federais que, na interpretação 
da Delegacia Regional do Trabalho, equiparam uniformes utilizados nas 
condições expostas no projeto de lei a Equipamentos de Proteção 
Individual - EPI -, e, dessa forma, é obrigação do empregador sua 
higienização. Por outro lado ainda, há o Código de Saúde, que trata o 
assunto de forma genérica e não peremptória. Por último, temos o 
empregador que transfere sua responsabilidade para o empregado. 

De posse dessas informações, julgamos mais conveniente opinar pela 
aprovação do projeto de lei sob a forma do Substitutivo nº 1, que 
apresentamos ao final deste parecer. No substitutivo, propomos a 
alteração ao art. 61 do Código de Saúde, onde entendemos que o 
assunto é tratado de maneira mais adequada. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação do Projeto de Lei nº 

2.565/2005 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Com a 
aprovação do Substitutivo nº 1, ficam prejudicadas as Emendas de nº' 1 a 
3, apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça. 

SUBSTITUTIVO Nº 1 
Acrescenta inciso e parágrafo ao art. 61 da Lei nº 13.317, de 24 de 

setembro de 1999, que contém o Código de Saúde do Estado de Minas 
Gerais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1º- O art. 61 da Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999, fica 

acrescido dos seguintes inciso XVI e parágrafo único: 
"Art. 61 - ( ... ) 
XVI - providenciar, às suas expensas, a correta higienização de 

uniformes, botas, luvas e demais equipamentos de proteção individual de 
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seus empregados que estejam expostos a substâncias ou produtos 
nocivos a eles e ao meio ambiente. 

Parágrafo único - Entende-se como substância ou produto nocivo: 
I - à saúde do trabalhador a substância ou o produto químico ou 

biológico relacionado no Decreto Federal nº 3.048, de 6 de maio de 1999, 
que regulamenta a legislação previdenciária, bem como aquele que a 
legislação estadual assim indicar; 

li -ao meio ambiente a substância ou o produto que, como resultado da 
lavagem de uniformes, botas, luvas e demais equipamentos de proteção 
individual, crie efluente poluidor que não possa ser lançado em corpos de 
água ou em canalizações públicas e privadas, por contrariar legislação 
em vigor.". 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 8 de março de 2006. 
Laudelino Augusto, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Sávio Souza 

Cruz - João Leite. 
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.825/2005 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Gustavo Corrêa, o Projeto de Lei nº 2.825/2005 
dispõe sobre a utilização de madeira apreendida no Estado de Minas 
Gerais para a construção de habitações populares e dá outras 
providências. 

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 25/11/2005 e 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Transporte, 
Comunicação e Obras Públicas para receber parecer, nos termos do art. 
188, c/c o art. 1 02, do Regimento Interno. 

Cumpre-nos examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
A proposição em análise, de iniciativa parlamentar, autoriza o Poder 

Executivo a utilizar madeira apreendida para a construção de habitação 
popular. Estabelece, outrossim, condições para o aproveitamento da 
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madeira e para o ingresso de pessoas em programas de construção de 
habitações populares. Entre elas, destacamos os critérios de renda 
familiar de até cinco salários mínimos mensais e a preferência para as 
mulheres chefes de família. 

Os produtos e subprodutos florestais apreendidos estão disciplinados 
no art. 62 da Lei nº 14.309, de 2002, que dispõe sobre as políticas 
florestal e de proteção à biodiversidade. 

De acordo com o "caput" do citado artigo, esgotados os prazos para a 
interposição de recurso, "os produtos e subprodutos apreendidos pela 
fiscalização serão alienados em hasta pública, destruídos ou inutilizados, 
quando for o caso, ou doados pela autoridade ambiental competente, 
mediante prévia avaliação, a instituição científica, hospitalar, penal, 
militar, pública ou outras com fins benemerentes, mediante justificativa 
em requerimento próprio, lavrando-se o respectivo termo". 

Como se observa, a legislação vigente permite ao Poder Executivo 
promover a alienação ou a doação de produtos e subprodutos florestais 
apreendidos a entidades, públicas ou privadas, sem fins comerciais. 

No projeto em exame, a intenção é destinar a madeira apreendida à 
construção de habitação popular, de acordo com programas 
desenvolvidos pelo poder público, com vistas a combater o déficit 
habitacional. Como observa o autor da proposição, a moradia cumpre um 
papel fundamental para a cidadania, a dignidade e a segurança da 
família. Por outro lado, o déficit habitacional está entre um dos mais 
graves problemas sociais do País. 

No art. 6° da Constituição da República, a moradia passou a integrar o 
rol de direitos sociais em virtude da redação dada ao dispositivo pela 
Emenda à Constituição nº 26, de 2000. Tal medida representou uma 
conquista social por expressar na Lei Maior um direito de fundamental 
importância para o desenvolvimento do País e para a construção de uma 
sociedade mais justa e participativa. Na verdade, um direito que, no 
nosso entendimento, já se encontrava implícito na Carta Magna. 

No entanto, tendo em vista a necessidade de consolidar a legislação 
que trata do assunto, apresentamos o Substitutivo nº 1. Propomos, assim, 
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a alteração do art. 62 da Lei nº 14.309, de 2002, com vistas a 
estabelecer a preferência de uso da madeira apreendida para fins de 
construção de habitação popular. 

Em relação aos requisitos estabelecidos nos arts. 3º e 4° do projeto, a 
nossa avaliação é a de que eles devem ser suprimidos. Com efeito, o 
mais razoável é permitir ao Executivo maior discricionariedade no trato 
das medidas relacionadas a renda familiar, cadastros e estudos 
socioeconômicos. Além disso, a preferência na concessão do benefício 
para mulheres chefes de família é uma medida de duvidosa 
constitucionalidade. Segundo o art. 32 , IV, da Carta Magna, a promoção 
do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação, constitui um dos objetivos 
fundamentais da República Federativa do Brasil. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei nº 2.825/2005 na forma do Substitutivo nº 1, 
apresentado a seguir. 

SUBSTITUTIVO Nº 1 
Altera o art. 62 da Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002, que dispõe 

sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º -O "caput" do art. 62 da Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 62 - Esgotados os prazos para a interposição de recurso, os 

produtos e subprodutos florestais apreendidos pela fiscalização serão: 
I - destinados preferencialmente a programas de construção de 

habitações populares desenvolvidos pelo poder público; 
li - alienados em hasta pública, destruídos ou inutilizados, quando for o 

caso, ou doados pela autoridade ambiental competente, mediante prévia 
avaliação, a instituição científica, hospitalar, penal, militar, pública ou 
outras com fins benemerentes, mediante justificativa em requerimento 
próprio, lavrando-se o respectivo termo.". 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Sala das Comissões, 7 de março de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gustavo 

Corrêa - Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.830/2005 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Weliton Prado, o projeto de lei em epígrafe 
regulamenta os procedimentos para o reajuste da base tarifária para o 
transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de 
Minas Gerais. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 2/12/2005, foi a proposição 
distribuída a esta Comissão e à Comissão de Transporte, Comunicação e 
Obras Públicas. 

Cabe-nos, agora, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno, analisar a matéria quanto aos seus aspectos de 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
A proposição em exame, conforme anuncia sua ementa, pretende 

regulamentar os procedimentos para o reajuste das tarifas do transporte 
coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros no Estado. Para tanto, 
impõe ao Poder Executivo, por meio do Departamento de Estradas de 
Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG, uma série de 
obrigações com o objetivo de conferir publicidade aos referidos 
procedimentos, como veremos a seguir. 

As propostas de alteração da base tarifária, apresentadas pelas 
empresas prestadoras do serviço de transporte coletivo intermunicipal, 
serão divulgadas na internet, por meio do sítio do DER-MG, no prazo 
máximo de dez dias contados da data da sua apresentação. 

O DER-MG convocará audiência pública para discutir as propostas por 
meio de edital e cartazes. O edital deve ser publicado em, pelo menos, 
dois veículos de comunicação de grande circulação no Estado e em um 
veículo de comunicação que abranja a região atendida pela linha cuja 
tarifa se pretende reajustar. Também nos ônibus e nos locais de venda de 
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passagens deverão ser afixados cartazes informando a data, o horário e 
o local da audiência, bem como a proposta percentual de reajuste 
solicitado pelas empresas prestadoras do serviço. A data da audiência 
pública será definida pelo DER-MG dentro do prazo assinalado no 
projeto. 

A alteração da base tarifária será determinada por portaria do DER-MG, 
sendo que o novo valor da tarifa entrará em vigor dez dias úteis após a 
publicação do decreto no órgão oficial do Estado. Trimestralmente, o 
DER-MG deverá enviar à Comissão de Transporte, Comunicação e 
Obras Públicas da Assembléia Legislativa relatório dos dados referentes 
ao sistema de controle, fiscalização e gerenciamento do transporte 
coletivo intermunicipal. 

Não obstante a intenção do autor da proposta, que objetiva tornar mais 
transparente o processo de reajuste das tarifas, é preciso dizer que a 
matéria, por sua natureza, não pode ser objeto de iniciativa parlamentar, 
sob pena de haver indevida intromissão do Legislativo em matéria de 
competência do Poder Executivo, o que põe em risco a integridade do 
princípio constitucional da independência dos Poderes. 

Dessa forma, dispõe a alínea "c" do inciso 111 do art. 66 da Constituição 
mineira que é de iniciativa privativa do Governador apresentar projetos de 
lei que estruturam órgãos ou entidades públicas da administração 
estadual. A proposta em questão fixa uma série de atribuições para o 
DER. Estabelece prazos e demais condições de publicização dos 
reajustes tarifários que só podem ser bem definidos por quem os vai 
aplicar. Trata-se de uma questão, também, de eficiência administrativa. 
Não é demais lembrar que o princípio da eficiência também se encontra 
inserto no "caput" do art. 37 da Lei Maior. 

No entanto, é importante advertir que o cidadão não fica a descoberto, 
ainda que não exista norma administrativa dispondo sobre a matéria em 
análise. Uma vez que o dever de transparência é incontestável, 
encontram-se à disposição de qualquer pessoa ou entidade instrumentos 
administrativos ou judiciais que, se bem manejados, podem compelir os 
poderes públicos a informar os passos e as razões que precedem 
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qualquer tomada de posição com reflexos no interesse geral e que não 
deva, justificadamente, ser mantida em sigilo. Inclui-se neste caso, por 
óbvias razões, o reajuste tarifário. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, 

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.830/2005. 
Sala das Comissões, 7 de março de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ermano Batista, relator - Sebastião 

Costa- Gustavo Corrêa. 
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.849/2005 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

A propos1çao em tela, do Deputado Paulo Cesar, resultou do 
desarquivamento do Projeto de Lei nº 587/2003, também de sua autoria, 
o qual dispõe sobre a redução da carga tributária nas operações internas 
com fogos de artifício. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 3/12/2005, foi o projeto 
distribuído a esta Comissão, nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 
102, 111, "a", do Regimento Interno, para receber parecer. 

Fundamentação 
Preliminarmente, deve ser enfatizado que o conteúdo da proposta em 

análise já foi submetido ao crivo desta Comissão, por meio do Projeto de 
Lei nº 587/2003, que recebeu parecer por sua antijuridicidade, 
inconstitucionalidade e ilegalidade sob os argumentos a seguir aduzidos. 

O projeto em exame pretende acrescentar dispositivo ao art. 12 da Lei 
nº 6.763, de 26/12/75, que consolida a legislação tributária do Estado, 
com o propósito de viabilizar a redução da carga tributária incidente sobre 
as operações internas com fogos de artifício. 

Ao justificar a proposta, assegura o autor que a alteração pretendida 
encontra amparo no art. 155, § 2º, VI, da Constituição Federal, que 
permite, independentemente de deliberação do Conselho de Política 
Fazendária - Confaz, a alteração da alíquota interna do Imposto sobre 
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 
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Embora esta Casa Legislativa disponha de competência para dispor 
sobre o sistema tributário estadual, conforme previsto no art. 61, 111, da 
Constituição do Estado, a proposta encontra óbices de natureza 
constitucional e legal, conforme veremos a seguir. 

A Constituição da República determina, em seu art. 155, § 2º, XII, "g", 
que a regulação da forma como isenções, incentivos e benefícios fiscais 
serão concedidos e revogados, mediante deliberação dos Estados e do 
Distrito Federal, lar-se-á por meio de lei complementar. 

O mesmo diploma constitucional preconiza, no Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias - ADCT -, art. 34, § 8º, que, na ausência da 
lei complementar necessária à instituição do ICMS, a matéria será 
disciplinada pelos Estados e pelo Distrito Federal, mediante convênio 
celebrado nos termos da Lei Complementar nº 24, de 7/1/75. 

Por seu turno, a Lei Complementar nº 24, recepcionada pela Carta 
Federal de 1988, assegura que a redução da base de cálculo do ICMS, 
bem como quaisquer incentivos ou favores fiscais concedidos com base 
nesse imposto, devem ser decididos por meio de convênios celebrados 
entre os Estados e o Distrito Federal. 

A proposição também não atende às disposições constantes na Lei 
Complementar nº 101, de 4/5/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), por 
não estar acompanhada da estimativa do impacto orçamentário no 
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes. 

Lembramos, por último, ter sido instituído, por meio da Lei nº 14.201, de 
17/3/2002, o Pólo de Desenvolvimento do Setor da Indústria e do 
Comércio de Fogos de Artifício, estando prevista a hipótese da 
concessão de benefícios de natureza fiscal para aquele segmento da 
economia mineira. 

São esses os argumentos que fundamentaram a rejeição da medida por 
esta Comissão, quando da apreciação do Projeto de Lei nº 587/2003, os 
quais são reiterados neste parecer. 
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Conclusão 

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, 
inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.849/2005. 

Sala das Comissões, 7 de março de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ermano Batista, relator - Sebastião 

Costa- Gustavo Corrêa. 
PARECER PARA O 1 ºTURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 

2.888/2005 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, o 

Projeto de Resolução nº 2.888/2005 tem por finalidade aprovar, de 
conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do 
Estado, a alienação das terras devolutas que especifica. 

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo", em 15/12/2005, e 
a seguir distribuída a esta Comissão, a fim de receber parecer, nos 
termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A proposição em análise tem como finalidade aprovar a legitimação de 

14 porções de terras devolutas rurais, situadas nos Municípios de Rio 
Pardo de Minas, Santo Antõnio do Retiro, Vargem Grande do Rio Pardo e 
Montezuma, cada uma com área superior a 1 OOha. 

Nos termos do art. 62, XXXIV, da Constituição mineira compete à 
Assembléia Legislativa aprovar previamente a alienação ou a concessão 
de terra pública, ressalvados os seguintes casos: legitimação de terras 
devolutas situadas no perímetro urbano ou na zona de expansão urbana, 
limitadas, respectivamente, a 500 e 2.000m2 ; alienação ou concessão de 
terra pública previstas no plano de reforma agrária estadual aprovado em 
lei; concessão gratuita de domínio de área devoluta rural não superior a 
50ha; e alienação ou concessão de terra devoluta rural com área de até 
1 OOha, desde que precedidas de ação judicial discriminatória e atendidos 
outros requisitos. 
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Importante observar que as legitimações de que se ocupa o projeto de 

resolução em tela não se enquadram em nenhuma dessas situações; 
além disso, os processos encontram-se instruídos em estreita 
conformidade com o que dispõe a legislação regente da matéria. 

Assim sendo, a proposição não apresenta vício que a impeça de 
tramitar nesta Casa. 

Conclusão 
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Resolução nº 2.888/2005. 
Sala das Comissões, 7 de março de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gustavo 

Corrêa - Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.890/2005 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o Projeto de Lei nº 2.890/2005 
aplica ao Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais a regra 
estabelecida no inciso I do art. 62 da Lei Federal nº 5.01 O, de 30/5/66. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 16/12/2005, a proposição foi 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração 
Pública. 

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber parecer 
sobre a sua juridicidade. constitucionalidade e legalidade, na forma do art. 
188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em epígrafe cuida de determinar a aplicação ao Poder 

Judiciário do Estado de Minas Gerais da regra estabelecida no inciso I do 
art. 62 da Lei Federal nº 5.01 O, de 30/5/66. 

O referido dispositivo estabelece que, além dos fixados em lei, serão 
feriados na Justiça Federal, inclusive nos Tribunais Superiores, os dias 
compreendidos entre 20 de dezembro e 6 de janeiro. 

A Lei Complementar nº 85, de 28/12/2005, que altera a Lei 
Complementar nº 59, de 18/1/2001, que contém a organização e a divisão 
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judiciárias do Estado de Minas Gerais, determina, em seu art. 2º, que os 
dispositivos que relaciona, da Lei Complementar nº 59, de 2001, passam 
a vigorar com nova redação. 

Entre os dispositivos mencionados, encontra-se o art. 313, que 
estabelece, no "caput", que haverá expediente nos Tribunais e nos 
órgãos de primeira instância nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, 
conforme o horário fixado pelos respectivos órgãos diretivos. De acordo 
com o § 1 ºdo mesmo artigo, nos dias não úteis, haverá, nos Tribunais e 
nas comarcas, Juiz designado para a apreciação de medidas urgentes, 
com direito a compensação ou indenização. 

O art. 313 trata, em seu § 2º, de determinar como feriados na Justiça do 
Estado, além dos dias fixados em lei federal, estadual ou municipal, o dia 
8 de dezembro - Dia da Justiça -; os dias compreendidos entre 20 de 
dezembro e 6 de janeiro, inclusive; os dias da Semana Santa 
compreendidos entre a quarta-feira e o domingo de Páscoa; a segunda e 
a terça-feira de carnaval bem como a quarta-feira de Cinzas. 

Como podemos depreender, não há inovação no projeto apresentado, 
já que seu objetivo se encontra abrigado pela norma de organização 
judiciária em vigor. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, 

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.890/2005. 
Sala das Comissões, 7 de março de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Sebastião 

Costa- Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1 ºTURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.895/2005 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em epígrafe 
"assegura aos agricultores familiares o direito de comercializar seus 
produtos agropecuários com dispensa de licitação pública e dá outras 
providências". 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 16/12/2005, foi a proposição 
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distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária e de Política Agropecuária e Agroindustrial. 

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno, analisar a matéria quanto aos seus aspectos de 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
A proposição em exame pretende dispensar o Estado de realizar o 

processo licitatório para compras de produtos agropecuários produzidos 
por agricultores familiares desde que o produto seja destinado à 
distribuição para pessoas em situação de insegurança alimentar e à 
formação de estoques de segurança. 

Visa, portanto, à formação de estoques públicos de alimentos com a 
finalidade de garantir à população de baixa renda produtos da cesta 
básica, combatendo assim a fome e a miséria, bem como ao incentivo e à 
ampliação do mercado dos agricultores familiares. 

Vê-se, pois, que é nobre o objetivo do parlamentar, que pretende propor 
soluções para uma questão social grave, que já enseja ações específicas 
por parte do poder público, a exemplo do Programa Fome Zero e do 
Programa de Aquisição de Alimentos, no nível federal. Também no 
âmbito estadual, ações específicas estão sendo discutidas, para enfrentar 
o problema da insegurança alimentar, haja vista que tramitam nesta Casa 
os Projetos de Lei nºs 647/2003 e 2.257/2005, que dispõem, 
respectivamente, sobre a política estadual de agroindústria familiar e 
sobre o apoio a iniciativas de comercialização direta entre agricultores 
familiares e consumidores. 

Cumpre-nos ressaltar que, pelo prisma jurídico, a alternativa proposta 
no projeto em questão não pode prosperar uma vez que se encontra 
maculada de vício de inconstitucionalidade. Nos termos do art. 37, inciso 
XXI, da Constituição da República, ressalvados os casos especificados 
na legislação federal, a compra e a alienação de bens por parte da 
administração pública deverão ser contratadas mediante processo de 
licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes. Destaque-se, ainda, que o art. 22, inciso XXVII, do referido 
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diploma legal confere à União a competência privativa para editar 
normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para 
a administração pública. A lei federal de licitações, Lei nº 8.666, de 1993, 
já estabelece, em seu art. 24, os casos em que se admite a dispensa de 
licitação, não estando a hipótese em questão nela prevista. Em face do 
sistema de divisão de competências entre os entes federados, ditado pela 
Constituição da República, não pode o Estado editar lei criando nova 
modalidade de dispensa de licitação. Os casos de dispensa de licitação já 
estão expressamente previstos no corpo da citada lei federal, 
especialmente no art. 24 e constituem-se em "numerus clausus". Se é 
correto afirmar que as entidades locais têm competência legislativa para 
licitações, também o será assinalarmos que os casos de dispensa e 
inexigibilidade não podem ser ampliados no exercício dessa competência. 

Como bem registra o jurista Marçal Justen Filho, especialista em 
licitações, " a dispensa de licitação verifica-se em situações que, embora 
viável a competição entre particulares, a licitação afigura-se 
objetivamente inconveniente ao interesse público" ("Comentários à Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos". São Paulo: 1999, 6º edição, pág. 
221 ). Dessa forma, se a contratação entre a administração pública e os 
agricultores familiares se enquadrar em uma das hipóteses de dispensa, 
admitidas no art. 24 da Lei nº 8.666, ela será juridicamente possível. O 
que não se admite é criar por lei estadual uma modalidade específica não 
prevista na norma geral federal. 

Vale ainda destacar que o art. 1º do projeto faz referência à Lei Federal 
nº 10.696, de 2/7/2003, que, em seu art. 19, institui o Programa de 
Aquisição de Alimentos. O § 2º do citado artigo prevê a dispensa de 
licitação para a aquisição "de produtos agropecuários produzidos por 
agricultores familiares que se enquadrem no Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf". Trata-se, pois, de uma 
regra específica, voltada unicamente para a aquisição de produtos dentro 
do Programa de Aquisição de Alimentos previsto na referida lei. Não se 
estende, portanto, a outros programas executados nos Estados. 

Conclusão 



280 
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela 

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.895/2005. 
Sala das Comissões, 7 de março de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ermano Batista, relator - Gustavo 

Corrêa - Sebastião Costa. 
PARECER PARA O 1 ºTURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.915/2006 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 2.915/2006 
fixa o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG -
e dá outras providências. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 17/2/2006, a proposição foi 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração 
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber 
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

Cabe a esta Comissão, em exame preliminar, apreciar os aspectos 
jurídico, constitucional e legal da matéria, consoante prevê o art. 102, 111, 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em análise fixa o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar de 

Minas Gerais - CBMMG - em 7.994 oficiais e praças, distribuídos da 
seguinte forma, nos termos do art. 1 º do projeto e de seu anexo: 458 
oficiais do Quadro de Oficiais Bombeiros Militares - QOBM -; 64 oficiais 
do Quadro de Oficiais de Administração Bombeiros Militares - QOABM -, 
composto de Oficiais de Administração e Músicos; 60 oficiais do Quadro 
de Oficiais de Saúde Bombeiros Militares- COSBM -, composto de 
Oficiais Médicos, Dentistas e Psicólogos; 7.196 Praças do Quadro de 
Praças Bombeiros Militares- QPBM -, composto de Praças Combatentes, 
Condutores e Operadores de Viatura e Corneteiros; e 216 Praças do 
Quadro de Praças Especialistas Bombeiros Militares - QPEBM -, 
composto de Praças de Motomecanização, Músicos, Auxiliares de Saúde 
e de Comunicações. 

O projeto determina que a ativação dos cargos somente poderá ocorrer 
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após o cumprimento dos requisitos a serem estabelecidos no decreto 
que definirá o Quadro de Organização e Distribuição - QOD -, 
observando-se o crescimento real do efetivo ou as condições logísticas 
para a instalação de unidades no Corpo de Bombeiros Militar do Estado. 
Além disso, a promoção para os postos decorrentes do aumento do 
efetivo do CBMMG ficará condicionada à aprovação da Câmara de 
Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças. 

A proposição prevê, ainda, o percentual mínimo de até 5% do efetivo 
previsto para os militares do sexo feminino nos Quadros de Oficiais 
Bombeiros Militares e de Praças Bombeiros Militares, não havendo tal 
limitação para os demais quadros. 

A fixação ou a modificação do efetivo do Corpo de Bombeiros Militar 
são assunto que se enquadra no campo da reserva legal, por força do 
disposto no inciso Vil do art. 61 da Carta mineira, que determina a 
competência da Assembléia Legislativa para deliberar sobre a matéria. 
Ademais, apenas o Governador do Estado, a quem o órgão se encontra 
diretamente subordinado, dispõe de prerrogativa privativa para a 
deflagração do processo legislativo em assunto dessa natureza, conforme 
prevê o art. 66, 111, "a", da mencionada Carta. Na condição de órgão da 
administração direta do Executivo, tanto a estruturação e a organização 
do CBMMG quanto a definição do efetivo da corporação dependem da 
discricionariedade política do Governador do Estado, que exerce a 
direção superior da administração pública no ãmbito do Poder Executivo. 

Portanto, do ponto de vista formal, o projeto sob comento está em plena 
sintonia com as diretrizes da Constituição do Estado, seja no tocante ao 
instrumento a ser utilizado para a disciplina da matéria (lei formal), seja 
no que tange à autoridade competente para tanto. 

No plano da legislação infraconstitucional, o projeto atende aos 
parâmetros da Lei Complementar nº 101 - Lei de Responsabilidade Fiscal 
-, de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. A referida lei 
determina, no art. 16, que as medidas governamentais que acarretarem 
aumento de despesa deverão ser precedidas de estimativa do impacto 
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orçamentário-financeiro e de declaração do ordenador da despesa de 
que o aumento tem adequação orçamentária e financeira. Nesse 
pormenor, encontra-se anexado à proposição documento da Secretaria 
de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -, informando a esta Casa 
que o projeto acarretará um dispêndio aos cofres públicos estimado em 
R$71.000.000,00 em um exercício. Informa, ainda, que tal acréscimo está 
em consonância com o limite de despesas com pessoal do Poder 
Executivo, correspondente a 49% da receita corrente líquida, conforme o 
disposto no art. 20, 11, "c", da mencionada lei complementar. 

Quanto ao conteúdo das informações prestadas pelo Executivo, cabe à 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária desta Casa verificar 
a repercussão financeira do projeto e sua adequação plena à Lei de 
Responsabilidade Fiscal, no exercício de suas atribuições regimentais. 

Entretanto, concordamos com as ponderações da Deputada Jô Moraes 
de que o percentual de até 5% reservado a militares do sexo feminino no 
Quadro de Oficiais Bombeiros Militares e de Praças Bombeiros Militares 
restringe consideravelmente a participação das mulheres na corporação. 
Nesse particular, parece-nos que o projeto afronta os princípios 
constitucionais da isonomia e da razoabilidade. O primeiro, por 
estabelecer uma diferença de efetivo tão acentuada entre militares dos 
sexos masculino e feminino, com nítido prejuízo para as mulheres; o 
segundo, por tal discriminação ser desprovida de coerência, bom-senso e 
justificação plausível. Aliás, na exposição de motivos apresentada pelo 
Comandante-Geral da instituição, a qual está anexada ao projeto de lei 
em exame, o argumento utilizado para introduzir essa restrição reside nas 
características peculiares das atividades do Bombeiro Militar. 

A nosso ver, trata-se de uma fundamentação vaga e imprecisa, uma 
vez que toda atividade profissional, seja na esfera civil, seja no campo 
militar, tem suas peculiaridades e complexidades. Algumas atividades 
exigem considerável força física, a ponto de excluir a participação do 
sexo feminino, pois a natureza da atividade é totalmente incompatível 
com a participação das mulheres; outras atividades, porém, requerem 
relativo esforço físico, o que não afasta a força de trabalho das mulheres. 
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Deve-se levar em conta, ainda, que a coragem para combater incêndios, 
em si mesma, não é razão bastante para restringir, de forma significativa, 
o contingente feminino no seio da Corporação, pois se trata de uma 
virtude que pode estar presente em ambos os sexos. 

Assim, por sugestão da Deputada Jô Moraes, aumentamos o percentual 
de 5%, previsto no "caput" do art. 4º da proposição, para 1 0%, de maneira 
a propiciar uma participação mais ampla, ainda que pequena, de militares 
do sexo feminino no Quadro de Oficiais Bombeiros Militares e de Praças 
Bombeiros Militares. É o que propomos por meio da Emenda nº 1. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 2.915/2006 com 
a Emenda nº 1. 

Emenda nº 1 
Dê-se ao "caput" do art. 4 o a seguinte redação: 
"Art. 4º - O número de militares do sexo feminino nos Quadros de 

Oficiais Bombeiros Militares e de Praças Bombeiros Militares será de até 
10% (dez por cento) do efetivo previsto.". 

Sala das Comissões, 7 de março de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Ermano 

Batista - Sebastião Costa. 
PARECER PARA O 1 ºTURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.920/2006 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe altera 
o § 12 do art. 8º da Lei nº 9.266, de 18/9/86, e o Anexo XLII da Lei 
Delegada nº 39, de 3/4/98. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 17/2/2006, foi a proposição 
distribuída a esta Comissão e às Comissões de Administração Pública e 
de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno, analisar a matéria quanto aos seus aspectos de 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 
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Fundamentação 

A proposta em análise pretende alterar o § 1 º do art. 8º da Lei nº 9.266, 
de 1986, e o Anexo XLII da Lei Delegada nº 39, de 1998, para reajustar o 
valor da gratificação de horas-vôo devida aos ocupantes dos cargos de 
1 º-Oficial de Aeronave, Comandante de Avião, Piloto de Helicóptero e 
Comandante de Avião a Jato. Para tanto, extingue e incorpora o abono 
de que trata o § 2º do art. 8º da Lei nº 9.266 à citada gratificação. 

Com o objetivo de melhor informar sobre o conteúdo dos dispositivos 
alterados, é necessário dizer que o art. 8º da citada lei atribui gratificação 
especial ao ocupante dos cargos de Comandante-Geral da Polícia Militar, 
Chefe de Gabinete Militar do Governador e Chefe do Estado-Maior da 
Polícia Militar, bem como de Comandante de Avião, código EX-24, 
símbolo V-68, Piloto de Helicóptero, código EX-35, símbolo V-68, e 1 º-
Oficial de Aeronave, código EX-25, símbolo V-60, nos termos do Anexo 
VIl da lei. 

O § 1 º do art. 8º diz que a gratificação especial devida aos ocupantes 
dos mencionados cargos corresponde a, no mínimo, sessenta horas-vôo 
por mês, ainda que não atingido o limite fixado em resolução do 
Secretário de Estado da Casa Civil, sendo calculadas as horas-vôo 
excedentes, quando houver, proporcionalmente ao seu valor (tal 
parágrafo foi acrescentado pelo art. 61 da Lei nº 13.869, de 31/5/2001). 

Já o § 2° institui abono em favor dos ocupantes dos cargos constantes 
no § 1 º, correspondente a quarenta horas-vôo por mês e não integrante 
da remuneração do servidor, ou seja, o abono não serve de base de 
cálculo para nenhuma vantagem (lembre-se que tal parágrafo também foi 
acrescentado pelo art. 61 da Lei nº 13.869). Esse, pois, é o abono que 
ora se pretende incorporar, na forma de acréscimo de horas-vôo. 

O Anexo XLII da Lei Delegada nº 39, de 1998, apenas estabelece a 
correlação do cargo com o valor da gratificação, razão pela qual, uma vez 
alterados os valores da gratificação, também precisa ser alterado. 

Com essa medida, o Poder Executivo, conforme as palavras do 
Governador do Estado, pretende "adequar a remuneração destes 
profissionais de formação. especializada aos valores praticados pelo 



285 
mercado, dada a relevância de seus estratégicos serviços para o 
Governo, sobretudo na área da segurança pública". 

Do ponto de vista legislativo, a iniciativa da matéria encontra-se mesmo 
sob responsabilidade do Governador do Estado. Ademais, o Executivo 
encaminhou relatório de impacto que comprova estar a proposta sob 
comento em sintonia com as exigências da Lei de Responsabilidade 
Fiscal. Finalmente, ficou demonstrada a necessidade da abertura de 
crédito suplementar no importe de R$1.131.917,23, uma vez que a 
despesa decorrente da aplicação da proposta em exame não está 
prevista na Lei Orçamentária Anual. 

Atendidos os requisitos formais, cumpre dizer apenas que, do ponto de 
vista do conteúdo, a medida é plenamente lícita. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei nº 2.920/2006. 
Sala das Comissões, 7 de março de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gustavo Corrêa - Sebastião 

Costa - Ermano Batista. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°2.220/2005 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 2.220/2005, de autoria do Deputado Luiz Fernando 

Faria, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Senador 
Cortes o imóvel que especifica, foi aprovado no 2° turno, na forma do 
vencido no 1 o 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 o 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 No 2.220/2005 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Senador Cortes o 

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

Senador Cortes o imóvel constituído de terreno urbano com área de 
752,1 Om2 (setecentos e cinqüenta e dois vírgula dez metros quadrados) e 
benfeitorias, situado na Avenida Antônio de Souza Rabelo, no 147, 
naquele Município, correspondente ao imóvel no 5 do feito, registro no 
4.111, a fls. 4 do Livro 3-H, no Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Mar de Espanha. 

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo 
destina-se à instalação da Cãmara Municipal de Senador Cortes. 

Art. 2 o_ 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 art. 1 °. 

Art. 3 o_ Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 8 de março de 2006. 
Vanessa Lucas, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Doutor Ronaldo. 
PARECER SOBRE AS EMENDAS Nº8 1 A 6 AO PROJETO DE LEI Nº 

2.796/2005 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Procurador-Geral de Justiça, o Projeto de Lei nº 

2.796/2005 "dispõe sobre o subsídio dos membros do Ministério Público 
do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 37, inciso XI, c/c o art. 93, 
inciso V, da Constituição Federal". 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 11/11/2005, a proposição foi 
distribuída 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 nos termos do 
Substitutivo nº 1, que apresentou. 

Esta Comissão e a de Fiscalização Financeira e Orçamentária opinaram 
pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1. 

Em Plenário, foram apresentadas seis emendas ao projeto. Cumpre 
agora a esta Comissão emitir parecer sobre elas. 
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Fundamentação 

O projeto em epígrafe trata do subsídio dos membros do Ministério 
Público do Estado, ajustando a remuneração desses aos ditames da 
Constituição da República, em especial ao que dispõem os arts. 39, § 4º, 
e 128, § 5º, I, "c". 

Passaremos a analisar as emendas apresentadas à proposição. 
A Emenda nº 1 propõe a supressão do art. 2º do projeto, que 

estabelece a remuneração do Procurador de Justiça no período 
compreendido entre 1º/1/2005 e 31112/2005. O autor da emenda alega 
que a Constituição da República não prevê que a legislação 
infraconstitucional assegure esse benefício retroativo. 

A Emenda nº 2 determina que a diferença entre os níveis da carreira é 
de 10%, e não de 5%, como consta no substitutivo. 

A Emenda nº 3 prevê que a norma entrará em vigor após a aprovação 
de lei que disponha sobre o subsídio da magistratura. 

As Emendas nº' 4 e 5 reduzem a retroatividade dos efeitos do art. 2º do 
substitutivo, passando para 1 º/9/2005 ou 1 º/8/2005, respectivamente, o 
início dos efeitos da regra contida no dispositivo, que, na redação do 
substitutivo, prevê 1 º/1 /2005. 

A Emenda nº 6 propõe estender o mesmo percentual aos demais 
servidores do Estado. 

Após muito refletir sobre as emendas apresentadas, formamos nosso 
convencimento de que devem ser rejeitadas, pelas razões que passamos 
a expor. 

Desde já, vale observar que é subjacente à proposição em tela o 
princípio da simetria, segundo o qual os Estados devem seguir o modelo 
adotado pela União, uma vez que se propõem para a legislação estadual 
os mesmos parâmetros adotados pela legislação federal. Este é o 
fundamento da retroatividade da norma constante no art. 2º do 
Substitutivo nº 1, haja vista que as Leis Federais nº' 11.143 e 11.144, de 
2005, fixaram a remuneração do Procurador-Geral de Justiça e dos 
Ministros do Supremo Tribunal Federal de forma retroativa a 1º/1/2005. 

Não se discute, neste parecer, se o Estado está ou não obrigado a 
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reproduzir essa norma, tendo em vista que não nos compete o exame da 
sua juridicidade, mas o de seu mérito. E, por esse prisma, parece-nos 
que, se o Ministério Público Estadual tem condições de oferecer a seus 
membros tratamento remuneratório idêntico ao concedido aos membros 
do Ministério Público Federal, devemos fazê-lo, já que as funções e as 
responsabilidades são equivalentes. Eis a razão de opinarmos pela 
rejeição das Emendas nº' 1 , 4 e 5. 

O projeto em exame, ao estabelecer a diferença de 5% entre os níveis 
da carreira do Ministério Público, seguiu os parâmetros adotados para a 
magistratura estadual, nos termos do parágrafo único do art. 23 da Lei 
Complementar nº 85, de 2005. 

Ressalte-se, ainda, que o mesmo percentual se encontra previsto para 
a magistratura federal, nos termos da Lei nº 9.655, de 1998. Por essa 
razão, opinamos pela rejeição da Emenda nº 2. 

A Emenda nº 3 não atende às regras de técnica legislativa e, em 
especial, ao disposto na Lei Complementar nº 78, de 2004, ao 
estabelecer que a vigência de uma lei fica condicionada à aprovação de 
outra norma. Sendo assim, opinamos pela sua rejeição. 

Por fim, vale retomar a regra segundo a qual cada proposição deve 
versar sobre uma única matéria, razão pela qual não pode pretender 
estender aos demais servidores do Estado regra estabelecida para o 
Ministério Público. Se for esta a intenção, será necessário alterar as leis 
que se referem aos planos de carreira, lembrando que, sobre essa 
matéria, a iniciativa é privativa do Chefe do Executivo. 

Conclusão 
Em vista das considerações apresentadas, opinamos pela rejeição das 

Emendas nº' 1 a 6 apresentadas ao Projeto de Lei nº 2. 796/2005. 
Sala das Comissões, 9 de março de 2006. 
Fahim Sawan, Presidente e relator - Célio Moreira - Adalclever Lopes -

Luiz Humberto. 

MANIFESTAÇÕES 
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, 111, "b" a "d", 
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do Regimento Interno, as seguintes manifestações: 

de aplauso aos policiais civis e militares que menciona, pelo 
desempenho na operação que culminou com a apuração de crime 
ocorrido em Dores do lndaiá em 25 e 26/11/2005, causando grande 
comoção na população local (Requerimento nº 5.871/2005, do Deputado 
Jésus Lima); 

de congratulações com o Crea-MG, pela passagem do Dia do Arquiteto, 
Engenheiro e Agrônomo, comemorado em 11/12 (Requerimento nº 
5.896/2005, do Deputado Gustavo Corrêa). 
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ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 9/3/2006 

Presidência do Deputado Fábio A velar 
Sumário: Comparecimento- Abertura- 1ª Parte: 1ª.Fase (Expediente): 

Ata - Correspondência: Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente): 
Apresentação de Proposições: Proposta de Emenda à Constituição nº 
97/2006 - Projetos de Lei nºs 3.029 a 3.039/2006 - Requerimentos nºs 
6.147 a 6.157/2006- Requerimentos dos Deputados Gustavo Valadares 
(4) e Luiz Humberto Carneiro - Comunicações: Comunicações das 
Comissões de Educação, de Transporte, de Meio Ambiente, do Trabalho, 
de Turismo, de Administração Pública e de Cultura e do Deputado Sávio 
Souza Cruz - Registro de presença - Oradores Inscritos: Discursos dos 
Deputados Laudelino Augusto, Weliton Prado, Sargento Rodrigues, André 
Quintão e João Leite - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1' Fase: Abertura de 
Inscrições - Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos: 
Requerimentos dos Deputados Gustavo Valadares (4) e Luiz Humberto 
Carneiro; deferimento - Requerimento contido no Ofício nº 17/2006, do 
Presidente do Tribunal de Justiça; deferimento - Questões de ordem 
Encerramento. 

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

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Ana 
Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio 
Genaro - Antônio Júlio - Biel Rocha - Carlos Gomes - Célio Moreira -
Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo -
Doutor Viana - Edson Rezende - Fahim Sawan - George Hilton - Gil 
Pereira - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - lrani Barbosa - Jayro 
Lessa - Jésus Lima - Jô Moraes - João Leite - José Henrique - José 
Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão -
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Leonídío Bouças - Lúcia Pacífico - Luíz Humberto Carneiro - Maria Olívia 
- Maria Tereza Lara- Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo 
Piau - Pinduca Ferreira - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Sargento 
Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanessa Lucas -
Weliton Prado- Zé Maia. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) Às 14h9min, 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. 2º-Secretário, para 
proceder à leitura da ata da reunião anterior. 

1 ª Parte 
1 ª Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Roberto Ramos, 2º-Secretário "ad hoc", procede à leitura 

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
Correspondência 

- O Deputado Paulo Piau, 1 º-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

OFÍCIOS 
Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário de Estado da Casa 

Civil (2), encaminhando pareceres elaborados pelo DER-MG referentes 
aos Projetos de Lei nºs 2.852 e 2.860/2005, em atenção a pedidos de 
diligência da Comissão de Constituição e Justiça. (- Anexem-se aos 
respectivos projetos de lei.) 

Do Vereador Marcus Eliseu Togni, Presidente da Câmara Municipal de 
Poços de Caldas, encaminhando cópia do Processado Legislativo nº 
266/2005, que trata do relatório final elaborado pela Comissão de 
Avaliação de Obras de Modernização e Restauro do prédio das Thermas 
Antônio Carlos, localizado nesse Município. (- À Comissão de Assuntos 
Municipais.) 

Do Sr. Luiz Antônio Athayde, Subsecretário de Assuntos Internacionais, 
solicitando à Casa disponibilizar o servidor Milton Rodrigues para compor 
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a equipe jurídica de apoio às atividades preparatórias da Reunião Anual 
do Banco lnteramericano de Desenvolvimento - BID 2006, durante o 
período de 3/3/2006 a 5/4/2006. (- À Diretoria de Planejamento e 
Finanças.) 

Do Sr. Aguinaldo Mascarenhas Diniz, Chefe de Gabinete da Secretaria 
de Transportes e Obras Públicas (3), encaminhando cópias de convênios 
realizados por essa Secretaria. (- 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. Marcelo Correia de Moura Baptista, Diretor Coordenador Geral 
do Sindieletro-MG, informando a ocorrência de mais um acidente fatal 
com trabalhador da Cemig e solicitando sejam realizadas fiscalizações 
nessa empresa, em suas subsidiárias, controladas e empreiteiras, a fim 
de que sejam apuradas possíveis irregularidades, tais como: terceirização 
ilegal em atividades-fim e desrespeito às normas de saúde e segurança, 
em especial a NR10. (-À Comissão do Trabalho.) 

Do Sr. Hélio Nascimento, Defensor Público de Varginha, e outros, 
encaminhando mensagem dos Defensores Públicos de Varginha sobre a 
votação do Projeto de Lei Complementar nº 61/2005. (- Anexe-se ao 
Projeto de Lei Complementar nº 61/2005.) 

De Servidores Precários do Fórum da Comarca de Santa Rita de 
Caldas, solicitando apoio à aprovação da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 2/2003. (- Anexe-se à Proposta de Emenda à Constituição 
nº 2/2003.) 

2' Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

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

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 97/2006 
Dá nova redação ao parágrafo único do art. 195 da Constituição do 

Estado. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 º -O parágrafo único do art. 195 da Constituição do Estado passa 

a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 195- ( ... ) 
Parágrafo único - Para assegurar o estabelecido neste artigo, o Estado 

deverá garantir o ensino de Filosofia e Sociologia, nos níveis que 
compõem a educação básica (ensinos fundamental e médio), e de 
noções de Direito Eleitoral, preferencialmente no ensino médio.". 

Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Reuniões, 9 de março de 2006. 
Maria Tereza Lara - Weliton Prado - Laudelino Augusto - Roberto 

Carvalho - Rogério Correia - Leonídio Bouças - Maria Olívia - Cecília 
Ferramenta - Ricardo Duarte - Elisa Costa - Edson Rezende - Jõ Moraes -
Dalmo Ribeiro Silva - Gustavo Valadares - Miguel Martini - lvair 
Nogueira - Jésus Lima - Márcio Kangussu - Doutor Viana - Sávio Souza 
Cruz - Luiz Fernando Faria - Dinis Pinheiro - André Quintão - Gustavo 
Corrêa - Lúcia Pacífico - Adelmo Carneiro Leão - Domingos Sávio - Paulo 
Piau - Antônio Carlos Arantes - Durval Ângelo - Gilberto Abramo. 

Justificação: Na realidade contemporânea, tanto ou mais que em outras 
épocas e ambientes sociais e políticos, a Filosofia e a Sociologia devem 
estar presentes para propiciar a análise e compreensão de problemas, 
envolvendo questões emergentes da diversidade dos contextos. Vivemos 
na época do encontro das culturas, do fim do mito do discurso único, na 
qual as legitimações ideológicas estão sendo desautorizadas. Vivemos 
num cenário que propicia choques e tensões que incidem rapidamente 
sobre a sociedade, a política, a economia e que clamam por uma 
compreensão que somente a Filosofia e a Sociologia podem 
proporcionar. 

A Filosofia e a Sociologia devem ser consideradas, nos ensinos 
fundamental e médio, como disciplinas no mesmo nível das demais, com 
um conjunto específico de conhecimentos e com características próprias 
quanto a ensino, formação, valores, etc. 
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Por este motivo, conclamamos os Deputados e Deputadas a 

aprovarem esta emenda à Constituição, permitindo que nossos alunos 
tenham uma educação crítica e libertadora. 

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos 
termos do art. 201 do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 3.029/2006 
Declara de utilidade pública a Associação Cruzeiro em Ação - ACA -, 

com sede no Município de Camanducaia. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cruzeiro em 

Ação- ACA -, com sede no Município de Camanducaia. 
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 9 de março de 2006. 
Alberto Pinto Coelho 
Justificação: A referida Associação busca viabilizar programas e 

projetos de interesse da comunidade que abrangem as áreas de 
habitação, saúde, segurança, saneamento básico, urbanização, trabalho, 
ensino, transporte, abastecimento, lazer e recreação. Realiza estudos e 
pesquisas sobre tais assuntos com o objetivo de subsidiar as 
reivindicações que são dirigidas ao poder público. A proteção do meio 
ambiente também é objeto de seu esforço, bem como a defesa do 
patrimõnio paisagístico, artístico, turístico e histórico. 

Por esse trabalho permanente na busca de respostas concretas às 
demandas sociais, esperamos a anuência dos nobres colegas ao título 
declaratório que lhe será outorgado por intermédio do projeto de lei 
apresentado. 

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

PROJETO DE LEI Nº 3.030/2006 
Dá a denominação de Maria da Conceição Patrús ao trecho da Rodovia 

MG-275 que liga o Município de Capela Nova à BR-040. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1 º - Fica denominado Maria da Conceição Patrús o trecho da 

Rodovia MG-275 que liga o Município de Capela Nova à BR-040. 
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 9 de março de 2006. 
Alberto Pinto Coelho 
Justificação: A estrada que interliga a BR-040 e o Município de Capela 

Nova não possui denominação oficial. Este projeto visa homenagear a 
saudosa Maria da Conceição Patrús, nascida em Capela Nova no dia 
4/10/1904. 

Pessoa de origem humilde, da qual muito se orgulhava, casou-se com 
Patrús João Simão, constituindo uma família alicerçada na fé, no amor a 
Deus e ao trabalho. Dessa união resultaram 16 filhos, entre eles dois 
parlamentares, o saudoso Sebastião Patrús de Sousa e o nosso atual 
Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas, Deputado 
Estadual Agostinho Patrús. 

Ficou viúva jovem, quando seu filho caçula possuía apenas dois anos, 
mas com esforço, fé e força de trabalho conseguiu educar 
primorosamente sua numerosa prole, dentro da tradição cristã de 
honestidade, seriedade e amor ao próximo. Hoje, transformada em 
centenas de pessoas, sua descendência desenvolve atividades nos mais 
variados segmentos da nossa sociedade, destacando-se entre os seus 75 
netos o atual Ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 
Deputado Federal Patrus Ananias de Sousa. 

Fôssemos delinear um estereótipo que sintetizasse as qualidades da 
mulher mineira daquele período da nossa história, teríamos na pessoa de 
D. Maria da Conceição Patrús a sua definição. 

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.031/2006 
Dá a denominação de Joaquim de Freitas Neves à rodovia que liga a 
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BR-122 no entroncamento em Mato Verde a Catuti. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - Fica denominada Joaquim de Freitas Neves a rodovia que liga 

a BR-122 no entroncamento em Mato Verde a Catuti. 
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 9 de março de 2006. 
Arlen Santiago 
Justificação: Em homenagem a este cidadão tão ilustre, que durante 

anos prestou seus serviços em favor da população do Norte mineiro, 
gostaríamos de que esta rodovia levasse seu nome. 

Tem caráter de grande relevância a denominação aqui proposta e, com 
certeza, encontrará eco em toda a população, tendo em vista as notórias 
qualidades e os importantes serviços prestados à comunidade, que 
sempre o respeitou. Espero contar com o apoio dos nobres pares para 
aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI Nº 3.032/2006 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Nossa Senhora 

Rosa Mistica, com sede no Município de Montes Claros. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária 

Nossa Senhora Rosa Mística, com sede no Município de Montes Claros. 
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 9 de março de 2006. 
Arlen Santiago 
Justificação: A Associação Comunitária Nossa Senhora Rosa Mística, 

foi fundada em 22/12/2004, sem fins lucrativos. Tem como objetivo 
prestar assistência integral à saúde (médica e odontológica) das pessoas 
carentes e de quantos necessitarem de seus serviços, assim como 
construir e administrar hospitais, fazendo sua manutenção com pessoal 
treinado. 
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 

preliminar, e de Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o 
art. 103, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 3.033/2006 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores 

dos Bandeirantes, com sede no Município de Curvelo. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária 

dos Moradores dos Bandeirantes, com sede no Município de Curvelo. 
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 9 de março de 2006. 
Doutor Viana 
Justificação: A Associação Comunitária dos 

Bandeirantes, de Curvelo, Minas Gerais, fundada 
sociedade civil sem fins lucrativos, apartidária, 
personalidade jurídica. 

Moradores dos 
em 18/6/95, é 

autônoma, com 

Essa entidade tem por objetivos a assistência social e a promoção 
humana, a defesa dos direitos dos moradores, a defesa do consumidor, o 
estímulo do intercâmbio e do bom convívio entre os associados e os 
moradores em geral, com promoções sociais, desportivas, cívicas e 
culturais, entre outros objetivos. 

- 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 I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 3.034/2006 
Dá a denominação de Prefeito Vicente Pereira ao trecho de 18km da 

rodovia municipal que liga o Município de Varzelândia ao Município de 
lbiracatu. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - Fica denominado Prefeito Vicente Pereira o trecho de 18km da 

rodovia municipal que liga o Município de Varzelândia ao Município de 
lbiracatu. 

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



Sala das Reuniões, 9 de março de 2006. 
Gil Pereira 
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Justificação: Reverenciar a memória do saudoso ex-Prefeito Vicente 
Pereira, da cidade de Varzelândia, é prestar homenagem ao político 
sério, simples, que na sua vida pública soube representar com dignidade 
e dedicação o seu povo e a sua terra. 

Trabalhador incansável, o ex-Prefeito Vicente Pereira se transformou 
num exemplo para a sua família, legando a todos que tiveram o privilégio 
de conviver com ele os valores cristãos e morais que sempre nortearam a 
sua vida pública. 

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

PROJETO DE LEI Nº 3.035/2006 
Dá a denominação de Deputado Zezinho Bonifácio ao trecho da 

Rodovia MG-338 que liga os Municípios de lbertioga e Barbacena. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - Fica denominado Deputado Zezinho Bonifácio o trecho da 

Rodovia MG-338 que liga os Municípios de lbertioga e Barbacena. 
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 9 de março de 2006. 
José Henrique 
Justificação: Esta proposição pretende prestar uma homenagem à 

memória do ex-Deputado Federal e líder político mineiro José Bonifácio 
Lafayette de Andrada, afetivamente chamado, por seus familiares, 
eleitores e admiradores, Zezinho Bonifácio, falecido em fevereiro de 
1986, após vitoriosa militância na vida pública, participando de 
importantes episódios da história do País. 

Nascido em 1 º/5/1904, na cidade de Barbacena, José Bonifácio era 
descendente direto da tradicional família dos Andradas, que desde o 
Império até hoje vem marcando presença nos mais significativos 
acontecimentos da história política brasileira. Eram seus pais o ex-
Deputado Federal e Embaixador José Bonifácio de Andrada e Silva e 
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Dona Corina Lafayette de Andrada, filha do jurisconsulto Lafayette 
Rodrigues Pereira, que foi Conselheiro do Império e Governador do 
Ceará e do Maranhão. 

Formado pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, José Bonifácio iniciou pouco depois sua trajetória de mais de 50 
anos de vida pública. Esse longo período compreendeu desde a Chefia 
de Gabinete do Secretário da Segurança do Governo Antônio Carlos 
Ribeiro de Andrada, em 1927, ao término do sétimo e último mandato 
como Deputado Federal em fins de 1978, complementando-se até 1986 
com cargos na administração estadual. 

Em Barbacena, participou ativamente da Revolução de 1930 como 
Assistente Civil do 49 Comando Revolucionário Regional, ali sediado. Foi 
nomeado pelo Presidente do Estado, Olegário Maciel, Prefeito da cidade, 
cargo que exerceu até 1934, quando se elegeu Deputado à Assembléia 
Constituinte Mineira de 1935. 

Com a decretação do Estado Novo por Getúlio Vargas, em 1937, José 
Bonifácio retornou a Barbacena, passando a exercer a advocacia, mas 
sempre atento à situação imposta ao País pelo regime ditatorial vigente. 
Daí ter sido um dos primeiros signatários, juntamente com Milton 
Campos, Pedro Aleixo, Virgílio de Melo Franco e outras lideranças 
políticas de Minas, do chamado "Manifesto Mineiro", que deu início à 
derrocada da ditadura getulista. 

Com o surgimento da abertura política em 1945, foi também membro 
fundador da extinta União Democrática Nacional - UDN -, partido pelo 
qual viria a eleger-se Deputado Federal à Constituinte de 1946. Como 
integrante da Câmara Federal, para a qual seria reeleito ainda por mais 
seis mandatos consecutivos, a sua palavra vigorosa sempre se fazia ouvir 
em embates memoráveis, com oratória contundente e inflamada, em 
defesa dos interesses de Minas e do Brasil, tornando-se uma das 
personalidades mais singulares da polftica brasileira no seu tempo. 

Em 1958 foi eleito 1 º-Secretário da Mesa Diretora da Câmara, cargo 
que desempenhou com brilho e boa dose de audácia por oito anos, época 
em que coordenou toda a transferência desse parlamento do Rio de 
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Janeiro para Brasília. Em seguida ocupou os cargos de Vice-Presidente 
e Presidente da Câmara dos Deputados, sendo ainda Líder do Governo e 
Líder da Maioria, quando teve oportunidade de contribuir, de maneira 
notável, para a consolidação democrática no País. José Bonifácio 
Lafayette de Andrada, ou Zezinho Bonifácio, soube como nenhum outro 
valorizar a cadeira parlamentar, para a qual foi reconduzido pelo povo 
mineiro em sete legislaturas seguidas. 

Sua vida é um exemplo de dedicação a Minas, e, pelos relevantes 
serviços que prestou a nosso Estado, fez-se merecedor desta justa 
homenagem que agora propomos, de se dar seu nome ao trecho da 
Rodovia MG-338 que liga os Municípios de Barbacena e lbertioga. Por 
isso contamos com a anuência e o apoio dos nobres colegas 
parlamentares à aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI Nº 3.036/2006 
Declara de utilidade pública a Associação das Pessoas Portadoras de 

Deficiência Física de Uberlândia- Adef -,com sede nesse Município. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - Fica declarada de utilidade pública a Associação das Pessoas 

Portadoras de Deficiência Física de Uberlândia - Adef -, com sede nesse 
Município. 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 9 de março de 2006. 
Luiz Humberto Carneiro 
Justificação: A Associação das Pessoas Portadoras de Deficiência 

Física de Uberlândia possui caráter assistencial e tem por finalidade 
promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas portadoras de 
deficiência física, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da 
cidadania. 

Para lograr tais metas, oferece aos seus assistidos programas sociais, 
educativos, culturais, recreativos e esportivos. 
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Representá-los junto a órgãos públicos e privados, fazendo 

reivindicações diversas, é, também, uma das suas metas. 
Pela importância da entidade, contamos com o apoio de nossos 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 I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 3.037/2006 
Cria obrigações ao fornecedor de produtos e serviços de consumo de 

promover a fixação de data e hora para sua entrega e instalação. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - Ficam os fornecedores de produtos e serviços, localizados no 

Estado de Minas Gerais, obrigados a fixar data e hora para entrega dos 
produtos ou realização dos serviços aos consumidores. 

§ 1 º - A fixação da data e hora para entrega do produto ou realização do 
serviço, ocorrerá no ato da sua contratação e será documentada em 
impresso próprio, em duas vias, uma ficando em posse do fornecedor e 
outra entregue ao consumidor, do qual conste: 

a) nome do fornecedor; 
b) o número de registro no Cadastro Nacional de Pessoa Física- CPF-, 

na hipótese de fornecedor pessoa física, ou o número de registro no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ -, na hipótese de 
fornecedor pessoa jurídica; 

c) nome do consumidor; 
d) o número de registro no CPF, na hipótese de consumidor pessoa 

física, ou o número de registro no CNPJ, na hipótese de consumidor 
pessoa jurídica. 

§ 2° - Na hipótese de entrega de produtos cuja instalação estiver a 
cargo do fornecedor, constará no documento referido no "caput" o prazo 
limite, determinado por data e hora, para o término da instalação. 

Art. 2° - O não-cumprimento do disposto no art. 1 º e seus parágrafos 
sujeitará o infrator às sanções administrativas previstas na Lei Federal nº 
8.078, de 1990, (Código de Proteção e Defesa do Consumidor), a serem 
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aplicadas pelos órgãos de Proteção e Defesa do Consumidor 
competentes, sem prejuízo das eventuais sanções civis e criminais 
aplicáveis à hipótese. 

Art. 3º - Caso a efetivação da entrega do produto ou prestação do 
serviço não ocorra no prazo marcado, o consumidor terá direito à 
devolução de todo valor pago monetariamente atualizado, a se efetivar 
em prazo não superior a 24 horas, sem prejuízo das demais sanções 
previstas no artigo anterior. 

Parágrafo único - O não-cumprimento, por parte do fornecedor, da 
determinação constante no "caput" deste artigo configura condição 
agravante, a ser considerada para aplicação e gradação das sanções 
administrativas previstas na Lei 8.078, de 1990. 

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 9 de março de 2006. 
Lúcia Pacífico 
Justificação: O projeto regula, com fundamento na competência contida 

no art. 24, V, (produto e consumo) da Constituição Federal, parâmetros 
informativos para especificação de data e hora para entrega dos produtos 
ou realização de serviços. 

Trata-se de proposta cujos termos iniciais foram enviados pelo 
Ministério Público do Estado, por intermédio do limo. Sr. Procurador de 
Justiça Paulo Calmon Nogueira Gama e do limo. Sr. Promotor Marcos 
Tofani Baer Bahia. 

Elucidam esses profissionais que grande número de consumidores 
procuram o Procon Estadual, seja por telefone, por correio eletrônico ou 
pessoalmente, queixando-se do descumprimento de prazo por parte de 
fornecedores na entrega de bens adquiridos ou execução de serviços 
contratados. 

A aludida prática mercadológica de descompromisso perante o 
consumidor decerto encontrará eficiente solução por via das normas 
deste projeto, daí sua pertinência. 

A obrigatoriedade de perenizar em documento o prazo estipulado entre 
as partes é medida necessária para contornar a prática de manipulação 
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das promessas assumidas para com o consumidor. 

O prazo de 24 horas para a devolução do pagamento eventualmente 
realizado pelo consumidor também é medida salutar, mormente 
considerando-se que a não-observância deste dever possibilitará a 
aplicação das sanções administrativas referidas neste projeto. 

O monitoramento constante dos órgãos de defesa do consumidor sobre 
os deveres decorrentes deste projeto contribuirá para o surgimento de 
uma cultura de exigência dos prazos estabelecidos e documentados em 
cada negócio. 

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

PROJETO DE LEI Nº 3.038/2006 
Declara de utilidade pública o Núcleo Assistencial Casa do Vovô, com 

sede no Município de Lavras. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo Assistencial Casa 

do Vovô, com sede no Município de Lavras. 
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 9 de março de 2006. 
Mauri Torres 
Justificação: O Núcleo Assistencial Casa do Vovô, com sede no 

Município de Lavras, entidade civil sem fins lucrativos, visa, entre outros 
objetivos, atender a idosos, deficientes e portadores de limitação física e 
mental, oferecendo aos internos condições de vida dignas, com 
alimentação saudável, repouso, higiene, atendimento médico, 
odontológico e psicológico, além de atividades ocupacionais de 
integração social. 

Com duração indeterminada, a entidade encontra-se em pleno e regular 
funcionamento há mais de dois anos, e sua administração é composta 
por pessoas que não recebem remuneração por sua atuação. 

Por isso, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação do 
projeto. 
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 

preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o 
art. 103, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N' 3.039/2006 
Dispõe sobre a utilização pela administração pública de veículos 

apreendidos e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O veículo apreendido que, após a vistoria e o exame pericial, 

não tiver identificada sua procedência nem propriedade, em virtude de 
adulteração de sua numeração original, ou não for reclamado pelo 
proprietário no prazo de 6 (seis) meses a contar da data de remoção para 
o depósito, não sendo objeto nem peça indispensável de litígio, 
administrativo nem judicial, poderá ser utilizado pela administração 
pública, em trabalho exclusivo de investigação ou repressão penal. 

Art. 2 o - A utilização se dará por autorização expressa da autoridade 
competente, exarada em regular processo administrativo, podendo ser 
revogada a qualquer momento. 

Parágrafo único - O pedido de utilização do veículo deverá ser 
acompanhado de exposição fundamentada, instruído com o laudo pericial 
do órgão competente, com a vistoria emitida pela Delegacia de Furtos e 
Roubos de Veículos e relatório circunstanciado do seu estado de 
conservação e da relação de seus acessórios. 

Art. 3 o - A administração pública, por seu órgão competente, fará a 
identificação do veículo autorizado para efeito de controle, expedindo 
documento hábil a permitir a sua circulação. 

§ 1 o - A autorização de uso concedida por órgão jurisdicional supre a 
inexistência da autorização administrativa, bastando a sua apresentação 
para que seja efetuada a imediata identificação do veículo e expedido o 
documento hábil para a sua circulação. 

§ 2° - O uso de veículo autorizado judicialmente se subordina aos 
termos da respectiva autorização, não se aplicando nenhuma exigência 
nem responsabilidade estabelecida nesta lei. 

Art. 4 o - A conservação e a manutenção do veículo, bem como a 
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fiscalização do seu uso, são responsabilidade da administração pública. 

§ 1 o - Não é permitido o uso do veículo para atendimento pessoal de 
autoridade ou servidor. 

§ 2°- O uso indevido acarretará a cassação da autorização e o imediato 
recolhimento do veículo, sem prejuízo das responsabilidades 
administrativa, civil e penal do servidor a cuja guarda foi o veículo 
confiado. 

Art. 5o - O veículo inservível para qualquer fim será levado a leilão, 
observadas as normas legais. 

Art. 6 o - Identificado o proprietário ou reclamado o veículo, será ele 
imediatamente recolhido e devolvido, observando-se a mesma condição 
de conservação que apresentava quando da autorização de seu uso, 
salvo os desgastes normais que ele apresentaria ainda que estivesse 
inativo, responsabilizando-se a administração pública pelos reparos 
necessários. 

Art. 7º - Não serão alteradas as características do veículo, sendo 
obrigatória a pintura, em local visível, de prefixo próprio do órgão que o 
utiliza. 

Art. 8 o- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 9 de março de 2006. 
Gustavo Corrêa 
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo minimizar a histórica 

carência de recursos da administração pública, principalmente na área da 
segurança. Recentemente, o "Jornal do Brasil" publicou matéria 
denunciando que a Polícia Federal está usando mais de 300 carros 
apreendidos sem a documentação em dia - o que caracteriza um absurdo 
o fato de o responsável pela manutenção da lei infringi-la de tal maneira. 
A seguir, reproduze a matéria do jornalista Hugo Marques, veiculada em 
27/10/2005. 

"PF roda com 300 carros irregulares" 
Detrans estaduais não licenciam veículos apreendidos em operações 

policiais. 
Alguns têm dívidas em nome de bandidos. 
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Brasília- Mais de 300 dos melhores carros da Polícia Federal estão em 

nome de pessoas que não existem - os 'fantasmas' - ou de outras que 
emprestaram seus nomes para o crime organizado - os 'laranjas' - e até 
de traficantes. São veículos "cherokees", "blazers" e pajeros, entre outros, 
que tem o uso autorizado, provisoriamente, pela Justiça, para as 
operações da PF. Só que a corporação não consegue regularizar as 
pendências e obter licenciamento junto aos Detrans. 

Este é o exemplo do caos que envolve os bens apreendidos dos 
criminosos no País. Na lista, há veículos de pessoas ligadas às 
quadrilhas dos traficantes Leonardo Dias Mendonça e Luiz Fernando da 
Costa, o "Fernandinho Beira-Mar". Os Detrans citam multas anteriores, 
IPVA atrasado e seguro obrigatório para não conceder o licenciamento de 
veículo. São dívidas em nome dos bandidos. 

Na revisão que o Ministério da Justiça está fazendo na Lei de Lavagem 
de Dinheiro - a ser enviada em dezembro ao Congresso - está prevista a 
criação de cadastro nacional de bens apreendidos do crime organizado 
para tentar resolver o problema. 

O Chefe da Divisão de Combate ao Crime Organizado da PF, Getúlio 
Bezerra, revelou - durante o Encontro Nacional sobre o Combate e a 
Prevenção à Lavagem de Dinheiro - que os carros em nome de laranjas e 
fantasmas já deram dores de cabeça aos policiais durante as ações 
policiais. 

Há casos em que o agente tem de mostrar a papelada provisória do juiz 
para o Detran, e isso retarda a operação - confirmou Getúlio. 

Os Detrans não consideram a autorização provisória do juiz como 
documento legal para o veículo trafegar. 

A repressão ao crime organizado, na avaliação de Getúlio, poderia ser 
auto-sustentável, se o processo fosse ágil. 

O Diretor do Departamento de Recuperação de Ativos do Ministério da 
Justiça, Antenor Pereira Madruga Filho, diz que o sistema de apreensão, 
administração e recuperação de bens no Brasil é caótico. Para comprovar 
o caos, diz Madruga, basta olhar os carros apodrecendo nos pátios das 
delegacias e os aviões estragando nos hangares dos aeroportos. Os 
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piores administradores de bens complexos são os servidores públicos -
afirma. 

A alienação de bens do tráfico é feita "vara a vara", "juízo a juízo", diz 
Madruga. 

A legislação que está sendo preparada obriga o Estado a registrar o 
bem confiscado como condição para recebê-lo. As apreensões são 
repassadas para as polícias dos Estados onde foi feita a 
indisponibilidade. Hoje, os bens são destinados à União. 

O Governo Federal vai colocar em consulta pública a revisão da Lei de 
Lavagem de Dinheiro. Além do cadastro e do bloqueio provisório de 
contas bancárias - que poderá ser feito pelo gerente do banco - o governo 
vai acabar com os crimes antecedentes para efeito de lavagem. Hoje, o 
roubo a banco, por exemplo, não antecede crime de lavagem, e o 
bandido é indiciado por receptação." 

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

REQUERIMENTOS 
Nº 6.147/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 

formulado voto de congratulações com o Sr. Marcelo Castro Figueiredo, 
Diretor da Superintendência Regional de Ensino de Caxambu - 7ª SRE -
pelo transcurso do 15º aniversário desse órgão. (- À Comissão de 
Educação.) 

Nº 6.148/2006, do Deputado Fábio Avelar, pleiteando sejam solicitadas 
à Fundação Estadual de Meio Ambiente informações sobre as 
deliberações que menciona, do Conselho Estadual de Política Ambiental, 
em 9/12/2005. 

Nº 6.149/2006, do Deputado Fábio Avelar, pleiteando sejam solicitadas 
à Fundação Estadual de Meio Ambiente informações sobre as 
deliberações que menciona, do Conselho Estadual de Política Ambiental, 
em 16/12/2005. (-Distribuídos à Mesa da Assembléia.) 

Nº 6.150/2006, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado voto 
de congratulações com a Sra. lraceniria Fernandes da Silva, Diretora do 
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Conservatório Estadual de Música Lorenzo Fernandez, pela inauguração 
das novas instalações dessa instituição.(- À Comissão de Cultura.) 

N2 6.151/2006, do Deputado Gustavo Valadares, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Sr. Hélio Costa, Ministro das 
Comunicações, pelo transcurso do aniversário de criação do Ministério 
das Comunicações. 

Nº 6.152/2006, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a reforma de 
passarela no Município de Jaceaba. 

Nº 6.153/2006, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que o Município 
de Prados seja incluído, em caráter prioritário, em plano de expansão de 
telefonia celular. 

Nº 6.154/2006, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que o Município 
de Recreio seja incluído, em caráter prioritário, em plano de expansão de 
telefonia celular. 

Nº 6.155/2006, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que o Município 
de Pedro Teixeira seja incluído, em caráter prioritário, em plano de 
expansão de telefonia celular. 

Nº 6.156/2006, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que o Município 
de Pequeri seja incluído, em caráter prioritário, em plano de expansão de 
telefonia celular. 

Nº 6.157/2006, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que o Município 
de Mercês seja incluído, em caráter prioritário, em plano de expansão de 
telefonia celular.(- Distribuídos à Comissão de Transporte.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados 
Gustavo Valadares (4) e Luiz Humberto Carneiro. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de 
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Educação, de Transporte, de Meio Ambiente, do Trabalho, de Turismo, 
de Administração Pública e de Cultura e do Deputado Sávio Souza Cruz. 

Registro de Presença 
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença nas galerias de 

alunos do 3º Período do Curso de Direito da Fumec. 
Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Laudelino Augusto. 
O Deputado Laudelino Augusto - Mineiros, mineiras, Sr. Presidente, 

Deputadas, Deputados, nossa saudação aos que nos acompanham das 
galerias e pela TV Assembléia. 

Há pouco mais de 15 minutos, encerramos uma audiência pública da 
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, a qual começou às 1 O 
horas. Hoje debatemos a licitação das águas minerais das estâncias de 
Lambari, Cambuquira, Caxambu e Araxá. 

Lamentamos a ausência da Codemig, uma das entidades convidadas. 
Conforme nosso Regimento, ela poderá ser convocada a estar presente e 
prestar contas para a população, que paga seus funcionários e sua 
estrutura. Ela não se dignou a participar da audiência, embora sua 
presença fosse uma das principais. A Codemig deveria estar aqui para 
ouvir os questionamentos, as propostas e participar, numa audiência 
proativa. Explicarei bem a fim de que não haja dúvidas, pois devemos 
ocupar a tribuna para contribuir com a sociedade, com a educação 
política, com a formação das consciências, para defender a população e 
seus anseios, e não para outros fins. 

A audiência foi solicitada para conhecermos os motivos pelos quais não 
houve propostas na abertura de envelopes da licitação das águas 
mineiras do Sul de Minas e buscar soluções conjuntas. Quem faz o 
edital? A Companhia do Desenvolvimento de Minas Gerais - Codemig -, 
que foi a primeira convidada. Pedimos que viesse, preferencialmente o 
Presidente da Comissão, para nos ajudar, ouvir e responder. O edital foi 
comprado por 81 empresas, e nenhuma apresentou proposta. Queremos 
entender o que aconteceu. 

Essa é uma história antiga. As estâncias do Sul de Minas, maior 
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província hidromineral do planeta Terra, têm enorme quantidade e 
qualidade das águas. O Código das Águas de 1945 define a água mineral 
como aquela que tem características físicas, químicas e 
medicamentosas. Aliás, é urgente que a Comissão Permanente de 
Crenologia faça uma reclassificação das águas. 

Hoje, pega-se qualquer água, até de rio, trata-se e engarrafa-se como 
se fosse água mineral. Isso é um absurdo. As águas minerais, conforme o 
Código das Águas, têm um diferencial de características físico-químicas e 
medicamentosas. 

As estâncias hidrominerais estão passando por sérias dificuldades e 
estão abandonadas pelo Estado. Isso foi motivo para se criar uma 
comissão especial desta Assembléia no segundo semestre do ano 
passado, e a justificativa para o pedido dessa comissão era o abandono 
das estâncias. A Codemig, antiga Comig, é a responsável principal por 
esse abandono, pelo sucateamento e pela situação das estâncias 
hidrominerais. 

Há tempos existe essa luta, essa angústia e essa busca de soluções. 
Sou natural das estâncias, e antigamente dizia-se que, mais do que 
empresas, as estâncias necessitavam de empresários. Era uma maneira 
de dizer que, mais que levar nossa água para todos os cantos do mundo, 
gostaríamos que as pessoas de todos os cantos do mundo viessem até 
nossas águas. Seria um incremento para o turismo e para o tratamento 
de saúde por meio das águas. A água é medicamentosa, especialmente 
na fonte, na estação de águas. Nos anos 50, havia uma matéria na 
faculdade chamada Crenologia, ou Crenoterapia, que é o tratamento com 
a água, uma benção que Deus nos deu. Tradicionalmente, é feito o 
envasamento dessas águas das marcas Araxá, Cambuquira, Lambari e 
Caxambu, que são de responsabilidade da Codemig, e de outras, como 
São Lourenço, Passa-Quatro, Águas de Contendas e Pouso Alto. Essa é 
toda a riqueza daquela região sul-mineira. 

É importante fazer o envasamento, primeiro por uma questão social e 
econômica, pois gera emprego e renda. O fechamento da Superágua, em 
junho do ano passado, deixou 200 famílias desempregadas. O aspecto 
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promocional também é importante, pois o nome das nossas águas é 
levado ao mundo inteiro. Além disso, é importante manter a tradição de 
se ter as águas e o maquinário antigo funcionando. 

Para que sejam atendidos os aspectos socioeconômicos, promocionais 
e tradicionais, não há necessidade de que haja lucro exorbitante. A 
empresa que ganhar não necessita ter lucro, pois a água, maior riqueza 
da região, pode e deve ser o principal item para chamar turistas. Mesmo 
que o lucro fique zerado, o importante é que empregos sejam gerados, a 
promoção seja feita e a tradição histórica da região seja mantida. 

Outra questão é a quantidade e a qualidade das águas. A quantidade é 
a vazão natural. Todos estão preocupados com a vazão das águas, para 
que não ocorra o que aconteceu em São Lourenço. A empresa sugou de 
tal maneira, que a fonte Primavera foi exaurida. 

Realizamos as audiências públicas do I Encontro das Águas Minerais, 
em Caxambu, em 2004; do 11 Encontro das Águas Minerais, em 
Cambuquira, em 2005; e está previsto o 111 Encontro das Águas Minerais, 
em Lambari, em abril próximo. Nessas audiências foram dadas sugestões 
para a elaboração do edital, e depois houve o fechamento da Superágua. 
Estivemos presentes. O edital saiu no dia 16 de dezembro, mas não foi o 
que o povo esperava. As ONGs, o Focas, as novas administrações e 
todos nós estamos preocupados. Tanto o Focas, quanto nossa 
consultoria e o Ministério Público sugeriram que aguardássemos a 
abertura dos envelopes, acompanhando de forma crítica. No dia 16 de 
fevereiro, foi feita a abertura dos envelopes, e havia muita expectativa. 

Notamos duas ausências: a primeira, de propostas. Não houve 
nenhuma proposta. Por quê? Queremos saber. A outra, de pessoas 
interessadas em acompanhar o processo. Nenhum Vereador ou Prefeito 
apareceu. Houve apenas a presença louvável de dois ex-funcionários 
representando todos os empregados da Superágua, que se encontram 
desempregados. Por estarem nessa situação, fizeram uma vaquinha e 
compareceram para acompanhar a abertura dos envelopes. 

Acabamos de realizar a audiência, e foram apresentadas muitas 
propostas. O Fórum das ONGs do Circuito das Águas - Focas -, que 
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conta com as ONGs de Caxambu, Cambuquira, Lambari e São 
Lourenço, propôs a formação de um grupo de trabalho e solicitou - e 
vamos providenciar - audiência com o Governador, com o Brumer, 
Secretário de Desenvolvimento Econômico, e com a Codemig, para 
apresentar sua contribuição. Essa audiência tem de ser proativa, 
queremos somar. Fizemos isso. Convidamos todas as 81 empresas que 
adquiriram o edital a vir aqui para dizer por que não apresentaram 
propostas. Queremos, com a sociedade, ajudar a Codemig a desenvolver 
o seu trabalho. Trata-se de gestão participativa; democracia participativa. 
Temos de dar esse passo de qualidade, passar da democracia 
simplesmente representativa - nós, eleitos - para a democracia 
participativa. É isso o que queremos. 

Lamentavelmente a Codemig não se dignou a vir aqui. Ontem me 
telefonaram desculpando-se. Eu disse para vir alguém da comissão de 
licitação ou qualquer outra pessoa, se há oito ou nove nomes. 

A carta que justifica a ausência diz: "Em face da relevância do tema" -
se fosse relevante teria vindo alguém - "que será debatido e considerando 
que o Diretor de Operações, responsável pela área que envolve 
diretamente a matéria a ser discutida, se encontra fora do País ... ". Se 
estiver acompanhando o Governador em visita ao Canadá, ótimo! Que 
vá, que defenda, que leve as propostas de Minas Gerais. Ele não 
precisaria participar da reunião, pois está no exterior, mas esperávamos 
que algum representante da Codemig - são tantos - comparecesse para, 
pelo menos, ouvir as angústias e os anseios da população do Circuito das 
Águas do Sul de Minas. 

O Fórum das ONGs sugeriu a formação de um grupo de trabalho, que 
já foi formado. Esse grupo irá à audiência com o Governador e com o 
Secretário Brumer e acompanhará a vistoria, que pedimos ao DNPM, nas 
atuais condições das fontes. Pedimos essa auditoria porque, há oito 
meses, elas estão abandonadas. O parque já está abandonado há 
tempos. A vistoria constatará o que está acontecendo. 

Então, a proposta é somar forças com a sociedade. Houve ótima 
participação das ONGs de todas as cidades, que aqui compareceram. Os 
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representantes das Câmaras Municipais estão de parabéns. Estavam 
aqui os Vereadores de Caxambu; o Presidente da Comissão das Águas 
Mineiras da Câmara Municipal de Caxambu; metade dos Vereadores de 
Lambari; os Vereadores de Cambuquira, preocupados com a situação; o 
DNPM; a Associação dos Municípios do Circuito das Águas- Amag -, que 
se fez representar, dando apoio e solidariedade, importantes para a 
região. 

Ao dar essa noticia, estou um pouco angustiado, pois são pais de 
famnias que estão desempregados e, além disso, a região tem grande 
potencial turístico. A Codemig não apareceu nem mesmo para dizer qual 
o próximo passo, quanto temos de esperar, o que será feito e quanta 
paciência ainda teremos de ter. 

Apresentei vários questionamentos. A Codemig é apenas uma 
intermediária. Ela faz a licitação e passa a uma empresa privada, ganha 
todos os "royalties" e, além disso, fica com eles de 25 a 30 anos e, no 
final, faz o quê? Agora, com o programa de revitalização, promete 
mandar 80% dos "royalties" aos Municípios. Isso não é presente, é direito 
conquistado, aliás, fruto da luta, da organização do povo, que, se não 
tivesse se organizado, não conseguiria esse programa de revitalização. 

Quero lembrar que o programa de revitalização que está sendo posto 
em prática também é uma conquista da população. E dinheiro público que 
se está investindo. A reforma das fontes de Caxambu, por exemplo, está 
quase pronta. O dinheiro que está entrando é novo. O pessoal tem de 
fiscalizar, pois se trata de dinheiro novo para a revitalização do balneário, 
das fontes, do parque das águas. É muito importante sabermos disso. 
Além disso, há os parques das águas de Cambuquira e de Lambari e, 
especialmente, o Hotel Cassino de Lambari. É bom que sejam cercados 
novamente os parques e feita a revitalização das praças. 

Concluindo, deve haver uma proposta proativa, de soma. Política é a 
soma de esforços em vista do bem comum, é servir o povo, verdadeiro 
detentor do poder. E o povo está angustiado com a situação das suas 
estâncias hidrominerais. 

Fica aqui a nossa ponderação, o nosso apelo, a nossa veemência e o 
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nosso compromisso com as estâncias hidrominerais. Falamos 
especificamente sobre o caso da licitação das águas. Lambari, 
Cambuquira e Caxambu dispõem-se a formar cooperativas, grupos, 
fundações, entidades que possam explotar as águas. Aliás, as máquinas 
antigas, obsoletas, de 100 anos, podem funcionar. Quem sabe isso 
poderá ser um atrativo para o turismo? Que venham turistas de todo o 
mundo conhecer a maneira centenária de se envasar água, de maneira 
higiênica. Para citar um exemplo, com a máquina existente em Lambari e 
R$18.000,00 de gastos por mês, consegue-se um retorno de 
R$600.000,00 mensais com a colocação de água no mercado. 

É isso o que queria dizer. Contem com o nosso compromisso. Isso é 
direito do povo; da nossa parte, é dever, e devemos cumprir o nosso 
dever. Muito obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Weliton Prado. 
O Deputado Weliton Prado - Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de 

fazer uma reflexão nesta tarde. Há praticamente mais de três anos, 
estamos na 15ª Legislatura, e quero recordar algumas passagens deste 
Parlamento. Fui o primeiro Deputado a apresentar projetos a esta Casa, 
após tomar posse. Cheguei aqui às 5h30min. Protocolei vários projetos 
importantes, como o que assegura a merenda escolar para os alunos do 
ensino médio; o que cria o fundo estadual de crédito educativo; o que 
garante a confecção da Carteira de Identidade nas escolas para os 
estudantes, para se acabar com a burocracia, pois, muitas vezes, o Psiu 
não consegue atender a toda a demanda, e os estudantes, 
principalmente os que prestarão vestibular, têm de dormir na fila para 
obtê-la. Cito o caso específico de Uberlândia, em que há necessidade de 
se pegar senha. É uma burocracia muito grande. Facilitaria muito a vida 
dos estudantes a confecção de Carteira de Identidade nas escolas, assim 
como a vida de toda a população, pois desafogaria os postos do Psiu em 
todo o Estado. Apresentei ainda o projeto de lei que cassa o alvará das 
empresas picaretas, sem escrúpulos, que usam diversos artifícios para 
burlar a lei e enganar os estudantes. Colocam preço fictício no ingresso e 
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o vendem a preço único para todos, como se todos pagassem meia-
entrada. Apresentei o projeto de lei que cria o programa estadual de 
produção alimentar para as pequenas propriedades; o que revoga a taxa 
estadual cobrada das empresas de "outdoor", ao qual foram até 
apresentadas emendas dos Deputados Antônio Júlio, Gustavo Valadares 
e outros. Apresentei também projeto de lei que assegura às "vans" 
cadastradas no DER o direito de fazer transporte intermunicipal. Aliás, 
havia um decreto do DER que proibia a realização desse transporte pelas 
"vans", o que prejudicaria muito os seus usuários, principalmente os 
estudantes do ensino noturno das universidades, que não teriam como 
retornar às suas residências. 

Apresentei o projeto de lei que diminui o ICMS da conta de energia 
elétrica, hoje uma das maiores tributações de todos os Estados da 
Federação. Então, 30% são só de ICMS, o que corresponde a R$90,00. 
Ou seja, esses 30% de impostos são recursos que vão para o Estado. 
Apresentei um projeto para diminuir o ICMS da conta de energia elétrica, 
que subiu 23,88%, ou seja, acima do índice inflacionário. 

Agora, parece que o governo quer aumentar ainda mais o valor das 
contas da Cemig e da Copasa. Costumo dizer que a água está com preço 
de vinho, porque o preço da água da Copasa é altíssimo. Por isso muitas 
pessoas são privadas do acesso a esse bem. As pessoas mais simples 
não dão conta, acabam tendo sua água cortada. Se compararmos a 
situação com a de outros Estados e Municípios, que possuem 
departamentos de água, veremos que o valor da água do governo do 
Estado, da Copasa, chega a ser 3, 4, 5 ou 1 O vezes maior. 

Apresentei o projeto que acaba com o ICMS sobre o arroz e o feijão, 
mas o governo do Estado, muito esperto, não queria que eu ficasse com 
a autoria. Nesse caso, enviou um "frankenstein" para esta Casa e 
aprovou-o. No entanto, não importa quem seja o pai da criança; o que 
importa é a diminuição do ICMS. 

Durante os três últimos anos, denunciei, nesta Casa, que o custo da 
cesta básica, que é fundamental para a sobrevivência das famílias mais 
necessitadas, estava muito alto e que os impostos cobrados em Minas 
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Gerais eram os mais altos de todos os Estados da Federação. 

Brigamos muito. Apresentamos o projeto que revoga a Taxa de 
Incêndio para os comerciantes, para as indústrias e para as residências. 
Lutamos durante um ano. Chegávamos aqui às 8 horas e saíamos às 23 
ou 24 horas. Vocês se lembram disso. Apresentamos todos os recursos 
necessários, obstruímos, apresentamos emendas e substitutivos. Nas 
comissões denunciamos o grande desmando, a grande 
irresponsabilidade de se tributar mais ainda, criar uma taxa 
inconstitucional, tendo em vista a bitributação. Era o que acontecia com a 
taxa de incêndio para os comerciantes, indústrias e residências. 

Conseguimos aprovar uma emenda de minha autoria e da do PMDB 
que revoga a Taxa de Incêndio de todas as residências do Estado de 
Minas Gerais. Infelizmente, nossa emenda que visava acabar com a Taxa 
de Incêndio para o comércio e para a indústria não foi acatada. O Bloco 
PT-PCdoB entrou na Justiça. Há uma ação no Supremo Tribunal Federal 
que esperamos seja julgada o mais rápido possível. Assim, esperamos 
ser possível acabar com a Taxa de Incêndio do comércio e da indústria. 

Conseguimos acabar com a taxa que o Governador queria cobrar. 
Tratava-se de um verdadeiro absurdo, pois o cidadão estaria sujeito a 
pagar essa taxa se chamasse a Polícia. Se alguém chamasse o policial e 
este fosse atender à solicitação a pé, o cidadão teria de pagar R$12,42; 
se fosse de moto, R$15,03; se fosse de Rolam, R$27,00 por policial. 
Logo, se em uma viatura houvesse quatro policiais, o cidadão teria de 
pagar mais de R$100,00. Nesse caso, seria melhor negociar com os 
bandidos que chamar a Polícia. Essa proposta descabida, despropositada 
foi apresentada pelo governo do Estado. Todavia, conseguimos impedir a 
cobrança da taxa de chamada da polícia, bem como da taxa para fazer o 
boletim de ocorrência. 

Apresentamos outros projetos importantes em relação ao IPVA, porque 
o governo do Estado deu uma remissão, um desconto de 50% no IPVA e 
na Taxa de Licenciamento, isto é, uma benesse para as locadoras de 
veículos. Se pode fazer essa concessão às locadoras de veículos, porque 
aumentar os valores para quem possui uma moto e tem dificuldade de 
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pôr gasolina, para o feirante, para o pequeno proprietário rural, que tem 
um veículo utilitário, enfim, para o contribuinte? 

Explicarei. Consta na legislação: Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Quando se dá um desconto para alguma empresa, alguém tem de pagar 
a conta. O que o governo fez? Deu um desconto para as locadoras. No 
caso, quem iria cobrir esses gastos seria o povo. Então, reduziu-se o 
valor do ICMS da Taxa de Licenciamento do IPVA em 50% para as 
locadoras de veículos, e foi dado um aumento de mais de 100% para os 
proprietários de motos e de veículos, utilitários - Taxas de Licenciamento 
e IPVA. Os aumentos ficaram aproximadamente 10 a 20 vezes acima dos 
índices da inflação dos últimos anos. 

Apresentamos algumas emendas em projetos na Casa a fim de diminuir 
o ICMS, mas infelizmente não elas foram aprovadas. Participamos de 
vários movimentos e fizemos a denúncia, no início do mandato, de que, 
em 70% das escolas de Minas Gerais, as crianças estavam sem merenda 
escolar; os alunos acima de 18 anos estavam sendo proibidos de estudar 
nas escolas de 2º grau; e o governo não estava cumprindo a Emenda nº 
29, que obriga o Estado a aplicar 12% de tudo o que é arrecadado na 
educação. 

Essa norma constitucional não é cumprida. O déficit anual é de 
R$1.000.000.000,00, e chegará a R$4.000.000.000,00 no final do 
governo. Denunciamos ainda que o governo do Estado não aprova o 
importante projeto do Deputado Sargento Rodrigues, que cria o Fundo 
Estadual de Segurança Pública. O Orçamento deste ano destina 
R$360.000.000,00 para essa área, mas não está sendo cumprido. 

A população está à mingua, e uma de suas maiores preocupações é a 
segurança pública. Se há papel higiênico, se as viaturas estão 
funcionando e se têm manutenção é porque existem convênios com as 
Prefeituras. O Estado não cumpre sua responsabilidade, apesar de ter 
dinheiro. 

Há R$360.000.000,00 oriundos apenas da Taxa de Segurança Pública. 
Mas, infelizmente, esses recursos não vão para a segurança pública. O 
projeto do Fundo Estadual de Segurança Pública resolverá um grande 



318 
problema. Em todas as audiências públicas de que participamos, 
persiste a reclamação de que o poder público banca todas as despesas. 

Isso fere, fragmenta e fragiliza a autoridade da Polícia nos Municípios. É 
lógico que, se o Prefeito coloca gasolina e dá toda a estrutura à Polícia, 
isso enfraquece o poder da Polícia. Será que a Polícia, nos pequenos 
Municípios e até nos grandes Municípios, não fará o que o Prefeito quer! 
É ele que garante toda a autonomia da Polícia. Onde está a autonomia e 
a independência? Então, há recursos, mas não são aplicados. 

Deputado Edson Rezende, desculpe-me, mas não lhe concederei 
aparte agora porque o meu tempo está acabando e preciso terminar meu 
pensamento. 

Participamos de vários protestos. Esta semana houve o protesto com 
todas as forças de segurança pública e entidades que representavam os 
policiais militares, Bombeiros e civis, cobrando mais investimentos na 
área de segurança pública. 

Denunciamos também os gastos excessivos do Estado com 
publicidade. No Orçamento do ano passado, eram previstos gastos de 
R$10.000.000,00, mas houve suplemento de R$65.000.000,00. Para a 
merenda escolar dos alunos do ensino médio nas periferias das cidades 
mais pobres do Estado, estavam previstos no Orçamento gastos de 
R$500.000,00, mas não se gastou um centavo. No entanto, para a 
publicidade, houve aquela suplementação de verba e mais gastos feitos 
pela Cemig, pela Copasa e pela Codemig, dando mais de 
R$1 00.000.000,00. 

Gastou-se pouco em habitação e outras áreas. Denunciamos aumento 
das mensalidades da Faculdade de Medicina e fui relator de projetos 
importantes, como aquele que destaca as atividades de educação física 
nas escolas estaduais, valorizando o professor. 

Infelizmente o Governador deu com uma mão, mas tirou com a outra. 
Recentemente cortou 50% das aulas de educação física nas escolas. Os 
alunos estão muito tristes, pois sabem quanto a prática de educação 
física nas escolas é importante. Havia duas aulas de educação física, 
mas agora há apenas uma aula. Ele pretende acabar com a aula de 
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educação física. Propomos uma audiência pública nesta Casa. 

O Vice-Presidente desta Casa fez um levantamento, e foi constatado 
que fui um dos Deputados mais atuantes, um dos que mais utilizaram a 
tribuna desta Casa e um dos que mais apresentaram requerimentos e 
projetos. 

Aproveito para fazer uma denúncia ou uma solicitação. Durante estes 
três anos como Deputado Estadual, nunca apareci em nenhum vídeo 
institucional da Assembléia Legislativa. Por que será? Será que 
incomodamos porque denunciamos os desmandos do governo do 
Estado? Por que será que nossa imagem não pode aparecer nos vídeos 
institucionais da Assembléia, se fui um dos Deputados que mais 
utilizaram a tribuna desta Casa? Sempre estive presente nas comissões e 
fui um dos Deputados que mais aprovaram requerimentos. Aprovamos 
importantes projetos de lei, mas não aparecemos nos vídeos 
institucionais nem nos comerciais da TV Assembléia. 

Conversei com todos os responsáveis, e até agora nada. Alegam que 
os Líderes desta Casa são priorizados; todavia, exerci a Liderança da 
Minoria durante um ano e, mesmo assim, não apareci nos vídeos 
institucionais referentes às comissões e às demais divulgações da 
Assembléia. Portanto fica aqui o meu questionamento, e gostaria de uma 
resposta da Mesa. Não apareci, mas outros Deputados apareceram, 
inclusive Deputados que já não estão aqui. O Deputado Wanderley Ávila 
foi para o Tribunal de Contas e continua aparecendo nos vídeos 
institucionais, assim como os Deputados Mourão e Bejani, Prefeito de 
Juiz de Fora. Infelizmente, não permitiram que nossa imagem fosse 
vinculada nos vídeos institucionais da TV Assembléia. 

Continuaremos incomodando e falando a verdade, pois não temos 
medo. Não podemos aceitar que o governo do Estado use mil artifícios 
para tentar ludibriar a população, gastando milhões com publicidade, 
trocando o rótulo e pegando carona em muitos projetos do governo 
estadual. 

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

Sras. Deputadas, público que nos acompanha pela TV Assembléia, 
convidados das galerias, abordaremos um tema que tem incomodado 
milhares de brasileiros. Mais uma vez, Minas Gerais dá a sua 
contribuição. O cidadão entende ser legitimo o fato de clamar por justiça, 
e não podemos ficar calados diante de tal crime que vem ocorrendo com 
as decisões do Supremo Tribunal Federal. 

Farei a leitura de uma matéria publicada no jornal "Hoje em Dia" de 
9/3/2006, com o seguinte título: "Juiz Rejeita Abrandar a Pena de 
Traficante". A matéria diz: "Uma decisão tomada ontem pelo Juiz da 
Primeira Vara de Tóxicos de Belo Horizonte esquentou a discussão sobre 
a Lei de Crimes Hediondos, mais especificamente, sobre o segundo 
artigo da Lei nº 8.072, de 1990, que trata da progressão da pena nesses 
casos. O Juiz José Osvaldo Corrêa Furtado de Mendonça negou o 
regime de progressão de pena a um preso condenado por tráfico de 
drogas. Portanto, ele deve cumprir a pena integralmente em regime 
fechado". 

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, o art. 5°, inciso XLVI, 
da chamada Constituição Cidadã, do Dr. Ulysses Guimarães, de 1988, 
diz que não haverá pena de morte, de caráter perpétuo, de trabalhos 
forçados, de banimento, e cruéis. Portanto, nesse aspecto, o Brasil é um 
país maravilhoso até para o criminoso, e agora, mais que nunca, para 
aquele que pratica crime hediondo, para o individuo que, antes de matar 
uma criança de 5 anos, sequestra-a, estupra-a, queima-a e a enterra. 
Fatos como esse podem ser mudados com as decisões do STF. A meu 
ver, e aos olhos de qualquer cidadão de bem, de pessoa honrada deste 
país, pai ou mãe de família e de quaisquer trabalhadores, pessoas que 
pegam ônibus lotado com a marmita debaixo do braço e que ganham 
salário mínimo, mas que vivem de forma honrada, do seu sustento, saber 
que o STF concedeu recentemente, por meio de liminar, uma progressão 
de regime a um pastor da cidade de São Paulo que cometeu crime de 
atentado violento ao pudor em três crianças da faixa etária de 5, 6 anos 
de idade, incomoda a todos nós, diuturnamente. Precisamos estar 
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atentos a situações como essa. A Assembléia de Minas não pode calar-
se diante de tantas manifestações. 

Queria ter feito este pronunciamento, Sr. Presidente, no dia 8 de março, 
data em que as nossas bravas e dolorosas mulheres não apenas 
comemoram, mas continuam sua grande luta em defesa dos seus 
direitos. Esse seria o dia ideal para exemplificar o caso da mãe da 
garotinha Míriam Brandão, D. Jocélia Brandão, que mora no Bairro Dona 
Clara, Região Leste de Belo Horizonte, próximo à Região Norte. Trata-se 
de uma criança de 5 anos de idade, que foi seqüestrada em 1992. Ainda 
me lembro disso, Sr. Presidente, porque, na ocasião, este Deputado 
estava nas ruas, no comando de viaturas Rotams de radiopatrulhamento. 
Naquela época esses três marginais - dois homens e uma mulher -
seqüestraram a menina de 5 anos, estupraram-na, mataram-na e depois 
a enterraram. Um dos rapazes ainda está preso na Penitenciária Nelson 
Hungria, sendo que os outros dois conseguiram liberdade. Com as 
decisões do Supremo, daqui a pouco esse cidadão ganhará liberdade, 
com a progressão de regime, o crime hediondo, o tráfico, o estupro 
seguido de morte, o latrocínio e o homicídio qualificado, Padre João. O 
que ocorreu com os nossos Fiscais do Trabalho, em Unaí, que foram 
mortos de forma covarde numa emboscada, foi um crime triplicamente 
qualificado, que é hediondo. Daqui a pouco os executores e seus 
mandantes também cumprirão um sexto da pena e alcançarão a 
progressão de regime, ou seja, poderão sair durante o dia e retornar à 
cadeia à noite, para dormir. Será que retornarão mesmo para a cadeia? 
Será que cumprirão essa pena exatamente? Sabemos que não. Então, 
não nos podemos calar diante desse descalabro que são as decisões do 
STF, porque é muito fácil para um Juiz ou Ministro, tão distantes da 
população, tomarem essa decisão com a caneta - em suas salas com ar-
condicionado, num gabinete muito bonito, com vários assessores e 
secretárias-, concedendo e flexibilizando a pena daquele cidadão que, na 
verdade, feriu gravemente a população. 

Um exemplo recente é a morte do Promotor Francisco José Lins do 
Rego. No exercício da sua profissão, quando fiscalizava os cartéis em 
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Minas Gerais, o contrabando e a adulteração de combustível, foi 
covardemente morto e também vítima de crime hediondo. O Fernandinho 
Beira-Mar, um dos maiores traficantes internacionais, que já cumpriu 
pena neste Estado, é um cidadão beneficiado exatamente pela 
flexibilização da pena para o crime hediondo. 

Aproveito este momento para parabenizar todas as mulheres deste país 
na pessoa da D. Jocélia Brandão, mulher bastante corajosa. Mesmo 
sofrendo com a terrível perda de sua filha de 5 anos, em 1992, ainda tem 
força para recolher, com outras mulheres e mães deste país, 1.200.000 
assinaturas, a fim de evitar a flexibilização da pena para crime tão 
hediondo, provocada pelos Ministros do STF por meio de decisões que, 
no mínimo, são incoerentes, inconseqüentes e impensadas. No Brasil não 
há pena de morte, de trabalhos forçados nem de banimento, mas, sim, 
uma pena máxima de 30 anos. O criminoso pode ser apenado com 200 
anos de cadeia, mas cumprirá somente 30 anos. O legislador federal 
entendeu que havia comoção por parte da sociedade em relação a fatos 
rotineiros e que ela precisava de resposta. Como ela se transforma com o 
tempo, as legislações precisam acompanhá-la. 

Em 1990, a Lei nº 8.072, de 1990, foi aprovada pelo Congresso 
Nacional, determinando que o estupro e o seqüestro seguido de morte, o 
latrocínio e outros crimes fossem taxados, qualificados e denominados 
como crimes hediondos. Isso ocorreu para que, na pior ou na melhor das 
hipóteses, ele alcançasse a progressão de regime após o cumprimento 
de dois terços da pena. Quer dizer, se foi apenado com 1 8 anos de 
prisão, que apenas consiga a progressão de regime após cumprir 12 
anos. Então, há essas decisões impensadas. Aliás, o Supremo não é o 
primeiro a tomar essa decisão. Em Nova Lima, recentemente houve um 
caso semelhante, em que o estuprador também recebeu a progressão do 
regime. 

Portanto, em defesa dessas pessoas, dos que trabalham e lutam para 
tocar a sua vida de maneira tranqüila e respeitar as regras da sociedade 
não somente formais, mas também informais e em nome de pessoas 
como a D. Jocélia Brandão, ocupo a tribuna nesta tarde. Repudiamos a 
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postura do STF ou de qualquer Juiz deste país que venha a dotar esse 
tipo de progressão de regime para a prática do crime hediondo, horrível, 
nojento e inconcebível. O criminoso deve, no mínimo, pagar a sua pena. 
O grande problema do Brasil é a falta do cumprimento dessas penas. 

Sr. Presidente, Deputadas e Deputados, relemos novamente o art. 3º da 
Lei nº 8.072, de 1990, que trata dos crimes hediondos: "A União manterá 
estabelecimentos penais de segurança max1ma, destinados ao 
cumprimento de penas impostas a condenados de alta periculosidade, 
cuja permanência em presídios estaduais ponha em risco a ordem ou a 
incolumidade pública.". Portanto, Sr. Presidente, até hoje o governo 
federal nem sequer construiu um presídio federal neste País; até hoje, 
mesmo tendo de arcar com os presos por tráficos de drogas e com os 
vários outros que cometeram crimes hediondos, não se tem notícia de um 
presídio federal construído. Ao passo que aqui, em Minas Gerais, o 
Governador Aécio Neves vem avançando, firme e gradativamente, nessa 
área. 

Ontem mesmo o governo do Estado inaugurou mais duas novas 
penitenciárias, uma em Uberaba e outra em Patrocínio. Sabemos que há 
verbas do governo federal, sim, para a construção desses presídios, mas 
onde estão os presídios federais, a prisão de segurança máxima que a 
União deveria construir para cuidar desses presos? Não se tem notícia. 

A impunidade está em situação como essas, portanto, isso deve mudar. 
O Supremo Tribunal Federal tem de cobrar a efetivação disso, e não um 
relaxamento de prisão do criminoso que matou uma criança, estuprou-a, 
queimou-a e a enterrou, deixando uma família completamente arrasada, 
Deputada Célio Moreira, como a família da D. Jocélia Brandão. 

Então, este pronunciamento tem o objetivo de cobrar das autoridades, 
do Supremo Tribunal Federal, dos Juízes de Primeira e Segunda 
Instâncias, para que não se cometam crimes tão terríveis como esse, 
como essas decisões que estão sendo tomadas. Aquele que violentou 
uma criança, estuprou-a e a matou tem de cumprir sua pena 
integralmente; não pode cumprir apenas um sexto da pena, como é a 
proposta, ou seja, numa condenação de 18 anos, cumpre apenas 3 anos, 



324 
ganhando, em seguida, a rua. 

Para determinados tipos de presos não há de se falar em progressão 
antes que parte de sua pena seja cumprida. Isso é muito bem tratado na 
Lei n° 8.072, de 1990, referente ao crime hediondo. 

Portanto, Sr. Presidente, faço um apelo aos Juízes e aos 
Desembargadores do Estado de Minas Gerais para que não cometam 
mais esse crime contra a sociedade. Estaremos solicitando as notas 
taquigráficas do meu discurso nesta tarde e as encaminharemos aos 
Ministros do Supremo Tribunal Federal, para mostrar que a população 
repudia esse fato, para mostrar que estamos aqui como porta-vozes da 
população, externando a nossa opinião e a nossa preocupação no que 
diz respeito ao entendimento que o Supremo Tribunal Federal tem tido 
com a lei de crimes hediondos. 

Encerro o meu discurso cumprimentando e parabenizando D. Jocélia 
Brandão, pela força e pela garra em lutar, com outras mulheres, contra 
esse estado de coisas. Estaremos nesta Casa acompanhando sua luta, 
apoiando-a no que for necessário. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão. 
O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Deputado Fábio Avelar, 

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, telespectadores da TV Assembléia, 
alunos da Fumec aqui presentes; continuo hoje, nesta tribuna, o debate 
que tivemos todos esses dias no Plenário daquilo que chamo de omissão 
e timidez do governo estadual no que diz respeito às políticas públicas 
sociais, em especial, da política pública de assistência e de atenção à 
criança e ao adolescente. 

Disse e reafirmo aqui, com dados, com números, que Minas Gerais 
investe muito pouco na área social. 

Vejam, Deputados e Deputadas, a Prefeitura de Belo Horizonte, desde 
o governo Patrus, passando pelo Prefeito Célio, e agora o Prefeito 
Pimentel, investe R$67.000.000,00. Já o Estado inteiro investe somente 
R$50.000.000,00. Então, Belo Horizonte, que tem uma população 
correspondente a 13% do Estado, investe praticamente 30% a mais que o 
Estado de Minas Gerais na área de assistência social. 
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Esse é um quadro que se vem arrastando ao longo dos anos. Justiça 

seja feita, a omissão não é só deste governo, mas sim do anterior a ele, e 
vem-se mantendo. Ontem os Deputados da base do governo disseram 
que isso é natural porque hoje a política de assistência social é dos 
Municípios, motivo pelo qual deve-se investir nessa área. 

Como tenho militância na área, trouxe as responsabilidades do Estado, 
que está doente, na política pública de assistência, de acordo com a 
Norma Operacional Básica- NOB -, que fundamenta o Sistema Único de 
Assistência Social. Esse é um documento oficial, um decreto aprovado, 
pactuado com todos os Estados, que define as competências dos 
governos estaduais na área da assistência. São 23 normas, mas listei 
aqui as mais importantes. Primeiro, co-financiar a proteção social básica, 
mediante aporte de recursos para o sistema de informação, 
monitoramento, avaliação, capacitação, apoio técnico e outras ações 
pactuadas progressivamente". O governo Lula já implantou, em 1.266 
Municípios, mais de 700 Centros de Referência da Assistência Social -
Cras -, também conhecidos como casas de família. São os espaços 
consolidadores da política pública da assistência social nos Municípios. O 
Estado tem que ajudar os Municípios a implantar esses equipamentos. O 
Cras está para a política de assistência assim como o posto de saúde 
está para o SUS. Na Assembléia, por meio de uma audiência pública que 
requeri na Comissão do Trabalho, com a presença dos representantes do 
governo do Estado, e depois em negociação com o Secretário Anastasia, 
conseguimos que o Estado destinasse R$3.000.000,00 a essa finalidade 
no ano passado, mas não havia nenhuma previsão. Neste ano, por meio 
de emenda popular na Comissão de Participação Popular, esses 
R$3.000.000,00 foram garantidos. O Estado não estava aplicando 
basicamente nenhum recurso para o co-financiamento da assistência. A 
Assembléia fez o seu papel e conseguimos R$3.000.000,00. Segunda 
competência: gerir os recursos federais e estaduais destinados ao 
financiamento das ações de assistência nos Municípios não habilitados. 
O que é um Município não habilitado? É aquele Município que não tem 
conselho de assistência, que não tem fundo de assistência e não recebe 
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recurso federal diretamente. O Estado é que cuida da política pública. 
Isso é o ideal? Não. É um absurdo que Minas Gerais ainda tenha 200 
Municípios não habilitados. E sabem por quê? Porque o Estado, em que 
pese ao esforço dos valorosos servidores da Sedese, não tem estrutura, 
não tem apoio. As regionais da Sedese, as descentralizadas, poderiam 
executar um papel muito mais ativo se tivessem maior apoio. Os 
Municípios não têm assessoramento e não conseguem sequer ter acesso 
diretamente de recursos de fundo a fundo. Terceira: coordenar sistema 
de monitoramento e avaliação das ações de assistência. Quarta: 
coordenar e co-financiar, ou seja, financiar, com a União e com os 
Municípios, a estruturação de ações regionalizadas de proteção social 
especial de média e alta complexidade. Quais são os serviços de média 
complexidade? Habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência; 
medidas socioeducativas aplicadas, em meio aberto, ao adolescente que 
comete ato infracional, em especial as medidas de liberdade assistida e 
prestação de serviços à comunidade; centros de referência 
especializados para enfrentamento de situações onde os direitos já foram 
violados. Casos de exploração sexual, violência contra a mulher, 
ocorrência de trabalho infantil. Esse tipo de serviços de média 
complexidade, de caráter regional, é obrigação do governo do Estado, 
mas ele não o tem prestado. 

Serviço de alta complexidade, albergue, abrigos, trabalho com os 
migrantes, família substituta, família acolhedora, trabalho protegido, tudo 
isso é competência do governo do Estado. Não podemos transferir isso 
para os Municípios. 

Implantar e co-financiar consórcios públicos, ações regionalizadas de 
assistência. Financiar projetos de inclusão produtiva de acordo com as 
necessidades e prioridades regionais. 

Nesse ponto, entro no debate sobre o Bolsa-Família. Esse programa 
não vai resolver, de uma vez por todas, o problema geral de qualidade de 
vida, de renda digna, de todas as famílias brasileiras. Hoje a renda do 
Bolsa-Família é considerada como um direito vinculado ao direito humano 
à alimentação. Esse foi um grande e importante avanço do governo 
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federal. É falsa essa polêmica de que é necessário ensinar a pescar em 
vez de dar o peixe. Se a pessoa estiver com muita fome e for pescar, o 
peixe pegará a isca e irá derrubá-la dentro d'água. 

A pessoa precisa estar alimentada; precisa de recursos financeiros para 
seu filho ir à escola. Paralelamente, é necessário que os Municípios e os 
governos estaduais estruturem ações emancipatórias, de qualificação 
profissional, de economia solidária, de geração de renda. 

Se a sociedade produz 50 milhões de pobres que nem sequer têm 
direito à alimentação, o ente Estado, o poder público, seja federal, seja 
estadual, seja municipal - e é para isso que existe poder público -, tem 
que ser responsável por acolher essas pessoas, principalmente no que se 
refere ao direito básico à alimentação, direito sagrado. 

Precisamos compatibilizar o direito à renda mínima com ações de 
suporte, as chamadas constitucionalidades, como a presença do aluno na 
escola, o combate à evasão escolar, o cartão de vacinação, o 
acompanhamento do pré-natal da gestante, etc. 

E quem deve fazer isso? O Estado, Deputada Jô Moraes, é omisso. Já 
denunciamos aqui que ele cancelou 21 mil bolsas-escolas do programa 
Bolsa-Escola Familiar, em 51 Municípios do Vale do Jequitinhonha. 
Trouxemos documentos para provar nossa denúncia, e o Estado voltou 
atrás: passou as famílias para o governo federal. O governo, então, 
poderia pegar os recursos que gastava com o programa e continuar 
aplicando na região, em ações de inclusão produtiva, de geração de 
renda, para que as famílias recebessem a renda federal e também 
tivessem oportunidade de trabalho, qualificação profissional, microcrédito, 
economia solidária. Essa é a lógica. 

O Ministério, comandado pelo Ministro Patrus, assinou recentemente 
um convênio com a PUC para criar incubadoras populares para as 
famílias assistidas pelo Bolsa-Família em Contagem e em Belo Horizonte. 
Portanto o Estado pode - e deve - aplicar recursos em ações de inclusão 
produtiva. 

Além disso, temos que co-financiar o pagamento dos benefícios 
eventuais, auxílio natalidade e auxílio funeral, elaborar e executar política 
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de recursos humanos com a implantação de carreira específica. 

Apoio técnico aos Municípios na estruturação e implantação dos 
sistemas municipais. O Estado tem um leque de possibilidades para agir 
na área da assistência social. Depois da Constituição de 1988, 
logicamente os Municípios foram fortalecidos. Houve um nível de 
descentralização das políticas públicas, e isso é positivo desde que a 
descentralização administrativa seja conjugada com o controle social e a 
participação popular. O Estado, porém, não pode renunciar às suas 
atribuições básicas de coordenação e de ação regional. 

O Estado de Minas não desenvolve ações para o combate às 
desigualdades sociais. Já disse aqui que, para cada R$3,00 aplicados 
pela Secretaria Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas, R$2,00 são transferidos do 
governo federal. São projetos tópicos, dirigidos a grupos específicos. Não 
se tem um projeto construído para combater a desigualdade regional e 
promover o desenvolvimento sustentável com distribuição de renda para 
essas regiões. 

O Estado de Minas Gerais poderia, sim, assumir suas tarefas de 
coordenação. Qual a ação estruturante do Estado no combate à violência 
e à exploração sexual? Qual a ação estruturante do Estado no combate e 
na erradicação do trabalho infantil? Qual a participação do Estado no 
atendimento aos idosos e deficientes, tão bem lembrados, neste ano, 
pelo tema da Campanha da Fraternidade? 

Não me canso de dizer isso, pois sou militante da área da assistência 
social e acho que os recursos públicos devem ser usados onde a vida 
humana é mais agredida, porque acho ridículo o Estado investir apenas 
0,2% de seu orçamento em assistência social, porque é inadmissível o 
governo do Estado aplicar menos em assistência do que a Prefeitura de 
Belo Horizonte, porque acho que o governo federal está fazendo a sua 
parte ao aplicar praticamente R$2.000.000.000,00 por ano em Minas 
Gerais, apesar de não haver a devida contrapartida do Estado. 

Registro que a Assembléia fez a sua parte por meio das emendas da 
Comissão de Participação Popular, onde conseguimos, com um trabalho 
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coletivo, aprovar praticamente R$4.675.000,00 a mais para o Projeto 
Estruturador nº 31 de inclusão social de famílias vulnerabilizadas. Este 
Projeto foi resultado de emenda popular. Não estava previsto no projeto 
do plano plurianual encaminhado a esta Assembléia. 

Fazemos a nossa parte por meio das emendas que apresentamos ao 
Orçamento, mas Minas Gerais precisa de um choque social. Não adianta 
governar sem dirigir as ações para os setores mais vulneráveis. 
Precisamos disso. Conversava com o Pe. João a respeito desse assunto. 
No ano passado, o projeto prioritário de combate à fome no Estado, o 
Minas sem Fome, aplicou R$160.000,00. Imaginem só um projeto 
prioritário num Estado do tamanho de Minas Gerais. 

O conjunto de recursos previstos era de R$51.000.000,00. A previsão 
era que o Estado participasse com R$1.000.000,00, e os outros 
R$50.000.000,00 seriam de responsabilidade do governo federal. Finalizo 
defendendo que o Sistema Único de Assistência Social seja 
implementado com a participação de todos os entes federados: a União, 
os Estados e os Municípios. Em Minas Gerais - não estou fazendo 
exercício de retórica -, também nos governos anteriores, aplicava-se 
pouco em assistência social. É uma tendência do Estado não aplicar o 
que deve na política pública de assistência. Porém, chegou a hora de 
inverter essa situação. Minas precisa, com urgência, de um choque 
social. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite. 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Deputados, público presente, 

estudantes da Fumec que nos honram com a sua presença, 
telespectadores da TV Assembléia, tenho que me desculpar com o 
Presidente da Comissão de Meio Ambiente, à qual pertenço. Tivemos 
três reuniões, pelo menos uma delas fora da Assembléia. Hoje, não pude 
participar da audiência, porque acompanhava uma conferência regional 
de esportes, na região central de Minas Gerais. 

Hoje trataria do tema conferência do esporte, de toda discussão travada 
e das reclamações que tenho colhido com relação ao esporte. E agora o 
governo federal, novamente, convoca os Estados e Municípios para 
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discutirem a questão do esporte e criar um Sistema Único do Esporte, 
como já existe o SUS e o Suas. O governo federal não tem autoridade 
para mandar o povo discutir a respeito desse assunto, porque falhou com 
o esporte deste país ao não repassar nenhum centavo para o programa 
Segundo Tempo. Ele deveria ter repassado para Minas Gerais, conforme 
dados do Ciaf, R$5.682.000,00 para atender 230 Municípios de Minas 
Gerais no programa ampliado de atendimento da escola, um programa de 
esporte e alimentação. Em 2005, os adolescentes de Minas Gerais não 
receberam nenhum centavo. Algumas Prefeituras levaram adiante. O 
Estado precisou entrar com investimento, mas, dos R$5.000.000,00 
previstos, apenas 18% foram repassados. 

Queria tratar desse assunto, mas fui atingido nesta tarde, pois fui eu, 
como Secretário de Desenvolvimento Social e Esportes de Minas Gerais, 
que tratei com o governo federal a questão das bolsas-escola do Vale do 
Jequitinhonha. Discuti com o Secretário Executivo do Ministério da 
Assistência Social naquele tempo. Assistência social é tão importante 
para o governo federal que, naquele tempo, era Ministério da Assistência 
Social e, hoje, tem outro nome. Naquele tempo, tratei desse tema com o 
Secretário Executivo Ricardo Henrique. Tenho documentos que 
comprovam o que ele me disse no dia 23 de outubro de 2003: que o 
governo federal unificaria as bolsas; que não haveria mais vale-
alimentação, mas apenas uma bolsa que seria o grande carro chefe, e 
que fariam uma grande propaganda neste país de uma bolsa apenas. 
Concordamos, mas tínhamos a bolsa-escola no Jequitinhonha. 

Então, o Secretário Executivo do Ministério disse que o governo federal 
ficaria com esse cadastro e que Minas Gerais transferiria os nomes para 
o governo federal e entraria com outros programas na área da assistência 
social e de geração de emprego. Esse foi o entendimento. 

São outras as informações repassadas agora para o PT, porque mudou 
o Ministério, mudou o Ministro e mudou o Secretário Executivo. Além 
disso, a política era outra ... Estou falando porque conheço, pois presidi o 
Fórum de Secretários de Assistência Social do Brasil. O que estou 
falando colhi dos outros colegas Secretários de Assistência Social do 
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nosso país. O governo tinha a política de abrir escritórios de assistência 
social ern todo Brasil, atropelando o papel do Estado. 

Ora, ouvimos a leitura da norma operacional básica do Suas, discutida, 
mas recente. Não se pode imputar ao Governo de Minas Gerais o preço 
das mazelas da situação social de Minas e do País. País que escolheu 
beneficiar os bancos. Aí, sim, precisamos de um choque social. Vamos 
repetir o que a CNBB disse: o Brasil se transformou no paraíso financeiro, 
os bancos estão tendo lucros como nunca tiveram na história de nosso 
país. 

Minas Gerais será culpada das mazelas, da situação social do nosso 
povo? Este governo assumiu o Estado de Minas Gerais com um déficit de 
12%; faltavam R$2.400.000.000,00. Assumimos dessa maneira. Agora, 
culpar Minas Gerais? 

Ressalto que apresentei esse entendimento em nome do governo de 
Minas Gerais. Estou convencido de que está correto. O governo federal 
trataria de transferência de renda - está correto - e a acompanharia, e o 
governo estadual entraria com outros programas complementares. 
Tínhamos esperança especialmente nos programas de qualificação 
profissional. Este país tem uma dívida com a população pobre, que não 
pôde estudar. O que ocorreu neste governo do PT? Por ano, Minas 
Gerais recebia praticamente R$40.000.000,00 de recursos do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador, destinado à qualificação profissional. São cursos 
oferecidos aos mineiros e às mineiras pobres que não puderam ir à 
escola, porque tinham de trabalhar. Então, para qualificá-los, Minas 
Gerais recebia aproximadamente R$40.000.000,00 por ano. 

A média de repasse deste governo é aproximadamente de 
R$4.000.000,00. O FAT, que já distribuiu R$500.000.000,00 para a 
qualificação profissional neste país, no governo do PT, distribui uma 
média de menos de R$50.000.000,00. E vamos cobrar de Minas Gerais a 
questão social? Essa resposta tem de ser dada. 

Estão aqui apresentadas as obrigações do governo estadual. Creio que 
o governo de Minas Gerais tem de ter maior atenção em relação à 
assistência social - essa sempre foi a determinação do Governador Aécio 
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Neves. 

O desafio do governo de Minas é imenso. Lembro-me, várias vezes, ao 
conversar com representantes do governo federal, de perceber que eles 
não têm a dimensão do que é Minas Gerais com seus 853 Municípios. 
Muitas vezes querem comparar Minas Gerais ao Espírito Santo, que 
possui 78 Municípios, ou ao Rio de Janeiro, com 92 Municípios. 

Este governo está preocupado com as regiões mais carentes de Minas, 
por isso um dos programas estruturados do governo de Minas é o de 
Combate à Pobreza Rural, que está destinando US$40.000.000,00 para 
os Vales do Jequitinhonha e do Mucuri e para o Norte de Minas, no 
combate à pobreza. 

Foi reaberto o diálogo internacional. A prioridade do governo federal é a 
transferência de renda. Creio que isso é algo importante para o nosso 
povo, mas espero que essa medida seja emergencial, não permanente, 
porque precisamos de qualificação e capacitação para o nosso povo e 
investimentos para as nossas crianças. A prioridade do governo federal é 
esse investimento. Já o governo de Minas foi buscar recursos 
internacionais para investir na melhoria de vida dos cidadãos e das 
cidadãs pobres das regiões mais carentes de Minas Gerais. 

Falar que Minas Gerais não investe no combate à exploração sexual de 
crianças e adolescentes? Onde está o governo federal? Vinte e cinco por 
cento da malha rodoviária federal está em Minas Gerais, e essa 
exploração ocorre nos grandes entroncamentos rodoviários; temos o 
mapa. Onde está o responsável? Onde está a Polícia Rodoviária 
Federal? Recentemente, realizou-se um concurso, e 300 policiais federais 
foram para o Rio de Janeiro e 100 vieram para Minas Gerais. Olhem o 
tamanho do Rio de Janeiro e o de Minas Gerais. Esse governo federal 
não planejou. 

Apesar de termos recebido essa crítica, não a aceitamos. Retrucamos, 
porque Minas Gerais tem investido no social. Comparar as 
responsabilidades do Município e do governo federal com a assistência 
social prestada pelo governo do Estado, com todo o respeito, não é a 
realidade. As famílias, os vulnerabilizados, estão no Município. Tem de 
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haver atenção do assistente social no Município. O governo do Estado 
tem de apoiar, financiar, fiscalizar, co-financiar, como fez, investindo 
recursos no Fundo Estadual de Assistência Social para a política do 
migrante. O governo tem feito isso. 

O Brasil precisa mudar, precisa de um novo pacto federativo. 
Praticamente 70% dos recursos ficam com o governo federal. Como 
cobrar tudo do governo do Estado, que entregou ontem duas 
penitenciárias, com recursos próprios, sem aporte do governo federal? 
Como impor mais aos Estados? Estou fazendo um levantamento de tudo 
o que se arrecada para o governo federal em Minas Gerais. Quero 
demonstrar o volume que volta ao nosso Estado. Sr. Presidente, por isso 
o Brasil precisa de um choque social. Precisamos tirar um pouco do que 
os banqueiros ganham neste país, do que o governo federal tem dado a 
eles, e dá-lo à nossa carente população, que ainda não recebeu a devida 
atenção. Muito obrigado. 

2ª Parte (Ordem do Dia) 
1 ª Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a 

Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1 ª 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. 

Leitura de Comunicações 
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações 

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Educação - aprovação, 
na 1 ª Reunião Ordinária, realizada em 23/2/2006, dos Requerimentos nºs 
5.903/2005, do Deputado Antônio Andrade, 5.953 e 5.954/2006, do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 5.976 a 5.982/2006, 5.986/2006 e 
5.988/2006, da Comissão de Participação Popular; de Transporte -
aprovação, na 1 ª Reunião Ordinária, realizada em 7/3/2006, dos Projetos 
de Lei nºs 2.612/2005, do Deputado Carlos Pimenta, 2.650/2005, do 
Deputado Arlen Santiago, e 2.736/2005, do Deputado Antônio Andrade, e 
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dos Requerimentos n's 5.941/2005 e 6.076 a 6.080/2006, do Deputado 
Sebastião Helvécio, 5.974/2006, do Deputado Jayro Lessa, 6.029/2006, 
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 6.042 e 6.070/2006 do Deputado 
Doutor Viana, 6.057 e 6.058/2006, do Deputado Djalma Diniz, e 
6.074/2006, do Deputado Gustavo Valadares; de Meio Ambiente -
aprovação, na 3ª Reunião Ordinária, realizada em 8/3/2006, do 
Requerimento n' 6.072/2006, dos Deputados Fábio A velar e Alberto Pinto 
Coelho; do Trabalho - aprovação, na 2ª Reunião Ordinária, realizada em 
7/3/2006, dos Projetos de Lei n's 2.640/2005, do Deputado José 
Henrique, 2.666/2005, da Deputada Jô Moraes, 2.676/2005, do Deputado 
Doutor Ronaldo, 2.786/2005, do Deputado Dimas Fabiano, 2.787/2005, 
do Deputado Doutor Viana, 2. 789/2005, do Deputado Gustavo Corrêa, 
2.799/2005, do Deputado Paulo Cesar, 2.807/2005, do Deputado Márcio 
Kangussu, 2.808/2005, do Deputado Durval Ângelo, 2.814/2005, do 
Deputado Carlos Gomes, 2.818/2005, da Deputada Vanessa Lucas, 
2.826/2005, do Deputado Antônio Andrade, e 2.829/2005, do Deputado 
Roberto Ramos e dos Requerimentos n's 6.028/2006, do Deputado 
Carlos Gomes, e 6.050/2006, do Deputado Alberto Pinto Coelho; de 
Turismo - aprovação, na 3ª Reunião Ordinária, realizada em 8/3/2006, 
dos Requerimentos n's 6.015/2006, do Deputado Doutor Viana, 
6.017/2006, do Deputado Márcio Kangussu, 6.045/2006, do Deputado 
Sebastião Helvécio, e 6.073/2006, do Deputado Gustavo Valadares; de 
Administração Pública - aprovação, na 3ª Reunião Ordinária, realizada 
em 8/3/2006, dos Requerimentos nºs 5.994/2006, do Deputado Antônio 
Andrade, e 6.085/2006, do Deputado Weliton Prado; e de Cultura -
aprovação, na 1 ª Reunião Ordinária, realizada em 7/3/2006, dos 
Requerimentos n's 5.767/2005, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 
5.773/2005, do Deputado George Hilton, 5.777 e 5.778/2005, do 
Deputado Sávio Souza Cruz, 5.859/2005, do Deputado Leonardo Moreira, 
5.934/2005, do Deputado Doutor Viana, 5.936/2005, do Deputado Elmiro 
Nascimento, e 6.016/2006, do Deputado Ermano Batista. (Ciente. 
Publique-se.). 

Despacho de Requerimentos 
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- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos 

do inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos do 
Deputado Gustavo Valadares (4), solicitando a inclusão em ordem do dia 
dos Projetos de Lei n•s 1.410 e 1.718/2004 e 2.070 e 2.172/2005; e, nos 
termos do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do 
Deputado Luiz Humberto Carneiro, solicitando a retirada de tramitação da 
Emenda nº 5 ao Projeto de Lei nº 1.916/2004, e requerimento contido no 
Ofício nº 17/2006, do Presidente do Presidente do Tribunal de Justiça, 
solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 2.910/2005. 
(Arquive-se o projeto.). 

Questões de Ordem 
O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, agradeço-lhe a 

concessão. Complementarei o que disse, de forma brilhante na tribuna 
desta Casa, o Deputado João Leite. Pretendo expor a realidade dos fatos, 
falar a respeito dos investimentos dos governos estadual e federal em 
políticas sociais. Serei breve, em virtude do adiantado da hora, e porque 
respeito o colega Alencar da Silveira Jr., que também solicitou uma 
questão de ordem. 

Apenas quero deixar clara uma questão. Como disse o Deputado João 
Leite, o atual governo pegou o Estado com um déficit de 
R$2.700.000.000,00, mas, em apenas um ano, fez com que Minas Gerais 
passasse de uma situação deficitária para superavitária. Em 2005, 
investiu mais de R$2.700.000.000,00 em projetos estruturadores e nas 
diversas áreas do Estado. É importante deixar clara essa questão para a 
população do Estado. Não seria isso política social? Não seria essa uma 
forma de prestigiar e tentar melhorar a qualidade de vida do povo 
mineiro? 

Podemos tratar de políticas sociais de várias esferas, por meio de 
diversos setores. Poderíamos falar, por exemplo, da pasta da educação, 
cuja Secretária vem fazendo um brilhante trabalho, com investimentos em 
reformas e ampliação de escolas, que há muitos anos - quiçá há 
décadas - não recebiam investimentos. Ademais, hoje os alunos entram 
um ano mais novos nas escolas estaduais. Isso também é política social. 
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O investimento em obras de infra-estrutura, no Pró-Acesso, que está 

levando dignidade ao povo de 224 Municípios, cujas cidades ainda não 
têm asfalto, também não seria uma política social? O melhoramento da 
logística de transporte de pacientes das diversas cidades do Estado, 
tendo em vista a falta de ambulâncias e de estrutura dos Municípios no 
passado, não seria uma política social? 

Portanto, é preciso ficar claro que o Estado vem caminhando a passos 
largos rumo ao desenvolvimento e ao que a população almeja: qualidade 
de vida total e diminuição drástica da desigualdade social. Entretanto, em 
apenas quatro anos, não conseguiremos resolver todos os problemas, 
todas as mazelas. Esclareço à população mineira que trabalhamos com 
responsabilidade e com sinceridade, principalmente no tocante ao 
discurso. 

O governo federal, Sr. Presidente, trata o Bolsa-Família como a política 
fim de seu governo. Ele entende que a questão assistencialista deve ser 
a política fim de um governo. Todavia, o Bolsa-Família deve ser tido como 
uma política meio. Nos Municípios, temos de melhorar a saúde da 
população, a educação dos jovens, inclusive nas universidades. como era 
gritado aos quatro cantos, quando o atual governo federal estava na 
oposição. Ele alegava que os governos não prestigiavam as 
universidades federais. No entanto, podemos ver a situação em que se 
encontram essas instituições de ensino no nosso Estado e nos demais do 
País. Estão desleixadas, foram deixadas de lado pelo Ministro da 
Educação. Como se vê, política social é o que Minas vem fazendo, é o 
que o Governador, com muita responsabilidade no discurso e com 
sinceridade, vem realizando neste Estado. 

Não vou estender minha fala. Sr. Presidente, agradeço-lhe a atenção e 
a boa vontade. Deputado João Leite, estarei aqui, a seu lado, travando 
essa batalha de forma leal e franca. Faremos isso junto aos Líderes e aos 
Deputados dos partidos de oposição, para mostrar que, ao contrário do 
que fez o governo federal nos três últimos anos, muito já foi feito em 
Minas - e tenho certeza de que muito ainda se fará. 

A marca do governo federal não é o Pró-Acesso, o asfaltamento, o Pró-
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MG, a recuperação de estradas estaduais e as questões referentes à 
saúde e à educação, mas a crise do mensalão. Infelizmente, esse é o 
assunto de que mais se fala. Obrigado, Sr. Presidente. 

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, após os estilos 
bacanas dos Deputados João Leite e Gustavo Valadares na tribuna, não 
poderíamos deixar também de reconhecer o trabalho do PT. Lembrava 
quando o Deputado João Leite falava - que S. Exa. poderá falar o que 
for -, mas o PT, o Prefeito Fernando Pimentel deram dignidade aos 
camelôs, porque os tirou da rua, colocando-os em um "shopping" popular. 
Foi bom, mas tem um detalhe -o camelô não está agüentando pagar um 
aluguel de R$500,00, por mês, principalmente aquele que vende fruta de 
época. Sr. Presidente, esse camelô não consegue mais ficar lá. 

O PT bate a mão no peito e diz que tirou o camelô da rua e lhe deu 
dignidade. Mas a população deve entender que o PT tirou o camelô da 
rua, mas o colocou na iniciativa privada. O "shopping" popular é de 
empresários, que alugam aquelas lojas. O Presidente da associação, 
Djalma, estava em meu gabinete e me disse: "Alencar, éramos 700 
camelôs que saíram da rua, mas agora somos apenas 200 trabalhando, 
porque não estamos conseguindo pagar o aluguel." 

Não vou citar o sucesso do "shopping" do Oiapoque, onde empresários 
pagam aluguel de até R$4.000,00. Hoje o PT faz isso. 

Sr. Presidente, quero fazer um convite aos Deputados, à população de 
Belo Horizonte, principalmente à da região Noroeste e do Bairro Carlos 
Prates. Teremos mais uma reunião - e tenho certeza de que as 
Deputadas Jô Moraes e Elisa Costa estarão presentes - para ouvir, com 
os Vereadores, sobre o problema da não-desativação do Aeroporto 
Carlos Prates. 

Nesse aeroporto, iria ser construído o novo centro administrativo do 
Estado, que iria dar um novo ânimo para essa região da cidade, onde já 
há investimentos no sistema viário. Ninguém morreria mais para passar 
pela Av. Pedro 11, pela Av. Padre Eustáquio ou pela Rua Pará de Minas. 

O que aconteceu? O DAC e a lnfraero não autorizaram a transferência 
dos vôos do Aeroporto Carlos Prates para a Pampulha. Na última 
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reunião, decidimos que nós, da Casa, iremos novamente entrar nessa 
briga. Chamaremos esses dois órgãos para saber o porquê. Há dedo 
político na questão. A lnfraero ê subordinada ao DAC e o DAC é 
subordinado ao governo federal, do PT. Faltava apenas uma canelada 
para o início da construção do centro administrativo do Estado. 

O funcionário público que iria gastar do centro da cidade até o 
Aeroporto Carlos Prates apenas 4km, agora vai ter que andar de 12 a 
14km para ir até o Serra Verde. O funcionário público não quer isso. A 
população dos Bairros Carlos Prates, Padre Eustáquio e de toda a região 
Noroeste tinha uma grande expectativa de uma nova dinâmica. 

Hoje, às 19h30min., no Laboratório São Marcos, na Rua Pará de Minas, 
teremos uma reunião para discutir a questão. Os Vereadores que dizem 
que resolverão o problema, precisam resolver mesmo. Nós e a população 
iremos para as ruas resolver o problema. 

Solicito também que o Presidente coloque em pauta o parecer de 
constitucionadade do nosso projeto que acaba com a cobrança de 
estacionamento em "shopping". Nos Estados do Rio de Janeiro e de São 
Paulo não é mais cobrado o estacionamento, conforme lei estadual. 
Quando o parecer de constitucionalidade for colocado em plenário, tenho 
certeza de que os 77 Deputados derrubarão o parecer. No entanto, o 
belo-horizontino ainda paga estacionamento no "shopping". Depende da 
boa vontade da direção da Casa colocar o parecer de constitucionalidade 
em pauta. Tem os de acabar com a cobrança de estacionamento em 
"shopping". 

Sr. Presidente, lembro ainda que amanhã, às 14 horas, na Casa, 
lançaremos a Frente Parlamentar para o Direito ao Transporte Digno. 
Está na hora de a Assembléia Legislativa. 

Quero lembrar a V. Exa., aos demais Deputados, companheiros que 
nos acompanham nas galerias, telespectadores da TV Assembléia, que a 
criamos há 1 O anos para mostrar transparência. Quero lembrar e fazer 
um convite para participar dessa frente parlamentar que será lançada 
amanhã. Daremos uma entrevista coletiva, um movimento nacional para 
um transporte digno, de qualidade e com custo baixo. A passagem de 
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ônibus de R$1,80, se conseguirmos a desoneração, acabar com os 
impostos estaduais, o imposto a nível federal, podemos abaixar a 
passagem para R$0,90. Está na hora de tratar o transporte público, belo-
horizontino, mineiro e brasileiro com dignidade e dar condições para o 
trabalhador entrar no ônibus e pagar um preço digno. O mesmo 
tratamento que é dado à cesta-básica vamos dar para o transporte 
público, porque é o transporte que movimenta o País. V. Exa. está 
convidado para fazer parte desse movimento. Vamos reativar e ajudar a 
região noroeste a conseguir o centro administrativo para um novo ônibus, 
uma nova dinâmica para o Bairro Padre Eustáquio, Carlos Prates e toda a 
região. Obrigado. 

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, agradeço a V. Exa, pois, 
embora não seja verdadeiramente uma questão de ordem, não 
poderíamos deixar de aproveitar esta tarde para colocar algumas coisas 
importantes para a Assembléia Legislativa, para os telespectadores da 
TV Assembléia. Primeiramente, falarei sobre a comemoração de ontem, 
referente ao Dia Internacional da Mulher. Assisti na cidade de Capinópolis 
a uma linda solenidade, em que várias mulheres trabalhadoras, presentes 
na sociedade, no poder público receberam essa homenagem. 
Cumprimento a D. Mirair, Secretária da cidade, e o Prefeito José Neto, 
que homenagearam a fraternidade feminina que cuida de uma creche há 
30 anos. Esse trabalho merece destaque. 

Cumprimento todas as instituições e pessoas que fizeram a sua 
homenagem ontem para a mulher, que tanto amamos, que tanta 
contribuição está dando para o desenvolvimento do nosso País e do 
mundo. 

Hoje é o dia da entrega da comenda da paz Chico Xavier, uma 
comenda que foi aprovada por unanimidade por esta Casa, sancionada 
pelo Governador Itamar Franco. Dez pessoas receberão a comenda. 
Pessoas, que, às vezes, estão no anonimato prestando um grande 
trabalho humanitário para o bem da sociedade. Hoje à noite, a cidade de 
Uberaba, com a presença de Fuad Noman, Secretário de Fazenda, 
representando o Governador Aécio Neves, entregará a comenda a 1 O 
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ilustres personalidades que promovem a paz no nosso Estado e mesmo 
fora dele. Um terceiro comentário é fruto de decisão desta Casa. 
Aprovamos a Lei do Cooperativismo, ou seja, a Lei nº 15.075 e, pela 
manhã, tivemos um seminário extremamente importante envolvendo a 
organização das cooperativas do Estado de Minas Gerais, o Sebrae e a 
Secretaria de Educação para cumprir um dos itens que está na Lei 
15.075, que é inserir o cooperativismo na escola pública de segundo grau 
do Estado. Portanto é uma esperança a mais que temos com relação ao 
nosso Brasil, não apenas para buscar o fortalecimento do 
coorporativismo, mas inserir na cabeça do nosso jovem que se ele 
trabalhar coletivamente com o espírito da cultura coletiva, com certeza 
estaremos promovendo uma melhor qualidade de vida do que um 
pensamento puro e simples individual. É um projeto desta Casa 
sancionado pelo Governador Aécio Neves, que começa a tornar realidade 
a partir de hoje, com essa união, com essa parceria da organização das 
cooperativas com a Secretaria de Educação. 

Há dois assuntos extremamente importante para tratar, um com relação 
à inauguração, ontem, em Uberaba, do Presídio Aloísio Inácio de Oliveira. 
O Estado de Minas Gerais tem o comportamento -, segundo disposições 
legais - de pôr nome de santo nos presídios e nas penitenciárias. Numa 
deferência muito especial do governo do Estado, deu o nome de 
Penitenciária Aloísio Inácio de Oliveira à penitenciária de Uberaba, que se 
chamaria Penitenciária Santo Antônio. O Aloísio foi criminalista, professor 
universitário e Defensor Público extremamente dedicado às causas 
sociais. Portanto foi decisão unânime de todas as instituições e pessoas 
de Uberaba colocar o seu nome. 

Sr. Presidente, em contrapartida, assistimos ontem à reunião dos 
Presidentes dos sindicatos rurais do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, 
Noroeste e Oeste do Estado. Ali foi enfocada a gravidade da atual 
situação da agropecuária. O câmbio baixo não estimula as exportações; 
os juros altos são os maiores do mundo; e evidentemente a tributação é 
extremamente escorchante, tendo os bancos os maiores lucros da 
história do País, o que assusta, em detrimento da possível quebradeira 



341 
do setor agropecuário. 

Associei essa reunião dos produtores rurais de ontem com a 
inauguração do presídio, porque se não estimularmos o setor produtivo e 
o agronegócio, responsável por mais de um terço do Produto Interno 
Bruto do País e pela geração de empregos, teremos de construir mais 
presídios. A falta de emprego digno é uma das causas mais importantes 
da criminalidade deste País. 

Chamo a atenção sobretudo do governo federal que, com a sua política 
macroeconômica, na verdade, está engolindo a política agrícola. Quando 
vejo o Ministro Roberto Rodrigues, uma das maiores autoridades deste 
País no agronegócio, ser até humilhado pelo Ministério do 
Desenvolvimento Agrário, do Meio Ambiente e, porque não dizer, da 
Fazenda, que cuida da política macroeconômica, começo a pensar como 
se encontra a condução da política econômica do nosso País. Não basta 
apenas ter superávit. A economia mundial puxa a economia brasileira. 
Não estou vendo maiores méritos. Não podemos descuidar de quem 
produz, no dia-a-dia, a nossa agroenergia, o nosso alimento e a nossa 
fibra, porque a situação é grave. 

Realizaremos uma audiência pública. Solicito a permissão da 
Assembléia - aliás, já apresentamos requerimento -, para discutir os 
dados reais do aumento do custo de produção "versus" a diminuição dos 
preços agrícolas. 

Sr. Presidente, para todo aquele produtor e empresário que vende com 
preço abaixo do custo de produção o caminho é a quebradeira. Isso já 
está ocorrendo. Por exemplo, o custo de produção do leite está em 
aproximadamente R$0,45 e os produtores o estão vendo na faixa de 
R$0,30. Portanto não há sustentabilidade nisso. 

Faço um apelo especial às autoridades deste País, sobretudo ao 
governo federal, para que faça a sua política econômica e não permita a 
inflação nem a quebradeira do setor produtivo. Hoje as pessoas podem 
estar com comida barata, sim, pois isso é importante, mas amanhã não 
poderemos ter comida nem no supermercado para comprá-la. Essa é o 
meu recado. Agradeço a paciência de V. Exa. Peço o encerramento de 
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plano da reunião, já que não há quórum suficiente 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 especial de 
segunda-feira, dia 13, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. 
Levanta-se a reunião. 

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 
PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO Nº 66/2003, EM 16/11/2005 
Às 14h28min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana 

Maria Resende e os Deputados Ricardo Duarte e Dilzon Melo 
(substituindo este ao Deputado Leonídio Bouças, 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 Dílzon Melo, 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, em 
2º turno, o parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 
66/2003 e suspende a reunião por alguns minutos. Reabertos os 
trabalhos, o Presidente comunica que avocou a si a relataria da matéria e 
faz a leitura do seu parecer, o qual conclui pela aprovação, em 2º turno, 
da Proposta de Emenda à Constituição nº 66/2003 na forma do 
Substitutivo nº 1, que apresenta. Colocado em discussão e em votação, é 
o parecer aprovado. O Presidente suspende a reunião para a elaboração 
da ata reunião. O Presidente reabre os trabalhos e, em virtude da 
aprovação de requerimento da Deputada Ana Maria Resende, dispensa a 
leitura da ata da presente reunião, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. Cumprida a finalidade 
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares e 
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encerra os trabalhos desta Comissão. 

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2005. 
Ricardo Duarte, Presidente - Ana Maria Resende - Dilzon Melo. 

ATA DA 3' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE 
E RECURSOS NATURAIS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA 

DA 15ª LEGISLATURA, EM 8/3/2006 
Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Laudelino Augusto, Doutor Ronaldo, João Leite e Sávio Souza Cruz, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Laudelino Augusto, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada 
e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta 
e comunica o recebimento da seguinte correspondência: oficios dos Srs. 
Wagner Moi Guimarães, Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova, 
publicado no "Diário do Legislativo" de 23/2/2006; Alcino José Nicoli, 
Prefeito Municipal de ltueta, publicado no "Diário do Legislativo" de 
4/3/2006, e do Movimento Muda Aterro - Rafael Silva - comunicando data 
final para colocação de lixo no aterro da BR-040, conforme decisão da 
CIF-Copam de 16/12/2005. Passa-se à 1ª Fase da 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 º turno, do Projeto de Lei nº 2.565/2005 na 
forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Doutor Ronaldo). Passa-se à 
2ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a 
votação, é aprovado o Requerimento nº 6.072/2006. Passa-se à 3ª Fase 
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições 
da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são 
aprovados requerimentos dos Deputados André Quintão, em que solicita 
seja realizada reunião na cidade de Muriaé para debater, em audiência 
pública, as causas e conseqüências do rompimento da barragem de 



344 
rejeitas de bauxita da Rio Pomba Mineração Ltda.; Padre João e 
Laudelino Augusto, em que solicitam seja realizada reunião conjunta das 
Comissões de Participação Popular, Política Agropecuária e Meio 
Ambiente na cidade de Miraí, com a finalidade de debater e apresentar 
soluções para o vazamento da barragem de rejeitas de bauxita da Rio 
Pomba Mineração Ltda.; Adalclever Lopes, em que solicita seja realizada 
audiência pública para debater as causas e conseqüências do 
rompimento da barragem de rejeitas provocadas pela Rio Pomba 
Mineração Ltda; Laudelino Augusto, Padre João e André Quintão, em que 
solicitam seja realizada visita à área atingida pelo rompimento de 
barragem de rejeitas da lavagem de bauxita da Rio Pomba Mineração 
Ltda., em Miraí. 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, 9 de março de 2006. 
Laudelino Augusto, Presidente. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 16.810 

Comissão Especial 
Relatório 

O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art. 90, 
VIII, c/c o art. 70, 11, da Constituição do Estado, opôs veto total à 
Proposição de Lei n° 16.810, que altera a Lei no 15.394, de 6/10/2004, 
que torna obrigatório o exame de fundo de olho em recém-nascidos no 
Estado. 

Por meio da Mensagem no 486/2006, publicada no "Diário do 
Legislativo" de 17/2/2006, o Chefe do Poder Executivo encaminhou a esta 
Casa as razões que o levaram a vetar integralmente a proposição de lei 
em epígrafe. 

Atendendo ao disposto no "caput" do art. 222, c/c o art. 111, I, "b", do 
Regimento Interno, a matéria foi distribuída a esta Comissão para receber 
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parecer. 

Fundamentação 
A proposição de lei em questão, originada do Projeto de Lei nº 

2.238/2005, altera a Lei no 15.394, de 6/10/2004, que torna obrigatório o 
exame de fundo de olho em recém-nascidos no Estado. 

O Governador do Estado, ao opor veto total à proposição de lei, alegou 
que a Coordenadoria de Oftalmologia Social da Secretaria de Estado de 
Saúde - SES -, ao ser consultada, sugeriu que, em vez do exame de 
fundo de olho, seria mais adequado que se realizasse obrigatoriamente 
outro teste: o Teste do Reflexo Vermelho ou Teste Reflexo de Bruckner. 
Segundo a SES, esse teste é simples, rápido, de fácil realização e capaz 
de detectar precocemente as doenças que comprometem a visão. 
Somente quando fosse detectada alguma alteração no Teste de 
Bruckner, o recém-nascido seria encaminhado ao oftalmologista, para 
realização do exame de fundo de olho. 

A matéria vetada é importante para a saúde pública, uma vez que 
muitas das causas de cegueira infantil são passíveis de prevenção e 
tratamento se houver diagnóstico precoce. A Organização Mundial de 
Saúde - OMS - relata que cerca de 500 mil crianças ficam cegas 
anualmente no mundo. 

O diagnóstico do glaucoma e da catarata congênitos é feito por meio do 
exame de fundo de olho, também conhecido por "teste do olhinho", já 
previsto na legislação mineira - Lei nº 15.394, de 6/10/2004. Segundo o 
art. 1 º dessa lei, o exame de fundo de olho é obrigatório em recém-
nascidos para o diagnóstico de retinoblastoma e de outras doenças. Tal 
exame é recomendado como teste de rotina e deve ser realizado ainda 
na sala de parto ou nos primeiros dias de vida, segundo orientações da 
Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica. 

Dessa forma, quando o recém-nascido for submetido ao exame de 
fundo de olho para o diagnóstico de retinoblastoma e de outras doenças, 
em observância à Lei nº 15.394, não vemos por que não diagnosticar 
também a catarata e o glaucoma congênitos. 

Considerando que o exame de fundo de olho já é obrigatório em Minas 
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Gerais em decorrência da lei supracitada e que tal teste é uma ação 
preventiva eficaz para o diagnóstico da catarata e do glaucoma 
congênitos, opinamos pela rejeição do veto. No que diz respeito aos 
argumentos apresentados na mensagem encaminhada pelo Chefe do 
Executivo, acreditamos que não se justifica instituir outro exame para 
realizar um diagnóstico que pode ser feito pelo exame de fundo de olho, 
já previsto em lei. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela rejeição do veto total oposto à 

Proposição de Lei no 16.810. 
Sala das Comissões, 9 de março de 2006. 
Adalclever Lopes, Presidente e relator - Fahim Sawan - Célio Moreira. 

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 
16.870 

Comissão Especial 
Relatório 

O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe é conferida no 
art. 90, VIII, c/c o art. 70, 11, da Constituição do Estado, opôs veto parcial 
à proposição de lei em epígrafe, que institui a política estadual de apoio à 
produção e à utilização do biodiesel e de óleos vegetais. 

As razões do veto foram encaminhadas a esta Casa por meio da 
Mensagem nº 499/2006, publicada no "Diário do Legislativo" de 17/2/ 
2006. 

Constituída esta Comissão, nos termos do art. 222, c/c o art. 111, inciso 
I, alínea "b", do Regimento Interno, compete-nos examinar o veto e sobre 
ele emitir parecer. 

Fundamentação 
Ao negar sanção ao inciso VIII e ao parágrafo umco do art. 4º da 

proposição de lei em questão, o Governador do Estado alegou motivos de 
inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público. 

O primeiro dispositivo vetado determina a adoção pelo Estado de uma 
política tributária específica para a cadeia produtiva do biodiesel. O 
segundo dispositivo, que faz remissão ao primeiro, autoriza o Executivo a 
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conceder até 100% de redução do ICMS para o produtor ou importador 
de biodiesel que tenha obtido o selo "Combustível Social", instituído pelo 
Ministério do Desenvolvimento Agrário. 

Esses comandos se justificam na proposição de lei pela importância 
social que a cadeia produtiva do biodiesel assume para a agricultura 
familiar com o atual programa federal para esse setor. Ao determinar a 
mistura do biodiesel com o diesel mineral, e com a abertura de diversos 
países para o consumo de combustíveis renováveis, além dos objetivos 
socioeconômicos, tal programa permitiria a redução das emissões globais 
de carbono para a atmosfera. Vale ressaltar, ainda, que o mercado de 
biodiesel é novo, e que a participação das famílias rurais que possuem 
pequenas propriedades deve ser estimulada pelas políticas públicas 
como forma de reduzir as desigualdades sociais. 

Além disso, a produção de biodiesel é, ainda, pouco expressiva no 
Estado. Logo, a perda de arrecadação de ICMS poderia ser facilmente 
justificada ou corrigida por outras medidas de política tributária, caso 
fosse efetivada a redução da alíquota. 

Porém, em sua Mensagem, o Governador informa que, de acordo com 
a Secretaria de Estado da Fazenda, o Convênio ICMS nº 105/03 do 
Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz - já autoriza Minas 
Gerais e outros nove Estados a concederem isenção do ICMS nas 
operações internas com produtos vegetais destinados à produção do 
biodiesel. Vê-se, portanto, que já existe instrumento legal para incentivar 
a produção do biodiesel e que sua efetivação no Estado depende apenas 
de ato do Executivo. Justifica-se . portanto, o veto governamental, uma 
vez que o dispositivo legal é desnecessário. 

É importante ressaltar, contudo, que o valor estratégico do 
desenvolvimento de uma produção de biodiesel dinâmica, capilarizada e 
socialmente bem distribuída, para o Estado e para o País, frente ao 
mercado mundial, justificará, oportunamente, eventuais incentivos 
tributários internos. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela manutenção do veto oposto ao 
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inciso VIII e parágrafo único do art. 4º da Proposição de Lei nº 16.870. 

Sala das Comissões, 9 de março de 2006. 
Adalclever Lopes, Presidente e relator - Célio Moreira - Fahim Sawan. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 1.760/2004 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1. 760/2004, de autoria da Deputada Ana Maria 

Resende, que dispõe sobre procedimentos a serem adotados pelos 
fornecedores de produtos ou serviços considerados nocivos à saúde da 
população do Estado e dá outras providências, foi aprovado no 2 o turno, 
com a Emenda no 1 ao do vencido no 1 o 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 o 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 No 1. 760/2004 
Estabelece procedimentos a serem adotados por fornecedor de produto 

ou serviço considerado nocivo à saúde da população e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o fornecedor de produto ou serviço que, posteriormente à 

sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento da 
periculosidade que apresentem obrigado a comunicar o fato 
imediatamente às autoridades competentes e a publicar, em veículos de 
comunicação de grande circulação e no prazo de vinte e quatro horas, 
informativo sobre a periculosidade do produto ou serviço à saúde da 
população. 

Parágrafo único - O informativo a que se refere o "caput" conterá os 
seguintes dados: 

I - o tipo de problema verificado com o produto ou serviço; 
11 - os problemas que poderão ser ocasionados com o consumo do 

produto ou a utilização do serviço; 
111 - as providências que devem ser adotadas por quem tiver consumido 
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o produto ou utilizado o serviço; 

IV - a previsão de troca do produto ou de reembolso do valor pago, a 
critério do consumidor; 

V - o número de telefone, de acesso gratuito, para esclarecimento dos 
consumidores. 

Art. 2 o - A sanção por infração ao disposto nesta lei será imputada nos 
termos da Lei no 13.317, de 24 de setembro de 1999. 

Art. 3 o - Os recursos provenientes das multas aplicadas nos termos 
desta lei serão revertidos ao Fundo Estadual de Saúde. 

Art. 4 o- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 8 de março de 2006. 
Vanessa Lucas, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Doutor Ronaldo. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 1.877/2004 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1.877/2004, de autoria do Governador do Estado, 

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Sabinópolis o 
imóvel que especifica, foi aprovado no 2 o turno, na forma do vencido no 
1 o 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 o 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" 1.877/2004 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Sabinópolis 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 

Sabinópolis imóvel constituído por um terreno com área de 1 0.000m2 (dez 
mil metros quadrados), situado no Povoado do Torra, naquele Município, 
registrado sob o no 4.367, a fls. 80 do Livro 3-E, no Cartório de Registro 
de Imóveis da Comarca de Sabinópolis. 

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo 
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destina-se à regularização de ocupação, à urbanização e à construção 
de posto de saúde. 

Art. 2 o- O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado 
se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de 
doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no art. 1 °. 

Art. 3 o- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 8 de março de 2006. 
Vanessa Lucas, Presidente- Ricardo Duarte, relator- Doutor Ronaldo. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°2.534/2005 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 2.534/2005, de autoria do Deputado Marlos 

Fernandes, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Simão 
Pereira 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 o 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 No 2.534/2005 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Simão Pereira 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 

Simão Pereira imóvel, e respectivas benfeitorias, com área de 2.400m2 

(dois mil e quatrocentos metros quadrados), situado no Bairro da 
Balança, naquele Município, registrado sob o no 2.304, a fls. 44 do Livro 
3-A, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ma tias Barbosa. 

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo 
destina-se à construção de casas populares e de área de lazer. 

Art. 2°- O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado 
se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública 
de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo 
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Art. 3 o- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 8 de março de 2006. 
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Vanessa Lucas, Presidente- Ricardo Duarte, relator- Doutor Ronaldo. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO No 

2.748/2005 
Comissão de Redação 

O Projeto de Resolução no 2.748/2005, de autoria da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que ratifica o Regime Especial 
de Tributação no 19/2005, nos termos do art. 7o da Lei no 15.292, de 5 de 
agosto de 2004, 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 o 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 RESOLUÇÃO N°2.748/2005 
Ratifica o Regime Especial de Tributação no 19/2005, concedido à 

Domingos Costa Indústrias Alimentícias S.A., nos termos do art. 7o da Lei 
no 15.292, de 5 de agosto de 2004. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o- Fica ratificada a concessão do Regime Especial de Tributação 

no 19/2005 à empresa Domingos Costa Indústrias Alimentícias S.A., nos 
termos do art. 7" da Lei no 15.292, de 5 de agosto de 2004. 

Art. 2°- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 8 de março de 2006. 
Vanessa Lucas, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Doutor Ronaldo. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO No 

2.749/2005 
Comissão de Redação 

O Projeto de Resolução n° 2.749/2005, de autoria da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que ratifica o Regime Especial 
de Tributação no 18/2005, nos termos do art. 7oda Lei no 15.292, de 5 de 
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agosto de 2004, 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 o 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 RESOLUÇÃO N" 2.749/2005 
Ratifica o Regime Especial de Tributação no 18/2005, concedido à 

Domingos Costa Indústrias Alimentícias S.A., nos termos do art. 7" da Lei 
no 15.292, de 5 de agosto de 2004. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o- Fica ratificada a concessão do Regime Especial de Tributação 

no 18/2005 à empresa Domingos Costa Indústrias Alimentícias S.A., nos 
termos do art. 7" da Lei no 15.292, de 5 de agosto de 2004. 

Art. 2°- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 8 de março de 2006. 
Vanessa Lucas, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Doutor Ronaldo. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°2.756/2005 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 2. 756/2005, de autoria do Governador do Estado, 

que altera a Lei no 12.995, de 30 de julho de 1998, que autoriza o Poder 
Executivo a fazer a doação ou a reversão dos imóveis que menciona, foi 
aprovado no 2 o turno, na forma do vencido no 1 o 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 o 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. 756/2005 
Altera a destinação prevista para os imóveis a que se refere a Lei no 

12.995, de 30 de julho de 1998, que autoriza o Poder Executivo a fazer a 
doação ou a reversão dos imóveis que menciona, e dá nova redação à 
Ordem 126 de seu Anexo. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o- A destinação dos imóveis de que trata a Lei no 12.995, de 30 de 

julho de 1998, passa a ser a utilização como centros de prática de 
esporte e de lazer, ressalvados os casos especificados no seu Anexo. 

Art. 2 o- O número de Ordem 126 do Anexo da Lei no 12.995, de 1998, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

•- A tabela referente ao número de Ordem acima mencionado foi 
publicada no "Diário do Legislativo" de 11.3.2006. 

Art. 3 o- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4 o- Fica revogado o parágrafo único do art. 1 o da Lei no 12.995, de 

1998. 
Sala das Comissões, 8 de março de 2006. 
Vanessa Lucas, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Doutor Ronaldo. 

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE 
-O Sr. Presidente despachou, em 9/3/2006, a seguinte comunicação: 
Do Deputado Sávio Souza Cruz, notificando o falecimento da Sra. Maria 

Jaci do Amparo Garcia, ocorrido em 8/3/2006, nesta Capital. (- Ciente. 
Oficie-se.) 

MANIFESTAÇÕES 
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, 111, "b" a "d", 

do Regimento Interno, as seguintes manifestações: 
de congratulações com a Câmara Municipal de Conceição das Alagoas 

pelos relevantes serviços prestados à comunidade (Requerimento nº 
5.894/2006, do Deputado Fahim Sawan); 

de congratulações com o Centro Geral de Pediatria por haver sido 
credenciado pelo Ministério da Saúde e da Educação como Hospital de 
Ensino (Requerimento nº 5.895/2006, do Deputado Gustavo Corrêa); 

de congratulações com a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia pela 
passagem do Dia do Fonoaudiólogo (Requerimento nº 5.897/2006, do 
Deputado Gustavo Corrêa); 

de aplauso à Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de 
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_Cordisburgo - Emater-MG - pelo transcurso de seu 50º aniversário de 
fundação (Requerimento nº 5.908/2006, do Deputado Doutor Viana); 

de congratulações com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
- Embrapa - de Sete Lagoas pelo recebimento do Prêmio Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio Brasil (Requerimento nº 5.958/2006, do 
Deputado Doutor Ronaldo); 

de congratulações com a nova Diretoria da Associação Comercial de 
Governador Valadares por sua eleição para o biênio 2006-2008 
(Requerimento nº 5.962/2006, do Deputado Jayro Lessa); 

de congratulações com o Sr. Edmilson Soares por sua posse no cargo 
de Presidente da Associação Comercial de Governador Valadares 
(Requerimento nº 5.964/2006, do Deputado Jayro Lessa); 

de congratulações com a Sra. Marlene Oliveira Nery por sua posse no 
Conselho Superior da Defensoria Pública, biênio 2005-2007 
(Requerimento nº 5.965/2006, do Deputado Leonardo Moreira); 

de congratulações com o Ministro Carlos Veloso pelo brilhante trabalho 
desenvolvido no cargo de Presidente do Tribunal Superior Eleitoral 
(Requerimento nº 5.970/2006, do Deputado Gustavo Corrêa); 

de congratulações com o Sr. Roberto César de Almeida, Presidente do 
Sindicato Rural de Governador Valadares, e com toda a diretoria dessa 
entidade por sua reeleição para os respectivos cargos - biênio 2006-2008 
(Requerimento nº 5.971/2006, do Deputado Jayro Lessa). 
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 14 DE MARÇO DE 2006 

RESOLUÇÕES 
RESOLUÇÃO N°5.246, DE 13 DE MARÇO DE 2006 

Ratifica o Regime Especial de Tributação no 19/2005, concedido à 
Domingos Costa Indústrias Alimentícias S.A., nos termos do art. 7" da Lei 
no 15.292, de 5 de agosto de 2004. 

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

Art. 1 o- Fica ratificada a concessão do Regime Especial de Tributação 
no 19/2005 à empresa Domingos Costa Indústrias Alimentícias S.A., nos 
termos do art. 7" da Lei no 15.292, de 5 de agosto de 2004. 

Art. 2 o- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 13 de março de 2006, 

2182 da Inconfidência Mineira e 185º da Independência do Brasil. 
Deputado Mauri Torres- Presidente 
Deputado Antônio Andrade - 1 º-Secretário 
Deputado Luiz Fernando Faria- 22-Secretário 

RESOLUÇÃO No 5.247, DE 13 DE MARÇO DE 2006 
Ratifica o Regime Especial de Tributação no 18/2005, concedido à 

Domingos Costa Indústrias Alimentícias S.A., nos termos do art. 7° da Lei 
no 15.292, de 5 de agosto de 2004. 

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

Art. 1 o- Fica ratificada a concessão do Regime Especial de Tributação 
no 18/2005 à empresa Domingos Costa Indústrias Alimentícias S.A., nos 
termos do art. 7" da Lei no 15.292, de 5 de agosto de 2004. 

Art. 2 o- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 13 de março de 2006, 

218º da Inconfidência Mineira e 185º da Independência do Brasil. 
Deputado Mauri Torres- Presidente 
Deputado Antônio Andrade - 1 º-Secretário 
Deputado Luiz Fernando Faria - 2°-Secretário 
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ATA 

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA 

DA 15ª LEGISLATURA, EM 8/3/2006 
Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Fahim Sawan, Gustavo Valadares, Antônio Júlio, Ricardo Duarte e 
Sargento Rodrigues, 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 
Gustavo Valadares, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. 
A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria 
constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte 
correspondência: ofício do Deputado André Ouintão solicitando apensar 
ao Projeto de Lei nº 1 .297/2003 abaixo-assinado de autoria do Centro 
Acadêmico de Serviço Social - Cass-Unimontes, em apoio à instituição do 
serviço social nas escolas da rede pública estadual; e de ofícios 
publicados no "Diário do Legislativo", na data mencionada entre 
parênteses: dos servidores do Hospital Universitário Clemente de Faria -
Unimontes (23/2/2006); e dos servidores em exerCICIO na 
Superintendência Regional de Ensino de Pouso Alegre (23/2/2006). O 
Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 133/2003, do 
Deputado Carlos Pimenta, para o qual designou como relator o Deputado 
Antônio Júlio. Passa-se à 2ª Fase da 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 nºs 5.994 (voto contrário do Deputado Sargento 
Rodrigues) e 6.085/2006. Passa-se à 3ª Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. 
Submetido a votação, é aprovado requerimento dos Deputados Paulo 
Piau e Doutor Viana, solicitando a realização de reunião conjunta com a 
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática, destinada a 
se debater, em audiência pública com as autoridades governamentais e 
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representantes das categorias de servidores públicos, a situação da 
aposentadoria dos servidores designados do Estado que se encontram 
extremamente inseguros com a falta de definição. Cumprida a finalidade 
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária, a ser 
realizada no dia 9/3/2006, quinta-feira, às 9h30min, determina a lavratura 
da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 9 de março de 2006. 
Fahim Sawan, Presidente - Luiz Humberto Carneiro - Célio Moreira -

Adalclever Lopes. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.841/2005 

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 2.841/2005 
visa dar a denominação de Ivan Mattar Soukef à escola estadual situada 
na Rua Francisco Aguinaldo, nº 71, no Município de Delta. 

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

Fundamentação 
Em reunião realizada em 24/8/2005, o colegiado do referido 

estabelecimento de ensino, por unanimidade dos votos de seus 
membros, indicou o nome de Ivan Mattar Soukef para denominá-lo. 

Cidadão exemplar, o homenageado prestou relevantes serviços à 
população de Delta. Era muito respeitado e lutou incansavelmente pela 
melhoria da qualidade de ensino no Município. 

Em reconhecimento aos bons serviços prestados, justa se torna a 
homenagem que lhe está sendo concedida. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 



2.84 i /2005, em turno único. 
Sala das Comissões, i 3 de março de 2006. 
Doutor Viana, relator. 
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2006 

ATAS 
ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 13/3/2006 
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino 
Nacional - Palavras do Deputado Fábio Avelar - Palavras do Sr. Márcio 
Damazio Trindade - Entrega de placa - Palavras do Sr. Presidente -
Apresentação musical - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Rêmolo Aloise - Fábio Avelar - Antônio Andrade - Antônio Carlos 

Arantes - Doutor Viana- José Henrique - Paulo Piau - Sebastião Costa. 
Abertura 

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Às 20h15min, declaro 
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, 
iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para 
proceder à leitura da ata da reunião anterior. 

Ata 
-O Deputado Sebastião Costa, 22-Secretário "ad hoc", procede à leitura 

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
Composição da Mesa 

O locutor - Convidamos a tomarem assento à mesa os Exmos. Srs. 
Márcio Damazio Trindade, Presidente da Sociedade Mineira de 
Engenheiros; Luiz Fernandes de Souza, sócio-fundador e benemérito da 
Sociedade Mineira de Engenheiros; Vereador Tarcísio Caixeta, Vice-
Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, representando o 
Presidente, Vereador Silvinho Rezende; Rogério Colombini, Secretário 
Municipal de Política de Abastecimento de Belo Horizonte; Gilson de 
Carvalho Queiroz Filho, Presidente do Crea-MG; Deputado Fábio Avelar, 
32-Vice-Presidente da Casa e autor do requerimento que deu origem a 
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esta homenagem; e os Deputados Antônio Andrade, Doutor Viana, José 
Henrique, Paulo Piau e Antônio Carlos Arantes. 

Registro de Presença 
O locutor - Registramos a presença dos Srs. Eduardo Berners, 

Presidente da Associação Comercial de Minas Gerais; Hélio Magalhães, 
Presidente do Sindicato das Empresas Locadoras de Equipamentos, 
Máquinas e Ferramentas de Minas Gerais e da Federação de Serviços do 
Estado de Minas Gerais; José da Costa Carvalho Neto, ex-Presidente da 
entidade homenageada; Helso Avelar, Presidente do lbap; Lázaro Luiz 
Gonzaga, Vice-Presidente da Federação do Comércio do Estado de 
Minas Gerais; Getúlio Gontijo Amorim, representando o Sr. Humberto 
Candeias Cavalcante, Diretor-Geral do IEF; Luiz Augusto de Barros, 
Presidente do Sicepot-MG; Arthur Lopes Filho, Presidente da 
Federaminas. 

Destinação da Reunião 
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Sociedade Mineira 

de Engenheiros pelo transcurso de seus 75 anos de fundação. 
Execução do Hino Nacional 

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será 
executado pelo saxofonista Job Lopes da Silva. 

- Procede-se à execução do Hino Nacional. 
Palavras do Deputado Fábio A velar 

Boa-noite a todas e a todos. Gostaria, inicialmente, de cumprimentar 
nosso colega Deputado Rêmolo Aloise, 12-Vice-Presidente da Assembléia 
Legislativa, que representa, nesta solenidade, o Presidente desta Casa, 
Deputado Mauri Torres. Queria cumprimentar, com muita satisfação, o Dr. 
Márcio Damazio Trindade, Presidente da Sociedade Mineira de 
Engenheiros. Queria cumprimentar todos os sócios da nossa querida 
Sociedade Mineira de Engenheiros por intermédio do nosso querido Luiz 
Fernandes de Souza, que é sócio-fundador e benemérito da Sociedade 
Mineira de Engenheiros; o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Belo 
Horizonte, Vereador Tarcísio Caixeta, representando o Exmo. Sr. 
Presidente, Vereador Silvinho Resende; o Sr. Secretário Municipal de 
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Abastecimento de Belo Horizonte, Dr. Rogério Colombini; o Sr. 
Presidente do Crea-MG, Dr. Gilson de Carvalho Queiroz Filho; os nossos 
Deputados engenheiros, aqui representados pelos Deputados Antônio 
Andrade e Paulo Piau; e também gostaria de agradecer aos Deputados 
Doutor Viana e José Henrique, que nos brindam com sua presença. 

Minhas senhoras e meus senhores, caros convidados, senhores da 
imprensa, caros telespectadores da TV Assembléia, é com grande honra 
e satisfação que participo desta homenagem. De fato, os 75 anos de 
criação da Sociedade Mineira de Engenheiros representam um marco na 
história do Estado e do País, sendo para nós, filiados, e para o povo 
mineiro motivo de orgulho pela magnitude institucional dessa grande 
entidade de classe. Em razão disso, esta é uma celebração que 
homenageia os frutos benfazejos do trabalho caracterizado pela 
dedicação, competência e coragem de grandes representantes das 
categorias que a instituição congrega. 

Por isso mesmo, podemos ratificar, a cada dia e com toda segurança 
que, desde o alvorecer dos anos 30, como resultado da contribuição de 
seus dirigentes e filiados, a SME tem atuado de forma decisiva em favor 
da valorização da engenharia e dos seus profissionais, proporcionando, 
em conseqüência desse esforço, a melhoria das condições de bem-estar 
e desenvolvimento da nossa comunidade. 

Como Deputado Estadual e como engenheiro, foi com grande 
entusiasmo que apresentei o requerimento que deu origem a esta 
cerimônia; quero agradecer, de público, a todos os colegas engenheiros 
que me apoiaram nessa iniciativa. Tivemos aqui o apoio e a assinatura de 
quase toda a totalidade de Deputados. Só não assinaram o presente 
requerimento aqueles Deputados que, por um motivo ou outro, não se 
encontravam na Casa. Então, é com grande satisfação que registro o 
prestígio que a SME possui junto aos ilustres Deputados. 

Todos sabem da relevância do trabalho da SME, que, além de 
representar os interesses da classe e investir na qualificação de 
engenheiros, arquitetos e agrônomos, exerce com zelo as suas 
atividades, atenta às suas metas e objetivos. 
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Gostaria também de registrar que, para mim, a SME muito contribuiu 

como agente promotor do meu crescimento profissional e pessoal. Com 
muito orgulho, relembro que, em 1983, quando completava 1 O anos de 
formado, fui indicado membro da Comissão Permanente da Construção 
Civil da Sociedade Mineira de Engenheiros. Posteriormente, na gestão do 
então Presidente da Diretoria Executiva, hoje Presidente do Conselho 
Deliberativo e meu particular amigo, Engenheiro José da Costa Carvalho 
Neto, aqui presente, tive o privilégio e a honra de ser um de seus Vice-
Presidentes, fato que me envaidece e me torna agradecido pela 
oportunidade de prestar a minha colaboração a esta grande entidade. 

Cabe ressaltar, para entendimento do processo histórico que forjou o 
seu crescimento, a constante adequação da entidade às transformações 
políticas, econômicas e sociais por que tem passado a sociedade, a sua 
interação e participação nos diversos estágios da evolução social. Daí a 
constatação de que a instituição realmente se mostra capaz de uma 
permanente superação das suas metas, investindo não somente nos 
interesses de seus filiados, mas também no exercício de novos papéis, 
funções e responsabilidades. É sempre válido lembrar que a SME se 
tornou um fórum de discussões e debates dos temas de maior relevância 
para Minas Gerais e para o País. É justo dizer que a SME é um autêntico 
agente de formação da cultura do nosso Estado e partícipe natural na 
discussão dos grandes temas de interesse nacional junto aos 
representantes dos poderes municipal, estadual e federal. 

Aqui mesmo na Assembléia Legislativa, a participação da SME tem sido 
permanente em todos os seminários, encontros, reuniões, comissões 
temáticas, debates e diversos fóruns realizados pela Casa, na busca de 
soluções para os problemas da sociedade mineira. 

No processo de aperfeiçoamento de suas diversas instâncias de 
trabalho, contribuindo de forma contínua para a melhoria e elevação de 
sua capacidade técnica, há de se destacar também a importância das 
atividades das comissões técnicas da SME, dez no total. Nessas 
comissões, são tratadas as matérias relativas a construção civil e 
estruturas, desenvolvimento científico e tecnológico, desenvolvimento 
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urbano e arquitetura, energia, ensino de engenharia, meio ambiente, 
saneamento e florestas, mineração e metalurgia, engenharia de 
segurança e seguros, telecomunicações e transportes. Na seqüência de 
suas ações institucionais, a SME está sempre atenta à crescente 
capacitação profissional de seus filiados e ao reconhecimento, por meio 
de premiação, àqueles que se destacam em suas atividades. 

Assim é que, como exemplo, pode-se citar a promoção dos congressos, 
cursos e seminários, como "Gestão de Projetos", "Seminário de Eficiência 
Energética", "11 Seminário Nacional da Construção em Estruturas 
Metálicas", "Curso Alvenaria Estrutural", "Congresso Internacional da 
Construção Metálica", Projeto Cine Eletrobrás, além da realização do já 
tradicional Projeto SME 12 e 30, da edição do Prêmio SME de Ciência e 
Tecnologia, da Medalha Engenheiro do Ano, da Medalha Amaro Lanari 
Júnior e da Medalha Lucas Lopes. 

Em janeiro, a SME promoveu o evento "O Ano de 2006, Perspectivas 
Futuras e Cenários para os Setores Estruturantes da Economia 
Brasileira", evento que teve como objetivo a discussão sobre os rumos da 
economia em nosso país, reunindo as maiores autoridades dos diversos 
segmentos do setor. 

No mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, gostaria 
de ressaltar o trabalho que, há 25 anos, a SME vem realizando 
ininterruptamente, por meio de sua diretoria cultural. A exemplo dos anos 
anteriores, sempre sob a coordenação de Heloísa Paiva de Oliveira 
Costa, realiza-se, no mês corrente, o Curso de Atualização Cultural para 
a Mulher, com diversificada programação de arte e cultura. É mais um 
dos diversos aspectos da expressiva contribuição da SME para o 
conhecimento, promoção cultural e humana da coletividade, 
representada, neste caso, pelas mulheres em seu progressivo processo 
de participação social. 

Por todas essas realizações, em razão dessa vitoriosa trajetória que, 
desde a sua fundação, em 1931, tem consagrado a SME como uma das 
mais importantes entidades de classe e, ao mesmo tempo, como agente 
de incentivo ao desenvolvimento socioeconômico de Minas Gerais, é 
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justa esta homenagem. 

É gratificante constatar a relevância do papel dessa nossa querida SME 
no desenvolvimento de estudos. no debate. na participação democrática 
e cidadã nos assuntos de interesse social, na questão urbana envolvendo 
questões cruciais da atualidade como saneamento, moradia, transportes, 
energia, habitação e outros, demonstrando o caráter essencial de função 
e de sua existência institucional. 

Aos membros das diretorias que precederam os atuais dirigentes da 
SME, os nossos parabéns pela história de glória, honra e mérito que 
fizeram por onde construir. Ao atual Presidente, nosso querido amigo Dr. 
Márcio Damazio Trindade, transmitimos as nossas congratulações, 
extensivas aos demais integrantes da diretoria executiva; ao conselho 
deliberativo, presidido pelo nosso querido José da Costa Carvalho Neto, e 
ao conselho fiscal, na pessoa do seu Presidente, Aílton Ricaldoni Lobo. 

Aos engenheiros, arquitetos, agrônomos e instituições de suas 
profissões a certeza de contar com uma entidade representativa que se 
constitui, por mérito, num verdadeiro patrimônio de Minas e do Brasil. 
Parabéns, Sociedade Mineira de Engenheiros. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Márcio Damazio Trindade 
Exmos. Srs. Deputado Rêmolo Aloise, 1º-Vice-Presidente da 

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, representando o 
Presidente desta Casa, Deputado Mauri Torres; Luiz Fernandes de 
Souza, sócio-fundador e benemérito da Sociedade Mineira de 
Engenheiros, que aqui recebemos com grande alegria, pois poucas 
instituições podem mostrar, aos seus 75 anos, o exemplo vivo da sua 
fundação; Vereador Tarcísio Caixeta, Vice-Presidente da Câmara 
Municipal de Belo Horizonte, representando o Exmo. Sr. Presidente, 
Vereador Silvinho Resende; Rogério Colombini, Secretário Municipal de 
Abastecimento de Belo Horizonte; Eng. Gilson de Carvalho Queiroz Filho, 
Presidente do Crea-MG, recém-empossado, a quem desejamos uma 
brilhante administração; Deputados Antônio Andrade, Doutor Viana, José 
Henrique, Paulo Piau e Antônio Carlos Arantes; Deputado Fábio Avelar, 
engenheiro, amigo, que agora sempre vejo, quando vou a Confins, nos 
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"outdoors" ao longo da linha verde. 

A homenagem que hoje aqui se presta traz-nos um misto de alegria e 
responsabilidade. Assim, senhoras e senhores, começo esta cerimônia 
agradecendo a presença de todos, aos Deputados que nos honraram 
esta noite com sua presença e que nos deram a oportunidade de aqui 
representar a Sociedade Mineira de Engenheiros. 

É comum a satisfação quando, a etapas anuais, recebemos as 
congratulações amigas, partidas dos sentimentos de amizade, de bom 
convívio e até mesmo pelo encontro de aniversariante e eventual 
interlocutor. 

Esta homenagem pelos 75 anos da SME, que aqui comemoramos, e 
sua conseqüente alegria levam-nos a reparti-la de imediato com toda a 
classe da Engenharia por meio de representantes aqui presentes. 

Referimo-nos em primeiro lugar, ao Eng. Luiz Fernandes de Sousa, a 
quem enaltecemos a presença, nosso sócio número 8, partícipe ilustre da 
fundação da Sociedade, vindo dos bancos escolares da notável Escola 
de Minas de Ouro Preto, colega e contemporãneo de meu pai e, por 
intermédio dele, compartilhamos este momento com toda a engenharia 
mineira. 

Da mesma forma, com a presença aqui do atual diretor da Escola de 
Minas, Prol. Geraldo, por intermédio do qual saúdo todas as escolas de 
engenharia do Brasil, fontes de formação de elites privilegiadas a 
enriquecer a estrutura nacional voltada ao nosso desenvolvimento 
técnico-científico e particularmente àquelas situadas em solo mineiro. 

Assim o faço, porque a Escola de Minas nos deu o nosso primeiro 
Presidente, Eng. Joaquim Furtado de Menezes, formado em 1900 e autor 
da proposta em assembléia do nome Sociedade Mineira de Engenheiros, 
formulada pelo Eng. Álvaro Mendonça, ali formado em 1915. 

Muito próprio de quando se chega a mais um marco na existência, a 
pausa natural para se avaliar o passado, contar mais os feitos e 
realizações, porquanto dos insucessos, se existentes, não se pode gabar, 
antes porém torná-los como exemplo para correções futuras, já que, 
como dizia sacerdote amigo meu, há que cuidar bem dos passos, visto 
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que da vida não se faz rascunho. 

Por outro lado, se das realizações se pode ouvir o testemunho, em 
homenagem como esta, vindo de onde parte, só se associa ao júbilo o 
forte sentimento de responsabilidade pelo que deva ainda ser concluído. 

Esta Casa, desde seus primórdios, vem sendo um exemplo de trabalho, 
ponderação e ética, não fora uma Casa mineira com a qual contamos na 
defesa do diálogo, da transparência e da conduta moral que alicerçam a 
verdadeira democracia. 

Assim, receber sua manifestação pelos intensos 75 anos é, mais que 
um cumprimento, sentir nos ombros o compromisso das mesmas ações 
que a norteiam na formação de nossa estrutura social e política e das leis 
que nos regem. 

É com grande emoção que agradecemos ao Sr. Presidente da 
Assembléia, ao Deputado que encaminhou o projeto e aos Deputados 
que votaram para a realização desta noite, o nosso mais profundo 
agradecimento. 

Portanto, importa agora, nesta palavra de agradecimento, deixar de 
evocar o passado, mas compromissar-nos com o futuro, por meio da 
visão do presente, pelo peso dessa responsabilidade que nos é dada esta 
noite pela Assembléia dos representantes legítimos do nosso povo. 

Três títulos de livros nos transmitem ou me transmitiram, pela sua 
lembrança e conteúdo, bases para os compromissos que agora aqui 
fazemos. O primeiro deles se deve a renomados psicólogos norte-
americanos, ao definir em suas páginas: "Qualquer que seja o nome ou o 
valor que lhe atribuam, o ser humano subjetivo é, antes de tudo e mais 
profundamente, uma pessoa humana". Simplesmente ostentam sua obra 
com o título- "De Pessoa para Pessoa" -, e bastou-me tal título para abrir-
me quanto à verdadeira dimensão de minhas ações, nas quais, creio, 
também se orientam seja a SME, seja esta Casa. O homem, antes de 
mais nada, deve ser o objetivo final de todas as nossas realizações. 

Assim, formulo um primeiro compromisso, enquanto se espera do 
engenheiro, talvez, uma linguagem cartesiana, uma palavra que associe 
coração e razão. 
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No silêncio de seus cálculos, na tranqüilidade de suas pesquisas, no 

agitar de suas obras, enfim, nas diversas facetas que permeiam o seu 
dia-a-dia, o engenheiro deve ter a consciência exata de que tudo se 
orienta para a felicidade humana e sua plena conformação com o 
ambiente que o cerca. 

De pessoa a pessoa, há que se despirem os egoísmos, as artimanhas e 
considerar o próximo tal como decantado no primeiro mandamento, 
buscando, no diálogo e na útil conversa, a formação da felicidade 
comunitária. 

Assim, no contato diário com o outro, nas suas mais diversas atuações, 
o homem ribeirinho do São Francisco, o homem sofrido das caatingas, o 
homem calejado das tarefas do campo, o homem ativo das indústrias, o 
homem incansável das construções, o homem aturdido das grandes 
cidades, o homem laborioso dos escritórios, enfim, o homem, ser 
humano, em todos os instantes e locais, deve estar permanentemente no 
foco a que se destinam as aplicações de todas as ciências e artes e 
principalmente à engenharia, em todos os seus segmentos, compete a 
busca de criar as facilidades que o levem a cumprir com tranqüilidade e 
conforto o seu destino. 

O segundo título vem de Tiago de Melo, extraído de poesia sua, em que 
me marcou fortemente a manifestação: "Faz escuro, mas eu canto que o 
amanhã vai chegar". 

Temos assistido ao longo da vida, continuamos a assisti-lo, no dia-a-
dia, o triste espetáculo do obscurantismo sob todas as formas. Não 
bastasse o cerceamento temporário de liberdades, pior, muito pior, o 
crescente empobrecimento cultural e científico de uma pátria, em que o 
ensino vai deixando seu papel no nosso crescimento, as escolas se 
deterioram e, com ela, a atualização dos professores, sempre mal pagos, 
as universidades em luta constante em busca de um máximo de 
sobrevivência e, coberto de silêncio, o lançamento anual de turmas de 
profissionais despreparados para o choque inicial da vida privada. 

As nações com melhor consciência se atiraram à renovação de suas 
escolas, de seus institutos de pesquisa e, aos poucos, vão-nos deixando 
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uma humilhante posição de retaguarda, incapaz de um gesto de reação 
positiva e firme, cuja falta cada vez mais ensejará o declínio de nossa 
riqueza frente às demais comunidades. 

Mais que nunca, importante a atuação da Sociedade Mineira de 
Engenheiros e entidades congêneres a buscar a modificação desse 
quadro em que as noticias mantenedoras dos jornais e vespertinos das 
televisões nos cobrem de cenas de vandalismo, violência, corrupção e 
crime, elementos apocalípticos que só o destemor, a união e a audácia 
dos cidadãos poderão fazer frente decidida para destruir. 

Assim, a SME torna-se um púlpito necessário e confiável, onde a classe 
que abriga pode e deve manifestar-se permanentemente através de todos 
os canais e processos possíveis, visando aliar a técnica aos demais 
agrupamentos ou órgãos de representação que caminham no mesmo 
sentido. E, assim agindo, haveremos de antever a claridade da vitória. 

Finalmente, o terceiro titulo desse tripé, que me anima, busquei-o em 
memória à minha querida irmã, Maria Zélia, desaparecida no esplendor 
dos seus 40 anos, educadora autêntica e poetisa de escol, cujo último 
livro ostenta a frase de um de seus poemas: "Tempo, tão pouco tempo; 
amor, tão grande amor". 

Veja, Sr. Presidente, quantos anos se passaram para a entidade. 
Foram, no entanto, curtos a se considerar o tempo que ainda a espera. 
Mas quantas gerações, nesse tempo assim curto, compuseram esta 
etapa, numa clara demonstração de que pouco nos é dado para agir, 
pouco nos é dado a criar. Porém, a compensar esse pouco, a 
necessidade de agir e criar, só o conseguiremos com amor, com um 
grande afeto àquilo que fazemos. 

Nós, profissionais de engenharia, a abraçamos com a consciência viva 
do imenso plano à sua frente para abrigar realizações e avanços no 
escalar do desenvolvimento que de nós se espera. Com a consciência 
também de que somos apenas degraus da imensa escada que nos traz o 
progresso parcial na nossa curta interação neste ascender, sabemos que 
colocando nessa tarefa toda uma alma estaremos cumprindo a missão a 
que nos destinamos. 
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Assim, Sr. Presidente, com o discernimento da grandeza do ser 

humano, despojada da busca do bem próprio em benefício do bem 
comum, mas sabendo justa sua conseqüência por esse desprendimento, 
a classe de engenharia se volta, na ação de pessoa a pessoa, à busca de 
todos os órgãos que visam igual bem-estar. Dessa forma, nossa 
aproximação às comissões internas desta Casa torna-se uma proposta a 
que nos entreguemos, cada um na sua competência, a solidificar os 
anseios da sofrida população brasileira. 

Sr. Presidente, na certeza de que, dessa união de esforços, poderemos 
e iremos modificar o horrível quadro que hoje sombreia nossa luta diária e 
nos ameaça a cada jornal lido, a cada noticiário ouvido que nos chega, 
quando não nos agredindo pessoalmente e intranqüilizando nossas 
famílias e o destino de nossos filhos, é que poderemos, repito, realizando 
esta luta, cantar o futuro que se descortina, repetindo com o poeta: faz 
escuro e nós trabalhamos e cantamos porque nosso amanhã há de vir. 

E, dessa forma, coesos na consciência do outro, na confiança do 
resultado de nossas ações, não nos falte o sentimento do quanto a se 
fazer e da nossa limitação humana em participar integralmente do 
espetáculo das conquistas que vêm vindo séculos afora. Esse espetáculo 
jamais se interromperá se, apesar do tempo tão pouco tempo, não 
hesitarmos e se impulsionarmos o dia-a-dia de nossa atividade com a 
força de nosso amor e dedicação. Muito obrigado. 

Entrega de Placa 
O locutor - Senhoras e senhores, neste momento, o Deputado Rêmolo 

Aloise, representando o Presidente da Assembléia, Deputado Mauri 
Torres, fará a entrega ao Engº. Márcio Damazio Trindade, Presidente da 
Sociedade Mineira de Engenheiros, de placa alusiva a esta homenagem. 
A placa contém os seguintes dizeres: "Desde que foi criada, a Sociedade 
Mineira de Engenheiros - SME - tem-se destacado pela defesa dos 
interesses dessa importante classe profissional e pelo investimento na 
qualificação dos engenheiros que atuam no Estado, visando a sua 
inserção no mercado de trabalho. A homenagem da Assembléia 
Legislativa mineira à SME por seus 75 anos de contribuição com o 
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desenvolvimento econômico e social de Minas Gerais e do País". 

O Sr. Presidente - O Presidente solicita ao nobre Deputado Fábio 
A velar que se faça presente na entrega dessa placa. 

- Procede-se à entrega de placa. 
Palavras do Sr. Presidente 

Dr. Márcio Damazio Trindade, Presidente da SME; Dr. Luiz Fernandes 
de Souza, sócio-fundador e benemérito da SME; Vereador Tarcísio 
Caixeta, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, 
representando o Presidente, Vereador Silvinho Rezende; Rogério 
Colombini, Secretário Municipal de Política de Abastecimento de Belo 
Horizonte; Gilson de Carvalho Queiroz Filho, Presidente do Crea; 
Deputados Antônio Andrade, Antônio Carlos Arantes, Doutor Viana, José 
Henrique e Paulo Piau; Deputado Fábio Avelar; minhas senhoras; meus 
senhores, peço aos meus colegas permissão para quebrar o protocolo de 
ler o que foi colocado em minhas mãos. O homem em suas funções, 
principalmente o que detém mandato parlamentar, pode fazer vários tipos 
de pronunciamento. Pode fazer um pronunciamento político, que vem do 
parlamento, composto pelos representantes do povo, por meio de suas 
palavras e ações; pode fazer um pronunciamento técnico ou um 
pronunciamento como o que ouvimos do Presidente do Crea daquela 
tribuna, onde temos o direito maior de representar este Estado. Falar com 
sentimento, falar de dentro para fora. Apresentou posições que deixaram 
muito clara a sua representação como Presidente dessa entidade. 
Seguirei o seu raciocínio: claro, tranqüilo e, acima de tudo, lógico. 

Imaginem só um País com débito de um trilhão com a Previdência 
Social; um País que está com débito de mais de um trilhão de dívida 
interna; um País que está com a maior inflação do mundo; um País que 
está tentando revolucionar os próximos 20 anos para entrar no mercado 
competitivo. E nós, o que esperamos de tudo isso? Paz, amor? Não, 
esperamos a esperança, como o Presidente disse. 

Caro Fábio Avelar, meu colega em seu terceiro mandato - estou indo 
para o quarto -, V. Exa. tem-se dedicado e deseja demonstrar o que o 
povo lhe deu de representação. Nesta noite, querido Fabinho -que assim 
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me permite chamá-lo -, V. Exa. brilhou uma vez mais. V. Exa. é um 
Deputado que tem o brilho da maior constelação do universo. Como 
candidato a 3º-Vice-Presidente desta Casa, obteve 73 votos. 

Tenho uma inveja tremenda de você. Fui o segundo, com 69. O Paulo, 
o José Henrique e o Viana sabem disso. 

Deputado Fábio Avelar, você é uma pessoa muito querida. Nesta noite, 
demonstra o quanto consegue unir as pessoas e transmitir-lhes a sua 
vontade. Em 1973, recebeu o diploma de engenheiro. Caminhou várias 
vezes, e, na semana passada, da tribuna, assustou-me ao falar do lixo 
ambiental. Sou médico, formei-me na Federal, você na Kennedy. E você 
me deu uma aula brilhante ao falar sobre o assunto. Discorreu acerca do 
C02, do cerume, das questões que não são tratadas. Tenha a certeza 
absoluta de que jamais se esquecerá desta noite. 

Antes de terminar, contarei uma história aos senhores engenheiros, 
aliás, muito interessante. Em 1983, em São Sebastião do Paraíso, resolvi 
construir um prédio de 19.000m2

, e a primeira laje tinha 2.500m2 . Procurei 
um engenheiro calculista, um professor da universidade de Araraquara 
(SP), e lhe disse que queria construir um prédio de 23 andares, com 
várias lojas e apartamentos. Disse-me que não estava entendendo o 
porquê de eu construir um prédio de tamanha dimensão. Afirmei-lhe que 
queria, sim. Combinamos que ele faria o cálculo. Estavam previstas três 
lajes: uma central e duas laterais. Estas suportariam menos peso que a 
laje central. Deveria ser feita uma conexão, já que eram lajes diferentes. 
Não poderia haver nenhuma trinca, enfim, nenhum problema. Utilizamos 
117 estacas-tubulões. O pessoal descia 19m para fazer uma sapata de 
5m, à noite, num terreno arenoso, chovendo, e o pessoal jogando truco lá 
embaixo. Desci até lá para ver como andavam as coisas. Fazia um calor 
terrível. Em uma das sapatas, couberam 295 sacos de cimento. 
Terminamos a obra, e lá está um monumento enorme, hoje um hospital, 
que tocamos. Há também um hotel muito bem montado. 

Aquela massa simples, aquele monumento, não traz nenhum amor se 
não fossem os senhores engenheiros para nos dar garantia. Se alguém 
disser que este prédio está trincando, mal sabe ele que não se trata de 
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trinca, mas de uma fissura em razão da movimentação da superposição 
de uma laje à outra, causada pela ação do vento, ou seja, uma 
movimentação normaL Portanto fui obrigado a entender tudo isso, apesar 
de não ser engenheiro. 

Nesta noite, temos de cuidar da esperança. Se precisarmos acender 
três velas, uma para a paz, outra para o amor e outra para a esperança, 
garanto-lhe que as duas primeiras poderão ser apagadas. Queremos ter 
a certeza da esperança de um País melhor, de um povo ansioso por vê-lo 
tornar-se uma potência de Primeiro Mundo. Há alguns anos, li um livro de 
Paulo Almeida Carvalho, ex-Deputado EstaduaL Ele disse que, em 2000, 
o Brasil se tornaria uma potência mundiaL Lamentavelmente, muitas 
coisas aconteceram, mas ainda temos muito que esperar. 

A SME é um marco, e nós, políticos, homens de responsabilidade, 
assim como os que aqui estão. Vemos alguém com ficha filiada à SME 
chegar a esta Casa, com dificuldade tremenda que a vida lhe trouxe. 

Com o passar dos anos, os nossos neurônios vão perdendo a 
capacidade coordenadora, e temos dificuldades até de caminhar. 

Esta Casa só pode dizer: Fábio Avelar, você brilhou nesta noite com os 
demais engenheiros presentes. Receba nosso muito obrigado. 

Apresentação Musical 
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir a apresentação do Coral 

do BDMG, que, sob a regência do Maestro Arnon Sávio Reis de Oliveira, 
executará as canções "Jardim da Fantasia", composição de Paulinho 
Pedra Azul e arranjo de Dora Torres; "Nada Além", composição de 
Custódio Mesquita e Mário Lago, com arranjo de Devanil Leandro; "Oh, 
Minas Gerais"; e a versão da canção italiana "Viene Sul Mare" por De 
Moraes e Manoel Araújo. 

- Procede-se à apresentação musicaL 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência agradece a presença dos convidados 
e autoridades e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, 
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião extraordinária 
de amanhã, dia 14, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e 
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para a reun1ao ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a 
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na 
edição do dia 14/3/2006.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO 
E JUSTIÇA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15ª 

LEGISLATURA, EM 21/2/2006 
Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Dalmo Ribeiro Silva, Adelmo Carneiro Leão, Ermano Batista e George 
Hilton, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, 
o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro da Silva, declara aberta a reunião 
e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ermano 
Batista, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria 
constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte 
correspondência: ofícios do Sr. João Augusto de Moraes Drummond, 
Diretor Técnico-Jurídico da Associação dos Advogados Autárquicos do 
Estado de Minas Gerais, informando que se coloca à disposição da 
Comissão para as discussões do projeto de lei que trata das tabelas das 
carreiras jurídicas. O Presidente acusa o recebimento das seguintes 
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: 
Projetos de Lei nºs 2.91 O e 2.912/2005 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 
2.905 e 2.906/2005 (Deputado Gilberto Abramo); 2.904/2005 (Deputado 
George Hilton); 2.902/2005 (Deputado Sebastião Costa); 2.911 e 
2.913/2005 (Deputado Ermano Batista); 2.901 e 2.907/2005 (Deputado 
Gustavo Corrêa); 2.903, 2.908 e 2.909/2005 (Deputado Adelmo Carneiro 
Leão). Passa-se à 1ª 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, os pareceres pela constitucionalidade, pela legalidade e 
pela juridicidade, no 1 º turno, dos Projetos de Lei nºs 2.132/2005 com a 
Emenda nº 1 (relator: Deputado George Hilton, em virtude de 
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redistribuição); 2.342, 2.661/2005 (relator: Adelmo Carneiro Leão). Após 
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres 
pela antijuridicidade, pela ilegalidade e pela inconstitucionalidade dos 
Projetos de Lei n°s 2.778/2005 (relator: Deputado Ermano Batista); 
2.801/2005 (relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão). O parecer sobre o 
Projeto de Lei nº 2.533/2005, no 1 º turno, deixa de ser apreciado em 
virtude de prorrogação de prazo solicitada pelo Deputado George Hilton. 
Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado Ermano Batista, 
que conclui pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela 
ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.397/2005, no 1 º turno, o Presidente 
defere o pedido de vista do Deputado Adelmo Carneiro Leão. O Projeto 
de Lei nº 2.334/2005 é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do 
Deputado Gustavo Corrêa, aprovado pela Comissão. É convertido em 
diligência ao IEF o Projeto de Lei nº 2.810/2005 (relator: Deputado 
Ermano Batista). O Projeto de Lei nº 2.887/2005 deixa de ser apreciado, 
por falta de pressupostos regimentais. Passa-se à 2ª Fase da 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 nºs 1.740/2004, 2.324/2005 (relator: Deputado George Hilton, em 
virtude de redistribuição); 2.641/2005 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva); 2.695, 2. 71 0/2005 (relator: Deputado Ermano Batista, em virtude 
de redistribuição); 2.819, 2.864 e 2.874/2005 (relator: Deputado George 
Hilton); 2.844, 2.845/2005 (relator: Deputado Ermano Batista); 2.848, 
2.858, 2.865 e 2.867/2005 (relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão, em 
virtude de redistribuição). O Projeto de Lei nº 2.721/2005 deixa de ser 
apreciado, em virtude de prorrogação de prazo solicitada pelo Deputado 
Ermano Batista, por causa de redistribuição. Passa-se à 3' Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições 
da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são 
aprovados requerimentos que solicitam sejam convertidos em diligência 
ao autor os Projetos de Lei nºs 2.831, 2.842, 2.856, 2.857, 2.877, 2.881, 
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2.891, 2.899/2005; ao DER-MG os Projetos de Lei nºs 2.835, 2.852 e 
2.860/2005; à Secretaria de Estado de Educação o Projeto de Lei nº 
2.850/2005. 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, 7 de março de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Corrêa - Sebastião Costa -

Ermano Batista. 
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA 

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 4° SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 7/3/2006 

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Elisa 
Costa e Jô Moraes e o Deputado Alencar da Silveira Jr., membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Alencar da Silveira Jr., declara aberta a reunião e, em virtude 
da aprovação de requerimento da Deputada Jô Moraes, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa 
que a reunião se destina a discutir opções para geração de emprego na 
região do Aeroporto Carlos Prates, tendo em vista a decisão do Governo 
de Minas Gerais de transferir a construção do centro administrativo para o 
Hipódromo Serra Verde; e comunica o recebimento da seguinte 
correspondência: ofício do Sr. Marcelo Correia de Moura Baptista, 
Diretor-Coordenador-Geral do Sindieletro-MG, publicado no "Diário do 
Legislativo" de 23/2/2006. O Presidente acusa o recebimento das 
seguintes proposições, para as quais designou a relatora citada a seguir: 
Projetos de Lei nºs 2.572, 2.693, 2.816, 2.828, 2.832, 2.846 e 2.853/2005, 
em turno único (Deputada Jõ Moraes). A Presidência interrompe a 1 ª 
Parte da reunião para ouvir os Srs. Gustavo de Castro Magalhães, 
Gerente Adjunto do Projeto do Centro Administrativo; Tânia Carvalho, 
Diretora do Hospital Geral Noroeste; Wilton de Jesus, Presidente da 
Associação Comercial do Bairro Alípio de Melo e Adjacências - Aceplan; 
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Antônio Teixeira de Carvalho, representante dos Moradores do Bairro 
Padre Eustáquio; Jeferson de Andrade, Diretor do jornal "Folha do Padre 
Eustáquio", que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, 
na condição de autor do requerimento que deu origem ao debate, tece 
suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, 
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla 
discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência 
retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 2ª Fase da 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 Projetos de Lei n2s 
2.640, 2.666, este com a Emenda nº 1, 2.676, 2.786, 2.787, 2.789, 2.799, 
2.807, este com a Emenda nº 1, 2.808, 2.814, 2.818, 2.826, este com a 
Emenda nº 1, 2.829/2005 (relatora: Deputada Jô Moraes), que receberam 
parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, 
são aprovados os Requerimentos nºs 6.028 e 6.050/2006. Submetido a 
discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto 
de Lei nº 2.733/2005. Passa-se à 3ª Fase da 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 Alencar da Silveira Jr. em que solicita 
audiência pública para se discutirem o impacto econômico e turístico e a 
geração de emprego na Região dos Inconfidentes, propiciada pela 
criação do Aeroporto Francisco Gontijo; da Deputada Jô Moraes em que 
solicita audiência pública para se discutir o Projeto de Lei nº 794/2003 
que institui o Programa Acorda Maria; da Deputada Elisa Costa em que 
solicita audiência pública para se discutir o aumento dos acidentes de 
trabalho na Cemig e nas suas empreiteiras; e dos membros da Comissão 
em que solicitam audiência pública para dar prosseguimento à discussão 
da mudança do local de construção do Centro Administrativo do Governo 
de Minas Gerais (do Aeroporto Carlos Prates para o Hipódromo Serra 
Verde). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, dos convidados e das demais pessoas 
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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 março de 2006. 
Elisa Costa, Presidente - Jô Moraes. 

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 
HUMANOS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15ª 

LEGISLATURA, EM 8/3/2006 
Às 9h6min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval 

Ângelo e Roberto Ramos, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta 
a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. Registra-
se a presença do Deputado Paulo Cesar. A Presidência informa que a 
reunião se destina a debater, em audiência pública, sobre a igualdade de 
gênero, em comemoração do Dia Internacional da Mulher e comunica o 
recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Ricardo 
Duarte, Deputado Estadual, solicitando sejam tomadas as providências 
cabíveis com relação às ameaças físicas sofridas pelo Vereador Rufino 
Francisco Vieira Neto, de Campo Florido; José Seabra de Oliveira, 
Presidente da Câmara Municipal de Piumhi, comunicando a cessão 
dessa Casa Legislativa para realização de audiência pública desta 
Comissão, no dia 22/3/2006; jornal do Sindicato dos Médicos de Minas 
Gerais - Sinmed-MG - Ano 2 - nº 5 fevereiro, março e abril de 2006, 
contendo questões ligadas ao trabalho médico sob o ponto de vista do 
poder público; ofício do Sr. Newton de Paiva Ferreira Filho, Reitor da 
Newton Paiva, encaminhando "folder" contendo informações sobre o 
Curso de Pós-Graduação em Saúde Mental da faculdade; denúncia 
anônima referente a irregularidades e péssimas condições de 
sobrevivência na Delegacia de Congonhas; ofícios dos Srs. Sérgio Luiz 
de Andrade, solicitando a esta Comissão sejam tomadas providências 
com relação aos maus tratos aos detentos da penitenciária de Ribeirão 
das Neves; Eduardo de Paula Machado, Promotor de Justiça da Comarca 
de Guaxupé, encaminhando a esta Comissão, para que sejam tomadas 
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providencias, cópia da Ata de Reunião realizada nessa Promotoria no 
dia 14/2/2006, com representantes das famílias dos presos da cadeia 
pública local, os quais apresentaram reivindicações em favor desses 
presos; Ten.-Cel PM Geraldo Donizete Luciano, Comandante do 28° BPM 
da 10ª Região de Polícia Militar, em Unaí, comunicando que, no dia 
3/3/2006, será desencadeada a Operação de Reintegração de Posse da 
Chácara São Gonçalo, localizada em Paracatu; Cel. PM Renato Vieira de 
Souza, Comandante da 8ª Região da Polícia Militar, e Rodrigo Bragança 
de Queiroz, Promotor de Justiça da Comarca de ltaúna, publicados no 
"Diário do Legislativo" do dia 18/2/2006. O Presidente acusa o 
recebimento da seguinte proposição, para a qual designou o relator citado 
a seguir: Projeto de Lei nº 2.867/2005, em turno único (Deputado Roberto 
Ramos). A Presidência interrompe a 1 ª Parte da reunião para ouvir as 
Sras. Luziana Lanna, Presidente do Conselho Estadual da Mulher; Ana 
Maria Silva Soares, Secretária Adjunta da Rede Feminista de Saúde; 
Neuza Cardoso de Melo, Coordenadora Regional da Rede Feminista de 
Saúde; Olívia de Fátima Braga Melo, Chefe da Divisão da Delegacia 
Especialista de Crimes contra a Mulher, o Idoso e o Deficiente Físico; 
Maria Cecília Magalhães Gomes, representando Jovita Levi Ginja, 
membro do Fórum de Mulheres da Grande BH; Alessandra Pereira Eler, 
Defensora Pública e Coordenadora do Núcleo de Defesa dos Direitos da 
Mulher em situação de violência; Elza llza Simões de Souza, Secretária 
Estadual da Mulher Trabalhadora da CUT-MG; Rita Evariste. Escola Sete 
de Outubro CUT-MG; Maria Aparecida Fraga Chaves, ex-Conselheira 
Executiva do 1 º Conselho Estadual da Mulher de Minas e Presidente da 
Associação de Mulheres Artesãs de Coronel Xavier Chaves; e o Sr. 
Roges Carvalho dos Santos, Presidente do Sindicatos dos Psicólogos de 
Minas Gerais, que são convidados a tomar assento à mesa. O Deputado 
Durval Ângelo, na condição de autor do requerimento que deu origem ao 
debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos 
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, 
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A 
Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª 



379 
Fase da 2' Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e 
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um 
por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Durval Ângelo 
(5), em que solicita seja realizada audiência pública, com os convidados 
que menciona, para debater a situação da Vara de Execução Penal da 
Comarca de Ribeirão das Neves, tendo em vista o número de processos 
e a necessidade de criação de novas varas; seja realizada reunião no dia 
8/3/2007, para homenagear 150 mulheres com a Medalha do Mérito 
Legislativo; seja realizado debate público sobre o tema "As 
Transformações do Papel da Mulher na Sociedade e a Garantia de seus 
Direitos", com a efetivação do lançamento do livro "Entre Elas Quando 
Tudo Acontece", de Regina Lanna; visita desta Comissão à cadeia 
pública de Manhumirim, no dia 16/3/2006, e seja autorizada a confecção 
de 500 convites para audiência pública que se realizará no dia 5/4/2006 
para debater os direitos fundamentais das pessoas com deficiência; e 
Rogério Correia, em que solicita seja realizada audiência pública, em 
Ouro Preto, com os convidados que menciona, para debater o emprego 
de mão-de-obra infantil por mineradoras clandestinas na região. 
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 março de 2006. 
Durval Ângelo, Presidente. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 

16.814 
Comissão Especial 

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

art. 90, VIII, c/c o art. 70, 11, da Constituição do Estado, opôs veto parcial 
à proposição de lei em epígrafe, que dispõe sobre a política estadual de 
incentivo à cultura do bambu e dá outras providências. 

L--------0---------' 
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As razões do veto foram encaminhadas a esta Casa por meio da 

Mensagem nº 495/2006, publicada no "Diário do Legislativo" de 
17/2/2006. 

Constituída a presente Comissão nos termos do art. 222, c/c o art. 111, 
inciso I, alínea "b", do Regimento Interno, compete-nos examinar o veto e 
sobre ele emitir parecer. 

Fundamentação 
O Governador do Estado justificou o veto parcial à proposição de lei em 

análise por motivos de inconstitucionalidade - inciso 111 do art. 4º - e 
contrariedade ao interesse público- art. 5º e os incisos 111 e VIl do art. 6º. 

O inciso 111 do art. 4° da proposição de lei estabelece como instrumentos 
da política estadual de incentivo à cultura do bambu a promoção e a 
comercialização. Nas razões do veto, o Governador argumenta que a 
comercialização de produtos não cabe ao Estado, excetuados os casos 
expressamente definidos na Constituição da República, o que nos parece 
coerente. Entendemos que houve um equívoco na redação do dispositivo, 
pois a intenção do legislador era a de adotar como instrumentos da 
política em foco a promoção da comercialização dos produtos 
manufaturados de bambu, por meio de campanhas institucionais com 
garantia de qualidade que estimulassem o consumo. Recomendamos, 
portanto, a manutenção do veto nesse caso, como forma de sanar esse 
vício material. 

Já o veto ao art. 5º da proposição de lei, que determina prioridade de 
atendimento para as pequenas e médias propriedades, é feito sob 
argumentos questionáveis. Conforme está claro no texto aprovado por 
esta Casa, o dispositivo vetado estabelece uma prioridade de 
atendimento com a clara intenção de promover equilíbrio social, já que as 
pequenas e médias propriedades rurais representam a parte mais frágil 
da economia rural mineira. Portanto, tal medida não segrega e não impõe 
qualquer barreira ao desenvolvimento da produção e utilização do bambu 
em propriedades de grande porte. Ao contrário, a idéia central da 
proposição de lei é a de incentivar a cultura dessa gramínea gigante em 
todo o Estado, mas direcionou a atuação estatal para os menos 
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favorecidos. 

Vale citar ainda que o texto aprovado trata de forma diferenciada a 
agricultura familiar e o conjunto de pequenas e médias propriedades 
rurais, mesmo que entre esses dois grupos haja uma interseção. Dessa 
forma, entendemos ser prejudicial à integridade da proposição de lei o 
veto ao art. 5º, ao qual nos opomos. 

O art. 6º da proposição estabelece competências do Executivo na 
implantação da política em análise. O inciso 111 determina incentivo à 
utilização do bambu, sem especificar de que espécie, na recomposição 
de matas ciliares, áreas degradadas e na composição de sistemas 
agroflorestais. O veto do Governador é justificado com o argumento de 
que os bambuzais são prejudiciais aos maciços florestais e promovem a 
desertificação de terrenos e a extinção de nascentes. Esses argumentos 
são citados como conhecimento "tecnicamente comprovado", apesar de 
não serem citadas as fontes. Tais afirmações, a nosso ver, são 
controversas. Há correntes na área agronômica e florestal que 
argumentam que a colonização de áreas degradadas com o bambu 
apresenta vantagens, como a fixação do solo, o aumento da 
permeabilidade e a formação de quebra-ventos, todos esses efeitos 
desejáveis para os processos naturais de proteção do solo contra a 
erosão e do ciclo hidrológico. 

Além disso, como vantagem marginal, a produção de bambu representa 
uma fonte alternativa de recursos na propriedade. Vale citar que o texto 
aprovado não determina a implantação de bambuzais em áreas com 
cobertura vegetal nativa preservada, o que pode, de fato, ocasionar 
desequilíbrio ecológico. Por esses motivos não concordamos, também, 
com o veto a esse dispositivo. 

Com relação ao inciso VIl do art. 62 , que determina a produção de 
mudas de bambu em viveiros públicos estaduais, somos levados, mais 
uma vez, a discordar das razões do veto. Esses viveiros florestais 
públicos estão instalados estrategicamente nas diversas regiões do 
Estado e são gerenciados, em sua maioria, pelo Instituto Estadual de 
Florestas - I EF. Assim como produzem mudas de espécies florestais 
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arbóreas para distribuição entre produtores rurais, essas estruturas 
operacionais poderão contribuir com as ações da política em debate 
produzindo e disponibilizando, para esse mesmo público, mudas de 
diversas espécies de bambu, já que este também é uma essência 
florestal. É digno de nota que o Brasil se destaca como o país com o 
maior número de espécies nativas de bambu e como o único no 
continente com uma fábrica de celulose que opera exclusivamente com 
calmos de bambu. 

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

inciso 111 do art. 42 e pela rejeição do veto ao art. 52 e aos incisos 111 e VIl 
do art. 6º da Proposição de Lei nº 16.814. 

Sala das Comissões, 14 de março de 2006. 
Maria Olívia, Presidente - Adalclever Lopes, relator - Jô Moraes. 
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 16 DE MARÇO DE 2006 

ATAS 
ATA DA 10' REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4' SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 14/3/2006 
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1 ª Fase (Expediente): 
Ata - Correspondência: Mensagens nºs 515, 516, 517, 518, 519, 520, 
521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531 e 532/2006 
(encaminham Expedientes relativos ao Regime Especial de Tributação 
concedido às Empresas Dagranja Agroindustrial Ltda., Barbosa & Cia 
Ltda., Frisa Frigorífico Rio Doce S.A., Frigorífico Industrial Vale do 
Piranga S.A., Frigorífico Mataboi Ltda., Independência Alimentos Ltda., 
Cooperativa dos Granjeiros do Oeste de Minas Ltda., Avivar Alimentos 
Ltda., Organizações Francap Ltda., Distribuidora de Carnes Vale do 
Paraíso Ltda., Mafrial Matadouro e Frigorífico Ltda., Nogueira Rivelli 
Irmãos Ltda., Friboi Ltda., Unifrigo Indústria Comércio, Importação e 
Exportação Ltda., Sadia S.A., Matadouro e Frigorífico Paladar Ltda., 
Frigorífico Nossa Senhora da Saúde Ltda. e Rio Branco Alimentos S.A., 
respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios - 2ª Fase (Grande 
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.040 a 
3.056/2006 - Requerimentos nºs 6.158 a 6.176/2006 - Comunicações: 
Comunicações da Deputada Maria Olívia e dos Deputados Dalmo Ribeiro 
Silva, Sávio Souza Cruz e Elmiro Nascimento - Questões de ordem; 
chamada para a recomposição do número regimental; existência de 
quórum para a continuação dos trabalhos - Questões de ordem 
Encerramento - Ordem do dia. 

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

Andrade - Luiz Fernando Faria - Elmiro Nascimento - Adelmo Carneiro 
Leão - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão -
Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Biel Rocha -
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Célio Moreira - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro -
Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Ângelo - Edson Rezende - Elisa 
Costa - Ermano Batista - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gustavo Valadares 
- lrani Barbosa - lvair Nogueira - Jayro Lessa - Jésus Lima - Jô Moraes -
João Biliar - João Leite - José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto 
- Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Luiz Humberto Carneiro - Márcio 
Kangussu - Maria Olívia- Maria Tereza Lara- Marias Fernandes - Miguel 
Martini - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau -
Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Sargento Rodrigues - Sebastião 
Costa- Sebastião Helvécio- Vanessa Lucas- Weliton Prado- Zé Maia. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Às 14h8min, 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. 2º-Secretário, para 
proceder à leitura da ata da reunião anterior. 

1' Parte 
1' Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Elmiro Nascimento, 3°-Secretário, nas funções de 22-

Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada 
sem restrições. 

Correspondência 
- O Deputado Weliton Prado, 1 º-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 

correspondência: 
MENSAGEM Nº 515/2006 

Belo Horizonte, 7 de março de 2006. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Submeto à apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, no uso da 

competência que me confere o inciso V do art. 90 da Constituição do 
Estado e tendo em vista o disposto no art. 7º da Lei nº 15.292, de 5 de 
agosto de 2004, o expediente relativo ao Regime Especial de Tributação 
concedido à empresa Dagranja Agroindustrial Lida., pelo Secretário de 
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Estado de Fazenda. 

Atenciosamente, 
Clésio Soares de Andrade, Vice-Governador, no exercício do cargo de 

Governador do Estado." 
- À Comissão de Fiscalização Financeira, nos termos da Decisão 

Normativa da Presidência nº 13. 
• - Publicado de acordo com o texto original. 

MENSAGEM Nº 516/2006 
Belo Horizonte, 7 de março de 2006. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Submeto à apreciação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, no uso da 

competência que me confere o inciso V do art. 90 da Constituição do 
Estado e tendo em vista o disposto no art. 7º da Lei nº 15.292, de 5 de 
agosto de 2004, o expediente relativo ao Regime Especial de Tributação 
concedido à Empresa Barbosa & Cia Lida., pelo Secretário de Estado de 
Fazenda. 

Atenciosamente, 
Clésio Soares de Andrade, Vice-Governador, no exercício do cargo de 

Governador do Estado." 
- À Comissão de Fiscalização Financeira, nos termos da Decisão 

Normativa da Presidência nº 13. 
• - Publicado de acordo com o texto original. 

MENSAGEM Nº 517/2006 
Belo Horizonte, 7 de março de 2006. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Submeto à apreciação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, no uso da 

competência que me confere o inciso V do art. 90 da Constituição do 
Estado e tendo em vista o disposto no art. 7º da Lei nº 15.292, de 5 de 
agosto de 2004, o expediente relativo ao Regime Especial de Tributação 
concedido à Empresa Frisa Frigorífico Rio Doce S.A., pelo Secretário de 
Estado de Fazenda. 

Atenciosamente, 
Clésio Soares de Andrade, Vice-Governador, no exercício do cargo de 
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Governador do Estado." 

- À Comissão de Fiscalização Financeira, nos termos da Decisão 
Normativa da Presidência nº 13. 

* - Publicado de acordo com o texto original. 
MENSAGEM Nº 518/2006 

Belo Horizonte, 7 de março de 2006. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Submeto à apreciação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, no uso da 

competência que me confere o inciso V do art. 90, da Constituição do 
Estado, e tendo em vista o disposto no art. 7º da Lei nº 15.292, de 5 de 
agosto de 2004, o expediente relativo ao Regime Especial de Tributação 
concedido à Empresa Frigorífico Industrial Vale do Piranga S.A., pelo 
Secretário de Estado de Fazenda. 

Atenciosamente, 
Clésio Soares de Andrade, Vice-Governador, no exercício do cargo de 

Governador do Estado." 
- À Comissão de Fiscalização Financeira, nos termos da Decisão 

Normativa da Presidência nº 13. 
* - Publicado de acordo com o texto original. 

MENSAGEM Nº 519/2006 
Belo Horizonte, 7 de março de 2006. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Submeto à apreciação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, no uso da 

competência que me confere o inciso V do art. 90, da Constituição do 
Estado, e tendo em vista o disposto no art. 7º da Lei nº 15.292, de 5 de 
agosto de 2004, o expediente relativo ao Regime Especial de Tributação 
concedido à Empresa Frigorífico Mataboi Lida., pelo Secretário de Estado 
de Fazenda. 

Atenciosamente, 
Clésio Soares de Andrade, Vice-Governador, no exercício do cargo de 

Governador do Estado." 
- À Comissão de Fiscalização Financeira, nos termos da Decisão 

Normativa da Presidência nº 13. 



* - Publicado de acordo com o texto original. 
MENSAGEM Nº 520/2006 

Belo Horizonte, 7 de março de 2006. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
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Submeto à apreciação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, no uso da 
competência que me confere o inciso V do art. 90, da Constituição do 
Estado, e tendo em vista o disposto no art. 7º da Lei nº 15.292, de 5 de 
agosto de 2004, o expediente relativo ao Regime Especial de Tributação 
concedido à Empresa Independência Alimentos Ltda., pelo Secretário de 
Estado de Fazenda. 

Atenciosamente, 
Clésio Soares de Andrade, Vice-Governador, no exercício do cargo de 

Governador do Estado." 
- À Comissão de Fiscalização Financeira, nos termos da Decisão 

Normativa da Presidência nº 13. 
* - Publicado de acordo com o texto original. 

MENSAGEM Nº 521/2006 
Belo Horizonte, 7 de março de 2006. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Submeto à apreciação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, no uso da 

competência que me confere o inciso V do art. 90 da Constituição do 
Estado e tendo em vista o disposto no art. 7º da Lei nº 15.292, de 5 de 
agosto de 2004, o expediente relativo ao Regime Especial de Tributação 
concedido à Empresa Cooperativa dos Granjeiros do Oeste de Minas 
Ltda., pelo Secretário de Estado de Fazenda. 

Atenciosamente, 
Clésio Soares de Andrade, Vice-Governador, no exercício do cargo de 

Governador do Estado." 
- À Comissão de Fiscalização Financeira, nos termos da Decisão 

Normativa da Presidência nº 13. 
* - Publicado de acordo com o texto original. 

MENSAGEM Nº 522/2006 
Belo Horizonte, 7 de março de 2006. 
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Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Submeto à apreciação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, no uso da 

competência que me confere o inciso V do art. 90 da Constituição do 
Estado e tendo em vista o disposto no art. 7° da Lei nº 15.292, de 5 de 
agosto de 2004, o expediente relativo ao Regime Especial de Tributação 
concedido à Empresa Avivar Alimentos Ltda., pelo Secretário de Estado 
de Fazenda. 

Atenciosamente, 
Clésio Soares de Andrade, Vice-Governador, no exercício do cargo de 

Governador do Estado." 
- À Comissão de Fiscalização Financeira, nos termos da Decisão 

Normativa da Presidência nº 1 3. 
* - Publicado de acordo com o texto original. 

MENSAGEM Nº 523/2006 
Belo Horizonte, 7 de março de 2006. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Submeto à apreciação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, no uso da 

competência que me confere o inciso V do art. 90 da Constituição do 
Estado e tendo em vista o disposto no art. 7º da Lei nº 15.292, de 5 de 
agosto de 2004, o expediente relativo ao Regime Especial de Tributação 
concedido à Empresa Organizações Francap Ltda., pelo Secretário de 
Estado de Fazenda. 

Atenciosamente, 
Clésio Soares de Andrade, Vice-Governador, no exercício do cargo de 

Governador do Estado." 
- À Comissão de Fiscalização Financeira, nos termos da Decisão 

Normativa da Presidência nº 13. 
* - Publicado de acordo com o texto original. 

MENSAGEM Nº 524/2006 
Belo Horizonte, 7 de março de 2006. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Submeto à apreciação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, no uso da 

competência que me confere o inciso V do art. 90 da Constituição do 
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Estado e tendo em vista o disposto no art. 7º da Lei nº 15.292, de 5 de 
agosto de 2004, o expediente relativo ao Regime Especial de Tributação 
concedido à Empresa Distribuidora de Carnes Vale do Paraíso Ltda., pelo 
Secretário de Estado de Fazenda. 

Atenciosamente, 
Clésio Soares de Andrade, Vice-Governador, no exercício do cargo de 

Governador do Estado." 
- À Comissão de Fiscalização Financeira, nos termos da Decisão 

Normativa da Presidência nº 13. 
•- Publicado de acordo com o texto original. 

MENSAGEM Nº 525/2006 
Belo Horizonte, 7 de março de 2006. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Submeto à apreciação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, no uso da 

competência que me confere o inciso V do art. 90 da Constituição do 
Estado e tendo em vista o disposto no art. 7º da Lei nº 15.292, de 5 de 
agosto de 2004, o expediente relativo ao Regime Especial de Tributação 
concedido à Empresa Mafrial Matadouro e Frigorífico Ltda., pelo 
Secretário de Estado de Fazenda. 

Atenciosamente, 
Clésio Soares de Andrade, Vice-Governador, no exercício do cargo de 

Governador do Estado." 
- À Comissão de Fiscalização Financeira, nos termos da Decisão 

Normativa da Presidência nº 13. 
• - Publicado de acordo com o texto original. 

MENSAGEM Nº 526/2006 
Belo Horizonte, 7 de março de 2006. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Submeto à apreciação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, no uso da 

competência que me confere o inciso V do art. 90, da Constituição do 
Estado, e tendo em vista o disposto no art. 7º da Lei nº 15.292, de 5 de 
agosto de 2004, o expediente relativo ao Regime Especial de Tributação 
concedido à Empresa Nogueira Rivelli Irmãos Ltda., pelo Secretário de 
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Estado de Fazenda. 

Atenciosamente, 
Clésio Soares de Andrade, Vice-Governador, no exercício do cargo de 

Governador do Estado." 
- À Comissão de Fiscalização Financeira, nos termos da Decisão 

Normativa da Presidência nº 13. 
* - Publicado de acordo com o texto original. 

MENSAGEM Nº 527/2006 
Belo Horizonte, 7 de março de 2006. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Submeto à apreciação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, no uso da 

competência que me confere o inciso V do art. 90 da Constituição do 
Estado e tendo em vista o disposto no art. 7º da Lei nº 15.292, de 5 de 
agosto de 2004, o expediente relativo ao Regime Especial de Tributação 
concedido à Empresa Friboi Lida., pelo Secretário de Estado de Fazenda. 

Atenciosamente, 
Clésio Soares de Andrade, Vice-Governador, no exercício do cargo de 

Governador do Estado." 
- À Comissão de Fiscalização Financeira, nos termos da Decisão 

Normativa da Presidência nº 13. 
* - Publicado de acordo com o texto original. 

MENSAGEM Nº 528/2006 
Belo Horizonte, 7 de março de 2006. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Submeto à apreciação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, no uso da 

competência que me confere o inciso V do art. 90 da Constituição do 
Estado e tendo em vista o disposto no art. 7° da Lei nº 15.292, de 5 de 
agosto de 2004, o expediente relativo ao Regime Especial de Tributação 
concedido à Empresa Unifrigo Indústria Comércio Importação e 
Exportação Lida., pelo Secretário de Estado de Fazenda. 

Atenciosamente, 
Clésio Soares de Andrade, Vice-Governador, no exercício do cargo de 

Governador do Estado." 
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- À Comissão de Fiscalização Financeira, nos termos da Decisão 

Normativa da Presidência nº 13. 
• - Publicado de acordo com o texto original. 

MENSAGEM Nº 529/2006 
Belo Horizonte, 7 de março de 2006. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Submeto à apreciação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, no uso da 

competência que me confere o inciso V do art. 90 da Constituição do 
Estado e tendo em vista o disposto no art. 7º da Lei nº 15.292, de 5 de 
agosto de 2004, o expediente relativo ao Regime Especial de Tributação 
concedido à Empresa Sadia S.A., pelo Secretário de Estado de Fazenda. 

Atenciosamente, 
Clésio Soares de Andrade, Vice-Governador, no exercício do cargo de 

Governador do Estado." 
- À Comissão de Fiscalização Financeira, nos termos da Decisão 

Normativa da Presidência nº 13. 
• - Publicado de acordo com o texto original. 

MENSAGEM Nº 530/2006 
Belo Horizonte, 7 de março de 2006. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Submeto à apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, no uso da 

competência que me confere o inciso V do art. 90, da Constituição do 
Estado, e tendo em vista o disposto no art. 7º da Lei nº 15.292, de 5 de 
agosto de 2004, o expediente relativo ao Regime Especial de Tributação 
concedido à empresa Matadouro e Frigorífico Paladar Lida., pelo 
Secretário de Estado de Fazenda. 

Atenciosamente, 
Clésio Soares de Andrade, Vice-Governador, no exercício do cargo de 

Governador do Estado." 
- À Comissão de Fiscalização Financeira, nos termos da Decisão 

Normativa da Presidência nº 13. 
• - Publicado de acordo com o texto original. 

MENSAGEM Nº 531/2006 
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Belo Horizonte, 7 de março de 2006. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Submeto à apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, no uso da 

competência que me confere o inciso V do art. 90, da Constituição do 
Estado, e tendo em vista o disposto no art. 7º da Lei nº 15.292, de 5 de 
agosto de 2004, o expediente relativo ao Regime Especial de Tributação 
concedido à empresa Frigorífico Nossa Senhora da Saúde Lida., pelo 
Secretário de Estado de Fazenda. 

Atenciosamente, 
Clésio Soares de Andrade, Vice-Governador, no exercício do cargo de 

Governador do Estado." 
- À Comissão de Fiscalização Financeira, nos termos da Decisão 

Normativa da Presidência nº 1 3. 
* - Publicado de acordo com o texto original. 

MENSAGEM Nº 532/2006 
Belo Horizonte, 1 O de março de 2006. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Submeto à apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, no uso da 

competência que me confere o inciso V do art. 90, da Constituição do 
Estado, e tendo em vista o disposto no art. 7º da Lei nº 15.292, de 5 de 
agosto de 2004, o expediente relativo ao Regime Especial de Tributação 
concedido à empresa Rio Branco Alimentos S/A., pelo Secretário de 
Estado de Fazenda. 

Atenciosamente, 
Clésio Soares de Andrade, Vice-Governador, no exercício do cargo de 

Governador do Estado." 
- À Comissão de Fiscalização Financeira, nos termos da Decisão 

Normativa da Presidência nº 13. 
* - Publicado de acordo com o texto original. 

OFÍCIOS 
Do Sr. Diniz Lopes dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de 

Mauá (SP), encaminhando moção aprovada por essa Casa dirigindo 
apelo ao Presidente da República, bem como a outras autoridades, com 
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vistas a que o reajuste de aposentados e pensionistas não seja inferior 
ao do salário mínimo. (-À Comissão do Trabalho.) 

Do Sr. limar Bastos Santos, Presidente da Fundação Estadual do Meio 
Ambiente - Feam -, prestando informações relativas ao Requerimento nº 
5.290/2005, da Comissão de Participação Popular. 

Do Sr. Almir Márcio Miguel, Gerente de Apoio ao Desenvolvimento 
Urbano da CEF, notificando liberação de recursos financeiros destinados 
à Copasa-MG. (-À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do 
art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento 
Interno.) 

Do Sr. José Henrique Paim Fernandes, Presidente do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação - FNDE - (4), notificando liberação de 
recursos para a Secretaria de Educação, conforme especifica. (- À 
Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da 
Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.) 

2ª 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 Nº 3.040/2006 
Proíbe a operação de aeroportos, no perímetro urbano de 7km (sete 

quilômetros) da região central da cidade, nos Municípios com mais de 
1.000.000 (um milhão de habitantes). 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - É vedada a operação de aeroportos no raio de 7km (sete 

quilômetros) do perímetro urbano dos Municípios com uma população 
superior a 1.000.000 (um milhão de habitantes). 

Parágrafo único - A sede da Prefeitura Municipal será o ponto de 
referência para a medição de raio. 

Art. 2º - O Poder Executivo diligenciará junto aos Governos Municipais 
com o objetivo de transferir para áreas fora do perímetro urbano os 
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pequenos aeroportos que, em face do crescimento demográfico e da 
expansão imobiliária, passem a representar perigo para as populações 
adjacentes. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 14 de março de 2006. 
Alencar da Silveira Jr. 
Justificação: Os aeroportos construídos em áreas residenciais 

prejudicam intensamente a população que vive na região. 
Os problemas são diversos, tais como o barulho provocado pelo grande 

número de vôos, as poluições visual e atmosférica, que ocasionam 
implicações diretas sobre o futuro da região. 

Urge, também, transferir os aeroportos já construídos visando a 
propiciar a melhoria da qualidade de vida dos moradores da região já 
urbanizada. 

Os aeródromos situados em áreas urbanizadas com grande densidade 
populacional, causam desconforto na comunidade local. Questões como 
poluição sonora, segurança das áreas residenciais vizinhas, aumento do 
já intenso tráfego da região e, principalmente, agressão a áreas 
ambientais são motivo de apreensão e devem ser analisadas. Não é 
necessário ser perito para perceber o barulho causado pelo pouso e pela 
decolagem de aeronaves em aeroportos. O tráfego causa considerável 
barulho nas áreas vizinhas. 

A implementação de jatos causa um aumento incontestável da poluição 
sonora da região. Estudos relativos à aviação civil ressaltam que os 
ruídos constituem um problema para as áreas vizinhas. 

Deve-se considerar ainda a existência do comum tráfego aéreo, no qual 
aeronaves ficam sobrevoando o aeroporto a espera de pista vaga para 
realização do pouso. I mensurável seria a poluição sonora nesses casos. 

No aspecto de segurança, não são poucos os motivos de preocupação 
das comunidades vizinhas aos aeroportos. Os pousos e as decolagens 
seriam realizados em direção às suas residências. E, no caso de tráfego 
aéreo supracitado, aeronaves circulam sobre suas casas à espera do 
pouso. Acidentes de resultados desastrosos e de grande repercussão, 
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como o da companhia aérea TAM, entre outros, são exemplo de 
acidentes em aeroportos envolvidos pela malha urbana, nos quais 
figuravam entre as vitimas fatais não só passageiros, mas também as 
pessoas que ali residiam. 

Os aeroportos em perímetro urbano tendem a ser envolvidos pela 
expansão imobiliária, e não se pode permitir que se originem da vontade 
de pequenos grupos elitistas, em detrimento de maioria esmagadora da 
população. 

Há que se preservar a qualidade de vida, e, entre os seus itens 
principais, um dos que causam maiores transtornos é a decolagem e a 
aterrissagem sucessivas de jatos de grande porte. 

Este projeto irá beneficiar toda a região, propiciando tranqüilidade e 
dignidade humana. 

Por essas razões apresento esta proposição, para a qual peço a 
aquiescência de meus pares. 

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

PROJETO DE LEI N2 3.041/2006 
Dispõe sobre a aplicação dos recursos da Contribuição de Intervenção 

no Domínio Econômico, instituída pela Lei Federal nº 10.336, de 19 de 
dezembro de 2001, nos serviços de transporte público e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - Do montante dos recursos orçamentários previstos na Lei 

Federal nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001, repassados pela União 
ao Estado, serão destinados 30% (trinta por cento) para melhoria da infra-
estrutura dos serviços de transporte público do Estado. 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 14 de março de 2006. 
Alencar da Silveira Jr. 
Justificação: A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -

CIDE - incidente sobre a importação e a comercialização de petróleo e 
seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool etílico combustível 
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foi possibilitada pela Emenda Constitucional nº 33 e instituída pela Lei 
Federal no 10.336, de 19/12/2001, sob o argumento de que, por meio 
dela, seriam alocados recursos para recuperar, melhorar e ampliar a 
infra-estrutura de transportes do País, bem como recuperar áreas 
degradadas pela indústria do petróleo e do gás e para subsidiar preços 
de determinados combustíveis. No Congresso Nacional, a promessa de 
que o dinheiro proveniente da CIDE iria mudar rapidamente a caótica 
situação do setor de transportes, principalmente do transporte público, foi 
o motivo principal para convencimento de Deputados e Senadores para a 
criação desse novo tributo. Essa emenda fez constar no inciso 11 do § 4º 
do art. 177 da Constituição da República que os recursos arrecadados 
por meio da CIDE serão destinados: ao pagamento de subsídios a preços 
ou transporte de álcool combustível, gás natural e seus derivados e 
derivados de petróleo; ao financiamento de projetos ambientais 
relacionados com a indústria do petróleo e do gás; ao financiamento de 
programas de infra-estrutura de transportes. 

Posteriormente, com a edição da Lei Federal nº 10.886, de 4/5/2004, 
foram introduzidas alterações na Lei Federal nº 10.336, de 2001, 
estabelecendo os percentuais dos recursos da CIDE a que os Estados, 
Distrito Federal e Municípios fariam jus. 

Assim, esta proposta legislativa pretende estabelecer o percentual dos 
recursos orçamentários da CIDE, recebidos da União, a serem alocados 
pelo Estado de Minas Gerais na melhoria da infra-estrutura do transporte 
público em cumprimento ao preceito expresso na Constituição Federal. 

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

PROJETO DE LEI Nº 3.042/2006 
Declara de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento 

Comunitário do Retiro- Adecor -,com sede no Município de Pratápolis. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de 

Desenvolvimento Comunitário do Retiro - Adecor -, com sede no 



Município de Pratápolis. 
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 14 de março de 2006. 
André Quintão 
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Justificação: A Associação de Desenvolvimento Comunitário do Retiro -
Adecor - foi fundada em 2000, com a finalidade de contribuir para o 
fomento e racionalização das explorações agropecuárias, realizar ações 
visando a proteção do meio ambiente e executar programas de 
desenvolvimento para melhorar as condições sócio-econômicas e a 
qualidade de vida da comunidade. 

Assim, a entidade vem se comprometendo na luta pela melhoria da 
qualidade de vida da população, buscando avançar na compreensão dos 
direitos e objetivos constantes na Loas e no Estatuto da Criança e do 
Adolescente - ECA - e seguindo as diretrizes das políticas públicas para 
crianças e adolescentes. 

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

PROJETO DE LEI Nº 3.043/2006 
Declara de utilidade pública a Pastoral da Criança, com sede no 

Município de Montes Claros. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - Fica declarada de utilidade pública a Pastoral da Criança, com 

sede no Município de Montes Claros. 
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 14 de março de 2006. 
André Quintão 
Justificação: A Pastoral da Criança, organismo de Ação Social da 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB -, tem por objetivo o 
desenvolvimento integral das crianças, trabalhando em favor delas, de 
suas famílias e comunidades, sem distinção de raça, cor, profissão, 
nacionalidade, sexo, credo religioso ou político. 

Assim, a entidade vem se comprometendo na luta pela melhoria da 
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qualidade de vida da população, buscando avançar na compreensão dos 
direitos e objetivos constantes na Loas e no Estatuto da Criança e do 
Adolescente - ECA - e seguindo as diretrizes das políticas públicas para 
crianças e adolescentes. 

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

PROJETO DE LEI Nº 3.044/2006 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Santana do 

Riacho e Comunidades Rurais - ACSRCR -, com sede no Município de 
Santana do Riacho. 

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

de Santana do Riacho e Comunidades Rurais - ACSRCR -, com sede no 
Município de Santana do Riacho. 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 14 de março de 2006. 
André Quintão 
Justificação: A Associação Comunitária de Santana do Riacho e 

Comunidades Rurais- ACSRCR -, com sede no Município de Santana do 
Riacho, tem por objetivo buscar a melhoria da qualidade de vida da 
comunidade, por meio de ações como: educação complementar à 
distância; educação ambiental ; ações básicas de saúde, protegendo a 
saúde da família, da maternidade à terceira idade; geração de renda para 
auto-sustentação das famílias por meio de formação profissional. 

Assim, a Associação vem-se comprometendo na luta pela melhoria da 
qualidade de vida da população. 

- 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 I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 3.045/2006 
Declara de utilidade pública o Planura Projeto Resgate, com sede no 

Município de Planura. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - Fica declarado de utilidade pública o Planura Projeto Resgate, 

com sede no Município de Planura. 
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 14 de março de 2006. 
Célio Moreira 
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade 

pública o Planura Projeto Resgate, sociedade civil, sem fins lucrativos, 
que tem por finalidade fornecer subsídios técnicos, científicos e 
educacionais para que famílias carentes tenham condições de exercer a 
cidadania, com a criação de escolas, atividades técnico-científicas, 
esporte e lazer; cooperar para que crianças e adolescentes em situação 
de abandono pelos seus familiares tenham condições normais de vida; 
proporcionar à população carente (de rua) meios para sua integração 
social, de tal forma a ser auto-sustentável; contribuir com os 
encarcerados, fornecendo-lhes, por meio de cursos, visitas técnicas e 
ensino; promover treinamento e capacitação dirigidas às pessoas da 
terceira idade; desenvolver trabalhos sociais e educativos, objetivando a 
prevenção do uso e comércio de drogas; contribuir no combate à fome e 
à miséria mediante projetos específicos; cooperar com as crianças, os 
adolescentes e seus familiares, oferecendo creches, escolas e projetos 
específicos; proporcionar aos jovens, trabalhadores rurais e urbanos, 
cursos profissionalizantes e recreação com princípios familiares; prestar 
assistência às crianças de ambos os sexos, em regime de semi-internato 
e creche; ministrar cursos e palestras por meio de rádios educativas; 
promover ações de prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas 
portadoras de deficiência, por meio de projetos especiais. 

Por ser justo, espero contar com o apoio dos nobres pares. 
- 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 I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 3.046/2006 
Dá a denominação de Rodovia Adelino Simionatto à estrada que liga os 
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Municípios de Albertina e Jacutinga. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o- Fica denominado Rodovia Adelino Simionatto a estrada que liga 

os Municípios de Albertina e Jacutinga. 
Art. 2 o- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 14 de março de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva 
Justificação: Em homenagem a Adelino Simionatto, filho tão ilustre do 

Município sul-mineiro de Jacutinga, que ganhou o reconhecimento e o 
apreço de seus conterrâneos, é que se propõe que a Rodovia MG-295, 
que liga Albertina a Jacutinga, receba o seu nome. 

Como ferreiro, profissão que exerceu durante toda a vida, Adelino 
Simionatto visitava constantemente Albertina, prestando seus serviços 
nas fazendas locais, ferrando as tropas de animais que conduziam café 
para armazéns com destino ao porto de Santos. 

Nesse vai-e-vem, tornava-se veículo confiável de informações, de 
transporte de notícias e condutor de novos equipamentos para melhorar a 
produção cafeeira, incentivar o comércio e melhorar a qualidade de vida 
do povo albertinense. 

Marido exemplar, bom pai, amigo de todos os que o conheceram, 
Adelino Simionatto sempre mereceu o respeito e a admiração de todos, 
por seu caráter íntegro e honesto. 

Católico fervoroso, dinâmico, a sua atuação profissional era sempre 
permeada por uma mensagem de fé e de esperança, deixando a todos, 
por isso mesmo, um legado de retidão e justiça. 

De sua vasta experiência e de sua bravura, hoje nos orgulhamos, e em 
seus exemplos nos pautamos. Seus incomparáveis feitos fazem parte de 
uma era que jamais terá fim. Pelos seus caminhos trilham seus 
descendentes que, com lisura, enaltecem o nome do genitor. 

Assim, tem grande relevância a denominação aqui proposta que, com 
certeza, encontrará eco em toda a população, em virtude das notórias 
qualidades e dos importantes serviços pelo homenageado prestados à 
comunidade que sempre o respeitou. 
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Adelino Simionatto faleceu em 14/3/54. 
Por estas razões, aguardo dos meus nobres pares aprovação a esta 

nossa proposição. 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 

preliminar, e de Transporte, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c 
o art. 1 03, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 3.047/2006 
Declara de utilidade pública o Instituto Mineiro de Defesa do 

Consumidor, com sede no Município de Boa Esperança. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Instituto de Defesa do 

Consumidor, com sede no Município de Boa Esperança. 
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 14 de março de 2006. 
Dilzon Melo 
Justificação: O Instituto Mineiro de Defesa do Consumidor é uma 

sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos. Tem por finalidade 
estatutária informar e orientar o consumidor sobre produtos e serviços e 
todos os demais aspectos envolvidos nas relações de consumo, incluindo 
legislação, regulamentação e fiscalização; realizar testes comparativos 
entre produtos e serviços oferecidos ao consumidor; planejar, produzir e 
editar materiais informativos destinados ao cumprimento dos objetivos do 
Instituto; atuar junto aos poderes públicos, visando ao aperfeiçoamento 
da legislação e das normas de fiscalização e dos demais procedimentos 
de defesa do interesse ou direitos do consumidor e dos contribuintes em 
geral, bem como o cumprimento das leis e normas já promulgadas; atuar 
junto a instituições privadas visando ao aperfeiçoamento das normas 
técnicas e dos procedimentos relativos ao fornecimento de produtos e 
serviços; exercer em juízo, individual ou coletivamente, a defesa dos 
interesses e direitos dos consumidores, vítimas e contribuintes, 
independente de autorização de nova assembléia geral; promover 
estudos, pesquisas e eventos relacionados ao consumo, a qualidade de 
produtos e serviços. O Instituto Mineiro de Defesa do Consumidor, não 



402 
fará distinção alguma quanto à raça, cor, condições soc1a1s, credo, 
política ou religião. O Instituto funciona regularmente e tem uma diretoria 
composta por pessoas idôneas e que não recebem nenhuma 
remuneração pelo exercício de seus respectivos cargos. Reconhecer a 
instituição como de utilidade pública estadual proporcionará condições 
para a dinamização de suas atividades e concretização de todos os seus 
objetivos. Em razão do exposto, espero contar com o apoio dos nobres 
pares à aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N' 3.048/2006 
Declara de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo, com sede no 

Município de Campos Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - Fica declarado de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo, 

com sede no Município de Campos Gerais. 
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões 14 de março de 2006. 
Dimas Fabiano 
Justificação: O Lar São Vicente de Paulo é um associação civil de 

direito privado, beneficente, caritativa e de assistência social, sem fins 
econômicos, fundado em julho de 1992 tem por finalidade a prática da 
caridade cristã no campo da assistência social e da promoção humana, 
visando especialmente a manter estabelecimento destinado a abrigar 
pessoas idosas de ambos os sexos, proporcionando-lhes assistência 
material, moral e espiritual, tais como: alimentação, vestuário, 
medicamento, assistências médico-dentária e religiosa; organizar e 
manter as dependências que se fizerem necessárias e que se regerão 
por regimentos internos específicos aprovados pela diretoria: criar, 
manter e, se possível, estender tais serviços a famílias e pessoas 
necessitadas. Por esses motivos é que solicito aos nobres pares a 
aprovação deste projeto de lei. 
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 

preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o 
art. 103, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 3.049/2006 
Declara de utilidade pública o Centro de Integração e Apoio ao 

Adolescente de Patrocínio - CIAAP -, com sede no Município de 
Patrocínio. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - Fica declarada de utilidade pública o Centro de Integração e 

Apoio ao Adolescente de Patrocínio- CIAAP -, com sede no Município de 
Patrocínio. 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 14 de março de 2006. 
Domingos Sávio 
Justificação: O Centro de Integração e Apoio ao Adolescente de 

Patrocínio - CIAAP -, com sede no Município de Patrocínio, tem como 
finalidade promover ações concretas de apoio ao ser humano, em seu 
contexto familiar e comunitário, com especial atenção às crianças e aos 
adolescentes em situação de vulnerabilidade social, priorizando as ações 
voltadas para o cumprimento do ECA e da Loas, bem como as ações 
preventivas, por meio da assistência social e à saúde, da escolarização e 
da profissionalização, de forma direta ou em parceria com outras 
instituições afins. 

Ademais, está em pleno funcionamento há mais de um ano, e sua 
diretoria é composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo 
exercício de suas funções. Visto que a entidade desenvolve um trabalho 
social, torna-se justa a sua declaração de utilidade pública estadual. 

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à 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 I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 3.050/2006 
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Declara de utilidade pública a entidade Clube Atlético Candeense, com 

sede no Município de Candeias. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - Fica declarada de utilidade pública estadual a entidade Clube 

Atlético Candeense, com sede no Município de Candeias. 
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 14 de março de 2006. 
lvair Nogueira 
Justificação: O Clube Atlético Candeense é uma entidade civil, 

legalmente constituída, sediada em Candeias, que presta relevantes 
serviços socioeducacionais na área de esporte amador, principalmente o 
futebol de campo, além de desenvolver outras modalidades desportivas, 
promovendo atividades de lazer, de caráter social e cultural. 

Conforme documentação apresentada, a referida entidade atende aos 
requisitos exigidos pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 
12.972, de 27/7/98, alterada pela Lei nº 15.430, de 3/1/2005. 

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.051/2006 
Declara de utilidade pública a entidade Abrigo Jesus Maria José, com 

sede no Município de Machado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art.1 º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Abrigo Jesus 

Maria José, com sede no Município de Machado. 
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 14 de março de 2006. 
lvair Nogueira 
Justificação: O Abrigo Jesus Maria José, com sede em Machado, é uma 

entidade civil sem fins lucrativos, legalmente constituída, fundada em 
19/3/48. Prestando relevantes serviços de assistência social, abrigando 
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menores do sexo feminino com idade entre 4 até 18 anos, órfãs ou 
procedentes de famílias desestruturadas, amparando-as e educando-as. 

Conforme documentação apresentada, a referida entidade atende aos 
requisitos exigidos pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 
12.972, de 2717/98, alterada pela Lei nº 15.430, de 3/1/2005. 

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

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

PROJETO DE LEI N° 3.052/2006 
Declara de utilidade pública a Associação dos Amigos de São Geraldo, 

com sede no Município de Francisco Sá. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º -Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Amigos de 

São Geraldo com sede no Município de Francisco Sá. 
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 14 de março de 2006. 
Paulo Cesar 
Justificação: A Associação dos Amigos de São Geraldo, sociedade civil 

sem fins lucrativos, fundada em 25/5/88, vem realizando valoroso 
trabalho na comunidade do povoado de São Geraldo, no Município de 
Francisco Sá. 

Dentre as ações da Associação destacamos o trabalho de congregar 
órgãos e pessoas interessadas em buscar melhorias para a comunidade, 
o desenvolvimento de programas de agricultura, a promoção da 
integração social e econômica da comunidade, objetivando a melhoria do 
nível de vida, e o bem-estar dos cidadãos. 

É de extrema importância a concessão do título declaratório de utilidade 
pública estadual, pois com ele a entidade poderá firmar parcerias com os 
órgãos estaduais visando à melhoria e à ampliação do atendimento à 
comunidade. 

Contamos, portanto, com o apoio dos nobres pares à aprovação deste 
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projeto. 

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

PROJETO DE LEI Nº 3.053/2006 
Dá a denominação de Rodovia Antônio Lisboa Guerra Neto ao trecho 

da Rodovia MGT-120 que liga o Município de Nova Era ao Município de 
ltabira. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1º- O trecho da Rodovia MGT-120 que liga o Município de Nova 

Era ao Município de ltabira passa a denominar-se Rodovia Antônio 
Lisboa Guerra Neto. 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 14 de março de 2006. 
Mauri Torres 
Justificação: Antônio Lisboa Guerra Neto, natural de Santa Maria de 

ltabira, foi um grande empreendedor, que muito contribuiu para o 
desenvolvimento do Município de ltabira e da região do Vale do Rio Doce, 
por meio da sua atuação na área de eletrificação rural, como também em 
obras de urbanização, saneamento básico e pavimentação. Tuniquinho, 
como era conhecido, esteve à frente de grandes projetos, não só na área 
de urbanização e desenvolvimento urbano e rural, mas também na área 
educacional, do ensino superior . 

Modelo de gestão, Antônio Lisboa Guerra Neto acreditava no potencial 
do ser humano e buscava mostrar ao próximo as ferramentas disponíveis 
para aprimorar suas competências. 

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

PROJETO DE LEI Nº 3.054/2006 
Autoriza o Poder Executivo a doar os imóveis que especifica ao 

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

Miguel do Anta os seguintes imóveis: 
I - com área de 2.330m2 (dois mil trezentos e trinta metros quadrados), 

situado na Avenida Ovídio Ferraz, em São Miguel do Anta, registrado no 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Viçosa, Matrícula nº 
3.420; 

11 - com área de 195m2 (cento e noventa e cinco metros quadrados), 
situado na Avenida Ovídio Ferraz, em São Miguel do Anta, registrado no 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Viçosa, Matrícula nº 
4.486. 

Parágrafo único - Os imóveis a que se referem os incisos I e 11 deste 
artigo destinam-se à implantação de praça de esportes municipal. 

Art. 2º - Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do 
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura 
pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no art. 
1 º. 

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 14 de março de 2006. 
Mauri Torres 
Justificação: Nos imóveis objetos da proposta apresentada funcionava 

praça de esportes, que atualmente se encontra desativada. O Município 
de São Miguel do Anta pretende reativar a referida praça de esportes, 
procedendo à sua recuperação e reforma. Vê-se, então, que a doação do 
imóvel para o Município é de grande conveniência para a população local. 
Assim, a autorização pretendida reveste-se de relevante interesse 
público. 

Em face do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para a 
aprovação da proposição. 

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

PROJETO DE LEI Nº 3.055/2006 
Autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao Município 
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de Miraí. 

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

o imóvel com área de dez mil metros quadrados situado na localidade de 
Bela Vista - Fazenda da Passagem, no Município de Miraí -, registrado 
sob o nº 3248, à fi. 133 do livro 3-F no Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Miraí . 

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo 
destina-se à implantação de unidade administrativa municipal. 

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado 
se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública 
de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no art. 1 º· 

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 14 de março de 2006. 
Mauri Torres 
Justificação: O imóvel objeto da proposta apresentada pertence ao 

Estado, mas encontra-se em desuso. O Município de Miraí pretende 
construir no local um núcleo da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 
Ambiente, além de viveiros de mudas, hortas e ponto de apoio ao 
produtor rural, o que fomentará o negócio agropecuário do Município. Por 
isso, vê-se que a doação do imóvel para o Município é de grande 
conveniência para a população de Miraí. 

Assim, a autorização pretendida reveste-se de relevante interesse 
público. Em face do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares 
para aprovação da proposição. 

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

PROJETO DE LEI Nº 3.056/2006 
Autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao Município 

de São Pedro dos Ferros. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de São 
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Pedro dos Ferros o imóvel com área de 3.000m2 (três mil metros 
quadrados) situado na Rua Silva Bastos, em São Pedro dos Ferros, 
registrado sob o nº 10.937, à fi. 51 do Livro 3-L, no Cartório de Registro 
de Imóveis da Comarca de Rio Casca. 

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo 
destina-se à implantação de unidade administrativa municipal e ao 
funcionamento de unidade voltada para a prestação de serviços para a 
comunidade. 

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 art. 
1 º. 

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 14 de março de 2006. 
Mauri Torres 
Justificação: No imóvel objeto da proposta apresentada, funciona a 

Secretaria Municipal de Saúde de São Pedro dos Ferros e unidade 
voltada para a prestação de serviços à comunidade. Com vistas a melhor 
atender à população local, o referido Município pretende ampliar o posto 
de saúde municipal, que já funciona no imóvel. Para a realização da obra 
pretendida, será necessário o aporte de recursos financeiros do erário 
municipal. Por outro lado, para fins de recebimento de transferências de 
numerário para esse fim, é importante a comprovação da titularidade do 
imóvel. Por isso, vê-se que a doação do imóvel para o Município é de 
grande conveniência para a população de São Pedro dos Ferros. 

Assim sendo, a autorização pretendida reveste-se de relevante 
interesse público. Em face do exposto, contamos com o apoio dos nobres 
pares à aprovação desta proposição. 

- 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. 

REQUERIMENTOS 
Nº 6.158/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
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formulado voto de congratulações com o Sr. José Octávio de Brito 
Capanema por sua posse como Desembargador do Tribunal de Justiça 
do Estado.(- À Comissão de Administração Pública.) 

Nº 6.159/2006, do Deputado Jayro Lessa, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com o Sindicato da Indústria da Fundição no 
Estado de Minas Gerais pelos serviços prestados no decorrer do ano de 
2005. (-À Comissão de Turismo.) 

Nº 6.160/2006, do Deputado Jayro Lessa, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com as comunidades de Acaiaca, Casa Grande, 
Divino das Laranjeiras, Engenheiro Caldas, Frei Inocêncio, Marilac, 
Sardoá, Santa Efigênia de Minas e Virginópolis pelo transcurso do 
aniversário de emancipação político-administrativa desses Municípios. (-
À Comissão de Assuntos Municipais.) 

Nº 6.161/2006, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Sr. Paulo César de Oliveira pelo 
transcurso do 4º aniversário de fundação da "Revista Encontro". 

Nº 6.162/2006, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando ao 
Governador do Estado seja o Município de Tocantins incluído no 
programa de expansão de telefonia celular em caráter prioritário. 

Nº 6.163/2006, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando ao 
Governador do Estado seja o Município de Tombos incluído no programa 
de expansão de telefonia celular em caráter prioritário. 

Nº 6.164/2006, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando ao 
Governador do Estado seja o Município de Vieiras incluído no programa 
de expansão de telefonia celular em caráter prioritário. 

Nº 6.165/2006, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando ao 
Governador do Estado seja o Município de Belmiro Braga incluído no 
programa de expansão de telefonia celular em caráter prioritário. 

Nº 6.166/2006, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando ao 
Governador do Estado seja o Município de Resende Costa incluído no 
programa de expansão de telefonia celular em caráter prioritário. 

Nº 6.167/2006, da Deputada Vanessa Lucas, solicitando seja formulada 
manifestação de aplauso à diretoria do Sest-Senat pela inauguração da 
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Unidade Sest-Senat Poços de Caldas. (- Distribuídos à Comissão de 
Transporte.) 

Nº 6.168/2006, da Deputada Vanessa Lucas, solicitando seja formulada 
manifestação de aplauso à Sra. Maria Elvira Salles Ferreira, Presidente 
da Fundação Newton Paiva para o Desenvolvimento Cultural e Social, 
pela realização do seminário "Mídia, Escola & Família - Interfaces para a 
Mudança".(- À Comissão de Educação.) 

Nº 6.169/2006, da Deputada Vanessa Lucas, solicitando seja formulada 
manifestação de aplauso ao Sr. Eduardo Prates Octaviani Bernis, 
Presidente da Associação Comercial de Minas, pelo lançamento do livro 
"Caminhos da Sustentabilidade no Brasil".(- À Comissão de Turismo.) 

Nº 6.170/2006, da Deputada Vanessa Lucas, solicitando seja formulada 
manifestação de aplauso ao Sr. Marcos Montes, Secretário de 
Desenvolvimento Social e Esportes, pelo evento especial comemorativo 
do Dia Internacional da Mulher. 

Nº 6.171/2006, da Deputada Vanessa Lucas, solicitando seja formulada 
manifestação de aplauso ao Sr. Silvinho Rezende, Presidente da Câmara 
Municipal de Belo Horizonte, pela realização de reunião solene em 
homenagem ao Dia Internacional da Mulher. (- Distribuídos à Comissão 
de Direitos Humanos.) 

Nº 6.172/2006, da Deputada Vanessa Lucas, solicitando seja formulada 
manifestação de aplauso ao Sr. Aécio Neves, Governador do Estado, 
pela cerimônia de entrega da Comenda da Paz Chico Xavier a diversos 
agraciados.(- À Comissão de Cultura.) 

Nº 6.173/2006, da Deputada Vanessa Lucas, solicitando seja formulada 
manifestação de aplauso ao Sr. Márcio Nunes, Presidente da Copasa-
MG, pelas comemorações do Dia Internacional da Mulher. (-À Comissão 
de Direitos Humanos.) 

Nº 6.17 4/2006, da Deputada Vanessa Lucas, solicitando seja formulada 
manifestação de aplauso à diretoria da Fundação Cultural de Belo 
Horizonte - Fundac-BH - pelo transcurso do 42º aniversário de sua 
instituição. (- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela 
Deputada Ana Maria Resende. Anexe-se ao Requerimento nº 6.128/2006, 
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nos termos do § 22 do art. 173 do Regimento Interno.) 

Nº 6.175/2006, da Deputada Vanessa Lucas, solicitando seja formulada 
manifestação de aplauso à diretoria da "Revista Encontro" pelo transcurso 
do 4º aniversário de sua fundação. (- Semelhante proposição foi 
apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo Moreira. Anexe-se 
ao Requerimento nº 6.161/2006, nos termos do § 22 do art. 173 do 
Regimento Interno.) 

Nº 6.176/2006, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando seja 
encaminhado ao Secretário de Agricultura pedido escrito de informação 
sobre as medidas que vêm sendo tomadas em relação à gripe aviária e 
ao mal da vaca louca. (-À Mesa da Assembléia.) 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Deputada Maria 

Olívia e dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Sávio Souza Cruz e Elmiro 
Nascimento. 

Questões de Ordem 
O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. 

Deputados, boa tarde. Registro a assembléia festiva comemorativa dos 
100 anos da Conferência de Santo Antônio de Cordisburgo, ocorrida no 
dia 12/3/2006. Foi uma festa muito bonita, com a participação de todas as 
conferências e conselhos particulares e centrais, comemorando os 100 
anos de dedicação ao próximo. 

Assim como Frederico Ozanam e seus companheiros, Luiz Guimarães 
Rosa e seus amigos, inspirados nos ideais de justiça e fraternidade, 
fundaram a Conferência de Santo Antônio de Cordisburgo no dia 
13/3/1906. 

Registro a participação dos Contadores de História Miguilim e dos 
Bonecos que Viraram Gente, da Escola Estadual Mestre Candinho, com 
organização dos membros da Conferência de Santo Antônio de 
Cordisburgo, da Obra Unida Sagrado Coração de Jesus, do Conselho 
Central Santa Paulina e do Conselho Particular Santo Antônio de 
Caetanópolis. Aproximadamente 800 pessoas prestigiaram essa festa. 

A outra boa notícia que quero dar a Belo Horizonte e ao nosso querido 
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Barreiro é que recebemos do Governador Aécio Neves, que tem 
cumprido todos os compromissos de campanha, o documento - assinado 
e despachado ontem - que cria o 41 º Batalhão da Polícia Militar do 
Barreiro. Essa era uma reivindicação de muitos anos, atendida a partir do 
momento em que assumimos a cadeira - o Secretário Anastasia, o Dr. 
Otto, o Prol. Sapori, o Cel. Sócrates e o Cel. Júlio. Já estão sendo 
tomadas as providências pelo Comando-Geral para a implantação 
imediata do 41 º Batalhão da Polícia Militar. Isso mostra mais uma ação do 
Governador Aécio Neves para dar segurança ao povo do Estado de 
Minas Gerais. Esse documento cria também os batalhões da polícia em 
Contagem e em Ribeirão das Neves. O Governador Aécio Neves dá essa 
boa notícia e nomeia o Ten. Cel. para tomar a frente na construção do 
batalhão. É uma satisfação que o Governador tenha atendido a mais esse 
pleito, pois o Barreiro é uma "cidade", um distrito de aproximadamente 
360 mil habitantes, com 190 mil eleitores, que, se fosse emancipado, 
seria a 8' cidade do Estado de Minas Gerais. Obrigado. 

O Deputado lrani Barbosa - Na semana passada, ocupei esta tribuna 
para fazer alguns comentários sobre a Prefeitura de Contagem. 
Voltaremos ao assunto, pois teremos tempo para comentar mais algumas 
coisas. 

Hoje o assunto que me traz a esta tribuna é outro, para o qual preciso 
do apoio desta Presidência. Com a mudança do tráfego aéreo do 
Aeroporto da Pampulha para o Aeroporto de Confins, criou-se uma 
situação inusitada para os táxis de Belo Horizonte que participam das 
cooperativas prestadoras de serviço aos motoristas autônomos que 
possuem placa de aluguel de Belo Horizonte. 

Hoje esses motoristas podem levar o passageiro até o Aeroporto de 
Confins, mas não podem atender os conveniados, ao serem chamados a 
buscar passageiros no Aeroporto de Confins. Não há lei que regulamenta 
o transporte metropolitano, pois se trata de um assunto misterioso há 
mais de 40 anos. Sempre vemos o pessoal do Sindicato das Empresas 
de Transporte Metropolitano Intermunicipais com as pastinhas pretas, 
marrons, cor-de-rosa, amarelas, e nunca se consegue resolver o 
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problema da concorrência do transporte intermunicipal, nem do 
metropolitano nem do interestadual neste país. 

Há quem diga - não acredito. pois acredito muito na Justiça de nosso 
Estado - que há uma câmara especial de Desembargadores que assina 
favoravelmente ao transporte. Qualquer ação impetrada contra o 
transporte de passageiros e de cargas em Minas Gerais, passa por uma 
"camarazinha" no Tribunal que faz a sentença "nas coxas". Não acredito. 
Sou grande defensor da nossa Justiça e não posso acreditar que isso 
esteja ocorrendo em nosso Tribunal. 

O transporte dos táxis, que é contrato privado, particular, entre as 
cooperativas e as empresas que usam esse serviço, são impedidos de 
embarcar no Aeroporto de Confins quando chamados por Belo Horizonte. 

Quero dizer a V. Exa. que o Aeroporto de Confins é um aeroporto 
metropolitano de Belo Horizonte, portanto, tem-se de buscar uma solução 
urgente antes que vire um conflito de proporções gigantescas, porque os 
motoristas de Belo Horizonte começam a ser agredidos em Confins e os 
motoristas de carros emplacados em Confins, em Belo Horizonte. 

Esse conflito se tornará de gigantescas proporções, porque, no 
Aeroporto de Confins, parece-me, há dois Cabos do destacamento do 
Município de Confins que mandam na Polícia Militar. Já comuniquei o fato 
à Polícia Militar. Considero até louvável que a Polícia Militar tenha um 
Cabo tão forte, que consiga, durante uma discussão no Aeroporto de 
Confins, na presença de várias testemunhas, incluindo um funcionário do 
meu gabinete, colocar o Ten. Cunha para correr. Se o Cabo é tão forte 
assim, é sinal que a pirâmide da Polícia Militar está invertida no Município 
de Confins. 

O Comandante da Polícia Militar, o Chefe do Gabinete Militar e o 
Secretário Danilo de Castro sabem do problema, mas existe um Cabo 
que manda mais do que todos na Polícia Militar de Minas Gerais. 

Acredito que se tem de buscar uma solução rápida e imediata para o 
problema, pois a situação se agravará. Já houve duas manifestações dos 
cooperativados de Belo Horizonte, e haverá mais, que poderão culminar 
em problemas que impedirão o embarque de passageiros em Confins, 
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pois não recebem o mesmo tratamento do transporte coletivo. Nunca 
houve concorrência para a linha de ônibus de Confins, é favor, como 
todas as linhas existentens em Minas Gerais. Elas são dadas de 
presente. Eles acertam daqui e dali e acabam nomeando o Diretor de 
Transporte do DNER e o Diretor de Transporte Metropolitano; e a coisa 
vai ficando. 

Portanto, peço apoio a V. Exa. para encontrarmos uma solução que 
resolva o problema do transporte de passageiros autônomos, 
principalmente das cooperativas, junto ao Aeroporto de Confins. 

Sr. Presidente, solicito a V. Exa. o encerramento de plano da reunião, 
porque não há Deputados aqui. 

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância das matérias 
constantes na pauta, solicito ao Sr. Secretário que proceda à chamada 
dos Deputados para a recomposição de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Elmiro Nascimento) - (- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 19 Deputados que, 

somados aos 7 em Comissôes, perfazem o total de 26 Deputados, 
número suficiente para a continuação dos trabalhos. 

Questôes de Ordem 
O Deputado Doutor Ronaldo - Sr. Presidente, quero comunicar o 

falecimento de uma pessoa muito ilustre em minha terra, o Dr. José 
Costa, advogado, pai de família, que honrou a classe advocatícia. Ele 
deixará um grande vazio na sociedade sete-lagoana. 

Peço que conste nos anais da Assembléia que o Dr. José Costa, 
homem honrado, faleceu no dia de hoje, pessoa a quem devemos 
reverenciar. Muito obrigado. 

O Deputado lrani Barbosa - Sr. Presidente, solicito novamente o 
encerramento da reunião por falta de quórum. Foi feita uma chamada, 
mas não há quórum. Peço a V. Exa. que nos ajude a recuperar a 
credibilidade deste Parlamento. 

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
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convocando as Deputadas e os Deputados para as reumoes 
extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 15, 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 1' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 14/3/2006 

Presidência dos Deputados Mau ri Torres e Rêmolo Aloise 
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1' Parte: Ata - 2' Parte (Ordem 

do Dia): 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições: Votação, em 1º 
turno, do Projeto de Lei nº 2.357/2005; aprovação na forma do 
Substitutivo nº 1 , com a Emenda nº 1 ; declaração de voto - Questões de 
ordem - Discussão, em 1 º turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 67/2004; apresentação da Emenda nº 1; encerramento da discussão; 
encaminhamento da emenda com a proposta à Comissão Especial -
Suspensão e reabertura da reunião - Encerramento. 

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

Fernando Faria - Elmiro Nascimento - Adalclever Lopes - Adelmo 
Carneiro Leão -Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria 
Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Célio Moreira - Dalmo 
Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor 
Viana - Elisa Costa - Ermano Batista - Fahim Sawan - Gil Pereira -
Gustavo Corrêa - lrani Barbosa - Jayro Lessa - Jésus Lima - Jô Moraes -
João Biliar - João Leite - José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto 
- Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Luiz Humberto Carneiro - Márcio 
Kangussu - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Marlos Fernandes - Miguel 
Martini - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau -
Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos -
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Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião 
Helvécio - Weliton Prado - Zé Maia. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Às 20h5min, 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. 2º-Secretário, para 
proceder à leitura da ata da reunião anterior. 

1 ª Parte 
Ata 

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

2ª Parte (Ordem do Dia) 
2ª Fase 

O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Nos termos do edital de 
convocação, a Presidência vai passar à 2' Parte da reunião, em sua 2ª 
Fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Votação, em 1 º turno, do Projeto de Lei nº 

2.357/2005, do Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a 
oferecer garantia ou contragarantia à Companhia Energética de Minas 
Gerais e às suas subsidiárias integrais, mediante alteração da Lei nº 
8.655, de 18/9/84, e dá outras providências. A Comissão de Justiça 
concluiu pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, 
que apresentou. As Comissões de Administração Pública e de 
Fiscalização Financeira opinaram pela aprovação do projeto na forma do 
Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Emendado em Plenário, voltou 
o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela 
aprovação da Emenda nº 1. Em votação, o Substitutivo nº 1 , salvo 
emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. 
As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
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encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1 º turno, 
o Projeto de Lei nº 2.357/2005 na forma do Substitutivo nº 1, com a 
Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira. 

Declaração de Voto 
O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, somos favoráveis ao 

Projeto de Lei nº 2.357/2005, do Governador do Estado, que autoriza o 
Poder Executivo a oferecer garantia ou contragarantia à Companhia 
Energética de Minas Gerais e às suas subsidiárias integrais, mediante 
alteração da Lei nº 8.655, de 18/9/84, e dá outras providências. 

No entanto, não poderia deixar de falar que estamos de olho, 
fiscalizando a Cemig. Votamos favoravelmente. Não podemos mais 
permitir que a Cemig faça neste ano o que fez no ano passado, ou seja, 
aumentou a conta de energia elétrica em 23,88%, quatro vezes acima do 
índice inflacionário. Já foram fechados os balanços do ano passado. A 
Cemig teve R$2.000.000.000,00 de lucro, o maior lucro de toda a sua 
história. 

Não podemos aceitar que a Cemig, companhia importante, que possui 
excelentes advogados no seu quadro administrativo, faça consultoria com 
advogados do interior por R$1 00.000,00, R$150.000,00, ou contrate 
empresas de limpeza, a Adservis, para acompanhar o processo 
legislativo em Brasília. Apresentamos requerimento nesta Casa e, até 
hoje, não obtivemos qualquer resposta. 

Como uma empresa como a Cemig contrata uma outra que presta 
serviços de limpeza de chão, de móveis para acompanhar processo 
legislativo em Brasília? Já temos os nossos Senadores e os nossos 
Deputados Federais. A Cemig tem um escritório em Brasília e excelentes 
advogados. Agora, justifica? 

Quero uma explicação. Já formulei um requerimento nesta Casa em 
que solicito que a Cemig se explique. Encaminhamos também um 
requerimento ao Ministério Público, mas até hoje não recebemos 
resposta alguma. Como uma empresa de limpeza é contratada pela 
Cemig para acompanhar processo legislativo, para fazer trabalho de 
advogado em Brasília? Não há justificativa. Isso tem que ser averiguado, 
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e as pessoas que firmaram esse contrato fraudulento devem ser 
punidas. 

Além disso, a Cemig não pode dar mais um dissabor à população de 
Minas Gerais com outro aumento na conta de energia elétrica. É aumento 
de IPVA, aumento de seguro obrigatório; é taxa disso e taxa daquilo. O 
Governador queria cobrar até mesmo Taxa de Incêndio das residências, 
mas conseguimos impedir que isso acontecesse. Estamos lutando, e 
novamente proporemos mais uma ação contra a Taxa de Incêndio do 
comércio e da indústria, que tanto penaliza essas áreas. 

Enfim, deixo esse questionamento. Votamos, sim, favoravelmente ao 
Projeto de Lei nº 2.357, mas quero saber como a Cemig contrata uma 
empresa de limpeza para fazer trabalho de advogado em Brasília. Será 
que é para varrer toda a sujeira? Não sei. Queremos essas informações, 
e deixamos claro para toda a diretoria da Cemig que a população de 
Minas Gerais não aceita mais um reajuste na conta de energia elétrica, 
que já foi reajustada, no ano passado, em 23,88%, o que nem se 
compara com o índice da inflação, sendo que os seus lucros foram 
fabulosos, mais de R$2.000.000.000,00. 

Esse é o nosso posicionamento. Mais uma vez cobramos a aprovação 
do nosso requerimento ao Presidente da Cemig. Queremos saber como 
ela conseguiu chegar a essa equação. 

Questões de Ordem 
O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, quero discutir, neste 

momento, duas situações que estamos cobrando do DNIT. 
A primeira se refere ao trecho da BR-040, depois de Paraopeba, no 

sentido do "trevão" de Curvelo. Há quase dois meses, ocorreu a 
obstrução da drenagem que passa por baixo do asfalto dessa estrada. 
Com isso, a água está passando por cima. Aconteceram acidentes, e o 
DNIT já foi informado. Temos feito contatos com a regional de Sete 
Lagoas, mas até hoje não se buscou uma solução. O asfalto está 
esburacado, e mais acidentes poderá haver nesse trecho, exatamente 
porque não se toma uma providência definitiva. Será necessário, pelas 
informações que recebemos, até elevar a estrada, porque não se tem 
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como desobstruir a drenagem que está sendo feita lá. A primeira 
situação é essa. 

A outra também se refere ao DNIT e à Sucesso, no trecho da BR-135, 
depois de Joaquim Felicio, próximo a Bocaiúva. Essa empresa ganhou a 
concorrência para tapar os buracos que havia nessa estrada e fez a 
preparação, a raspagem deles, para que ficassem quadrados. Mas isso 
foi feito há dois meses e meio, causando um transtorno a todos os que 
transitam por lá no sentido de Curvelo a Montes Claros, mais 
precisamente de Joaquim Felicio a Engenheiro Navarro. Nesses 62km de 
estrada, o DNIT autorizou a Sucesso, que ganhou a concorrência, a 
executar o serviço, e, mais uma vez, vimos dizer que nada foi feito. E lá 
continua essa situação, trazendo transtornos gravíssimos a todos os que 
transitam nesse trecho da BR-135. 

Ficam essas duas questões para que o DNIT tome providências e 
solucione, na BR-040, depois de Paraopeba, a passagem de água que 
está sendo feita por cima do asfalto, o que irá abrir uma cratera 
interrompendo a estrada e causando um transtorno enorme. Enquanto o 
problema não surge, o DNIT nada faz. A BR-135 está com os buracos 
que foram preparados abertos, trazendo transtorno para todos os que vão 
para Montes Claros a partir de Joaquim Felicio. São essas duas 
cobranças que quero fazer ao DNIT nesta noite. Muito obrigado. 

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, o Deputado Doutor Viana 
levanta uma questão muito importante, da qual quero me aproveitar para 
dizer que, no período da tarde, apresentei um requerimento nesse 
mesmo sentido. S. Exa. está preocupado com a possibilidade da abertura 
de uma cratera que poderá interromper o trânsito na rodovia. Quero dizer 
que na MG-497, estrada de responsabilidade do governo do Estado, já se 
abriu uma grande cratera. Os estudantes que saem de Fruta!, de Uberaba 
ou de Prata para estudarem em Uberlândia estão tendo que dar uma 
volta de mais de 200km, demorando duas horas para chegar. Quem 
trabalha durante o dia e estuda à noite não está podendo freqüentar as 
aulas. É uma questão muito séria, e solicitamos ao Secretário de Obras, 
Sr. Agostinho Patrús, e ao DER que tomem providências imediatas, 
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porque, da maneira que está, a rodovia corre o risco de ter um dano total 
na pista, uma vez que metade dela já está interditada. Saiu matéria 
inclusive na Rede Globo, e até agora o governo do Estado não se 
posicionou em relação à questão da MG-497, que liga a cidade de Prata 
à cidade de Uberlândia. 

Sabemos que os recursos do governo federal estão chegando para o 
governo do Estado. São mais de R$150.000.000,00 que o governo do 
Estado está utilizando no Pró-Acesso e que, infelizmente, não utiliza para 
a recuperação das MGs, que são de sua responsabilidade. A população 
de Minas tem que saber que no governo anterior houve um desvio de 
R$780.000.000,00 de recursos do governo federal e que o governo do 
Estado assumiu a responsabilidade de 11.000km da malha rodoviária do 
Estado. Infelizmente, o Estado não utilizou esses recursos para a 
recuperação dessas estradas, e agora o governo federal teve que 
socorrer o governo de Minas, fazendo com que a população pagasse o 
pato mais uma vez. 

Precisamos de estradas em condições de escoar a nossa produção, 
gerando mais renda e empregos. Quantos estudantes já perderam suas 
vidas por causa das péssimas condições das nossas estradas? Não 
querendo que esse mal aconteça na MG-497, solicitamos ao Secretário e 
ao DER que tomem providências imediatas para a recuperação da 
estrada. Muito obrigado. 

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, ouvi o Deputado 
que me antecedeu dizer que o governo Lula está mandando dinheiro para 
cá e que vai arrumar as estradas. Quero esclarecer a V. Exa e aos 
companheiros que o dinheiro da Cide é dos mineiros. Trata-se de dinheiro 
arrecadado aqui em Minas com os combustíveis. Também temos de 
esclarecer isso aos telespectadores da TV Assembléia, televisão essa 
que criamos há 1 O anos, justamente para mostrar o que se passa neste 
Plenário e nesta Casa. 

Peço ao Deputado Weliton Prado que me ajude num projeto 
protocolado por mim, pelo Deputado Roberto- Carvalho e pela frente 
parlamentar por um transporte mais digno, justo e barato, para que 
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possamos aprovar que 30% desses recursos sejam destinados única e 
exclusivamente ao transporte público urbano, 'à passagem de ônibus do 
trabalhador. 

Sr. Presidente, quero repetir mais uma vez, e mostrávamos isso na 
última sexta-feira, que 55% do preço da passagem do transporte coletivo 
são de impostos. O trabalhador paga por isso. 

Hoje a frente parlamentar, nesta Casa, começa a coletar assinaturas 
dos companheiros. Aí mostraremos que os 30% serão muito bem 
empregados na passagem do transporte coletivo. 

Sr. Presidente, como ex-Vereador desta cidade e como representante 
do Bairro Padre Eustáquio e da Região Noroeste nesta Casa, uso este 
microfone para solicitar ao Prefeito de Belo Horizonte que chame a 
atenção do administrador regional. Estive com 38 empresários, feirantes 
da feira do Bairro Padre Eustáquio, na Rua Pará de Minas. 

O PT solicitou que essa tradicional feira do Bairro Padre Eustáquio seja 
desativada. São 38 barracas, que correspondem a 205 funcionários. A 
feira do Bairro Padre Eustáquio ainda funciona como antigamente: o 
feirante possui caderneta para anotar as compras dos moradores, e, no 
final do mês, após receberem os salários, eles pagam as suas contas. 
Querem acabar com essa feira por vaidade dos Vereadores e da 
administração, deixando esses feirantes na rua. 

Apelo ao futuro Prefeito de Belo Horizonte, Roberto Carvalho, que me 
ajude junto à Prefeitura de Belo Horizonte, ao Prefeito Fernando 
Pimentel, que consiga uma audiência com o Paulo Moura, para que 
possamos resolver primeiramente o problema dos feirantes do Bairro 
Padre Eustáquio e depois o dos camelôs em Belo Horizonte. Os camelôs 
estiveram nesta Casa. Sete mil camelôs foram tirados da rua e colocados 
em "shoppings" populares, onde pagam aluguéis caríssimos para a 
iniciativa privada. Hoje há apenas 700 camelôs. Portanto gostaria de 
solicitar uma audiência para resolver esses dois pontos e mais um 
terceiro. 

Acredito que esta Casa tem de lutar pelo terceiro ponto, para que a 
lnfraero e o DAC resolvam definitivamente o problema do Aeroporto 
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Carlos Prates. O PT chega ao Bairro Padre Eustáquio, à reg1ao 
Noroeste, e diz que o Governador Aécio Neves tirou o centro 
administrativo e o levou para Venda Nova a seu bel-prazer. 

Todos nós sabemos que o aeroporto, que foi estudado para se tornar 
centro administrativo, hoje não o abrigará única e exclusivamente por 
culpa da administração do PT, por causa do DAC e da lnfraero, que não 
deram autorização para desativar aquele aeroporto. 

São esses os pontos que gostaria de salientar ao futuro Prefeito de Belo 
Horizonte, Roberto Carvalho. Ontem, depois de um encontro, também 
solicitei ajuda ao futuro Deputado Federal Sérgio Reis, que tem uma 
ligação com o Prefeito Fernando Pimentel. Sr. Presidente, é uma 
solicitação dos belo-horizontinos. 

O Deputado Luiz Humberto Carneiro - Sr. Presidente, gostaria de 
esclarecer ao Deputado Weliton Prado que as medidas a serem tomadas 
na Rodovia MG-497, Uberlândia-Prata, foram autorizadas pelo DER. 
Comunico a V. Exa., que tanto se preocupa com as rodovias, que esta já 
se encontra recuperada. Aproveito para pedir-lhe que faça uma 
reivindicação ao governo federal em prol da BR-365, Uberlândia-
Patrocínio. Há três anos essa estrada está intransitável, devido aos 
buracos nela existentes. Iniciou-se uma operação tapa-buraco, que ainda 
não passou de 10 a 15km. Como é uma preocupação de V. Exa., acredito 
que é o momento de se fazer essa reivindicação. 

Quanto à Cemig, o aumento de 23% foi dado, mas houve autorização 
por parte da Aneel, órgão federal, de um aumento de 30%. Portanto, 
esperamos que o governo federal possa realmente escolher uma tarifa 
ideal e não onerar a população como permitiu - um aumento de 30%. 
Esclareço e volto a fazer o apelo em relação à BR-365, que se encontra 
sem condições de tráfego. Muito obrigado. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Gostaria de deixar registrado, nesta 
reunião extraordinária, a satisfação do PSDB com a feliz escolha do 
candidato do Partido, o Governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. 
Congratulo-me com nosso Governador Aécio Neves, que, com muita 
maestria, muito senso de política, que é peculiar à sua família e nato à 
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sua pessoa, soube conduzir a escolha do futuro Presidente do Brasil. 
Sem dúvida alguma, o PSDB, hoje, irá marchar com Geraldo Alckmin, 
pela sua honradez, dignidade e exemplo extraordinário de governar São 
Paulo. Homem correto, de família, e que, sem dúvida alguma, 
apresentará uma proposta de governabilidade deste pais. É, sem dúvida, 
um grande momento para o PSDB, para o povo mineiro e para o povo do 
Brasil. É para nós um grande contentamento ter um homem à altura da 
governabilidade de Geraldo Alckmin para, com certeza, disputar a 
Presidência deste país. Mais uma vez, a presença de nosso Governador 
Aécio Neves foi fundamental, para que o Brasil possa caminhar a passos 
largos e seguros, levando-se em conta que o PSDB está unido em torno 
de grandes nomes da política mineira e do Brasil. 

Faço esse registro com muita alegria, em nome da Bancada do PSDB. 
O Sr. Presidente - Discussão, em 12 turno, da Proposta de Emenda à 

Constituição n2 67/2004, do Deputado lvair Nogueira e outros, que altera 
o art. 53 da Constituição do Estado. A Comissão Especial opina pela 
aprovação da proposta na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. Em 
discussão, a proposta. Não há oradores inscritos. 

-Vem à Mesa: 
EMENDA N2 1 À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 

67/2004 
Dê-se ao inciso 11 do § 3º do art. 53 a seguinte redação: 
"Art. 53- ( ... ) 
§ 3º- ······················································· 
11 - eleger a Mesa da Assembléia para mandato de dois anos, vedada a 

recondução para o mesmo cargo na mesma legislatura.". 
Sala das Comissões, 8 de março de 2006. 
Jayro Lessa - Carlos Pimenta - Antônio Júlio - Maria Olívia - Ricardo 

Duarte - Doutor Ronaldo - Jô Moraes - Jésus Lima - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz - Alencar da Silveira Jr. - Sebastião Costa - Carlos 
Gomes - Gustavo Corrêa - lrani Barbosa - Gustavo Valadares - Durval 
Ângelo - Leonídio Bouças - Célio Moreira - José Milton - Miguel Martini -
Adalclever Lopes - Gilberto Abramo - Dalmo Ribeiro Silva - Roberto 
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Ramos - Doutor Viana - Ana Maria Resende - Olinto Godinho - Leonardo 
Quintão - Biel Rocha. 

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 Jayro Lessa e outros, que recebeu o nº 1, e que, 
nos termos do § 22 do art. 188 do Regimento Interno, encaminha a 
emenda com a proposta à Comissão Especial para parecer. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 1 O 

minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das 
matérias constantes na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos. 

Reabertura da Reunião 
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. 

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
desconvocando a reunião extraordinária de amanhã, dia 15, às 9 horas, e 
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de 
amanhã, dia 15, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada, e para a 
reunião extraordinária também de amanhã, às 20 horas, nos termos do 
edital de convocação. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 19/12/2005 
Às 20h27min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana 

Maria Resende e os Deputados Edson Rezende, Jésus Lima e Chico 
Rafael (substituindo este ao Deputado Leonardo Quintão, por indicação 
da Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Edson Rezende, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Jésus Lima, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
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presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a 
matéria constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte 
correspondência: ofícios dos Srs. Aloísio Mendonça Condé, publicado no 
"Diário do Legislativo" do dia 15/12/2005; e Romeu Scarioli, Presidente do 
BDMG, publicado no "Diário do Legislativo" do dia 8/12/2005. O 
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as 
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei 
Complementar nºs 65 e 66/2005, no 2º turno (Deputado Edson Rezende); 
e Projeto de Lei Complementar nº 67/2005, no 2º turno (Deputado Jésus 
Lima). Passa-se à 1 ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a 
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada 
um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 2º turno, dos Projetos 
de Lei Complementar nºs 65 e 66/2005 na forma do vencido em 1 º turno 
(relator: Deputado Edson Rezende); e pela aprovação, no 2º turno, do 
Projeto de Lei Complementar nº 67/2005 na forma do vencido em 1 º 
turno, com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Jésus Lima). Passa-se à 2' 
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação 
de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a 
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 
5.666 a 5.673, 5.677 a 5.680, 5.682, 5.686 a 5.695, 5.711 a 5.718 e 
5. 769/2005. Passa-se à 3' Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), 
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão. 
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados 
requerimentos dos Deputados Jésus Lima, solicitando a realização de 
audiência pública desta Comissão na cidade de Montes Claros para 
debater a instalação de usina de biodiesel da Petrobras naquela cidade; e 
George Hilton, solicitando a realização de reunião conjunta desta 
Comissão com a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras 
Públicas para debater sobre a construção do aeroporto de ltajubá. 
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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Sala das Comissões, 15 de março de 2006. 
Leonardo Quintão, Presidente - Edson Rezende - Sebastião Helvécio. 

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

DA 15ª LEGISLATURA, EM 22/2/2006 
Às 9h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Laudelino Augusto, Doutor Ronaldo e João Leite, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Laudelino Augusto, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado 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 discutir e votar 
proposições da Comissão. Passa-se à 1 ª Fase da 2ª Parte, 
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado 
o parecer sobre o Substitutivo nº 1 apresentado no 1 º turno ao Projeto de 
Lei nº 1.829/2004, que conclui pela aprovação do Substitutivo nº 2, 
apresentado pelo relator, Deputado Doutor Ronaldo, e pela rejeição do 
Substitutivo nº 1 e das Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Constituição 
e Justiça. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte, compreendendo a discussão e 
a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um 
por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados João Leite em 
que solicita seja enviado ofício ao Ministério Público solicitando cópia do 
termo de ajustamento de conduta firmado entre esse órgão e a empresa 
Votorantim Metais S.A. e referente ao lançamento de resíduos no Rio São 
Francisco no Município de Três Marias; Laudelino Augusto em que 
solicita seja realizada audiência pública com a finalidade de conhecer os 
motivos da ausência de propostas para o Edital Concorrência Codemig 
4/2005, cujo objetivo é o arrendamento dos direitos minerários, dos 
equipamentos e das instalações de envasamento das águas minerais de 
Caxambu, Cambuquira, Lambari e Araxá, e estudar soluções para o 
processo; João Leite, Doutor Ronaldo e Laudelino Augusto em que 
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solicitam seja realizada audiência pública para se debater a certificação 
da produção de diamantes no Estado pelo Departamento Nacional de 
Produção Mineral - DNPM -, bem como a exploração de diamantes na 
Serra da Canastra. 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, 7 de março de 2006. 
Laudelino Augusto, Presidente - João Leite - Carlos Gomes. 

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA 

DA 15ª LEGISLATURA, EM 7/3/2006 
Às 14h12min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas 

Maria Tereza Lara e Maria Olívia (substituindo esta ao Deputado José 
Milton, por indicação da Liderança do BPSP) e o Deputado André 
Quintão, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, a 
Deputada Elisa Costa. Havendo número regimental, a Presidente, 
Deputada Maria Tereza Lara, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado André Quintão, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa 
que a reunião se destina a tratar de assuntos de interesse da Comissão e 
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. 
José Antônio Schmitt de Azevedo, Superintendente de Serviços de 
Transporte de Passageiros, da Agência Nacional de Transportes 
Terrestres - ANTT -, e Márcio Nunes, Presidente da Copasa-MG, 
publicados no "Diário do Legislativo" de 18/2/2006. Passa-se à 3ª Fase da 
2ª Parte da 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 Padre João e Laudelino 
Augusto, em que solicitam seja realizada reunião conjunta desta 
Comissão com as Comissões de Meio Ambiente e Recursos Naturais e 
de Política e Agropecuária e Agroindustrial, para discutir, em audiência 
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pública, no Município de Miraí, o vazamento da barragem de rejeitas de 
lavra de bauxita na Mineração Rio Pomba; da Deputada Maria Tereza 
Lara, em que solicita seja realizada reunião para discutir, em audiência 
pública, a Resolução nº 460, de 14/12/2004, que estabelece diretrizes 
para a aplicação dos recursos e a elaboração das propostas 
orçamentárias do FGTS e a Norma nº 46 do lncra. 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 março de 2006. 
Maria Tereza Lara, Presidente. 

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 4ª 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 

7/3/2006 
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada 

Vanessa Lucas e os Deputados Gil Pereira e Biel Rocha, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Gil Pereira, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Biel Rocha, dispensa a leitura 
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião 
se destina a apreciar a matéria constante na pauta e comunica o 
recebimento da seguinte correspondência publicada no "Diário do 
Legislativo", na data mencionada entre parênteses: ofícios da Sra. 
Eleonora Santa Rosa, Secretária de Cultura, agradecendo a este Poder o 
apoio recebido para a realização da I Conferência Estadual de Cultura 
(16/12/2005) e da Sra. Márcia Campos, Presidente da Confederação das 
Mulheres do Brasil- CMB -, enviando o número especial da revista "Brasil 
Mulher", com relato sobre a Semana Cultural da Mulher e do 
Desenvolvimento Brasil-China (7/1/2006). O Presidente acusa o 
recebimento da seguinte proposição, para a qual designou o relator citado 
a seguir: Projeto de Lei nº 2.843/2005, em turno único (Deputado Biel 
Rocha). Passa-se à 2' Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
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discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
Requerimentos nºs 5.767, 5.773, 5.777, 5.778, 5.859, 5.934, 5.936/2005 e 
6.016/2006. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, é 
aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 2.593/2005. 
Passa-se à 3ª Fase da 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 Gil Pereira em 
que solicita seja convidada a Secretária de Estado de Cultura, para, 
juntamente com esta Comissão, realizar visita à cidade de Pirapora, com 
o objetivo de conhecer o acervo cultural desse Município, bem como as 
novas instalações do Vapor Benjamim Guimarães; do Deputado Sávio 
Souza Cruz em que solicita a realização de audiência pública no Distrito 
de Tomaz Gonzaga, no Município de Curvelo, para se discutir a proposta 
da Prefeitura curvelana de se asfaltar o entorno da Praça Padre Joaquim 
Luiz da Silveira; do Deputado Paulo Cesar em que solicita seja realizada 
reunião conjunta da Comissão com a Comissão de Turismo, Indústria, 
Comércio e Cooperativismo para se discutir, em audiência pública, a 
Proposta de Emenda à Constituição nº 95/2006, que dá nova redação ao 
§ 2° do art. 256 da Constituição do Estado, o qual transfere 
simbolicamente a Capital do Estado para a cidade de Ouro Preto, no dia 
21 de abril, e alternadamente para as cidades de Mariana e Matias 
Cardoso, no dia 16 de julho, com a presença de convidados que 
menciona; e do Deputado Domingos Sávio, em que solicita a realização 
de audiência pública da Comissão com a Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária, para se discutirem os critérios utilizados pela 
Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros Militar na cobrança de taxas 
para a realização de eventos. 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 março de 2006. 
Gil Pereira, Presidente - Vanessa Lucas - Biel Rocha. 
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ATA DA 2ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 

EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 67/2004, EM 8/3/2006 

Às 9h20min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Ermano Batista, José Henrique e Sargento Rodrigues (substituindo este 
ao Deputado lrani Barbosa, por indicação da Liderança do BPSP), 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Ermano Batista, 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 eleição do Vice-Presidente da 
Comissão. O Presidente determina a distribuição das cédulas de votação, 
devidamente rubricadas, e convida o Deputado Sargento Rodrigues para 
atuar como escrutinador. Feita a votação e procedida a contagem dos 
votos, o escrutinado r anuncia que foram registradas 3 cédulas de votação 
e que o Deputado José Henrique obteve 3 votos para o cargo de Vice-
Presidente da Comissão. A seguir, o Presidente faz a proclamação do 
eleito e o declara empossado no cargo. Cumprida a finalidade da reunião, 
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a reunião extraordinária, logo a seguir, às 
9h30min, para apreciação do Parecer sobre a Proposta de Emenda à 
Constituição nº 67/2004, no 1 º turno, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 8 de março de 2006. 
Ermano Batista, Presidente - José Henrique - Sargento Rodrigues. 

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4' SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 8/3/2006 
Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Elisa 

Costa e os Deputados Jayro Lessa, Ermano Batista, José Henrique e 
Sebastião Helvécio, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, 
também, os Deputados Célio Moreira e Adalclever Lopes. Havendo 
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número regimental, o Presidente, Deputado Jayro Lessa, declara aberta 
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado José 
Henrique, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria 
constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e 
comunica o recebimento da seguinte correspondência publicada no 
"Diário do Legislativo" na data publicada entre parênteses: ofícios do Srs. 
Aguinaldo Mascarenhas Diniz, Chefe de Gabinete da Secretaria de 
Transportes e Obras Públicas (16, 19 e 31/2006) e (21 e 23/2/2006); 
Aluísio Guimarães Ferreira, Superintendente Substituto de Administração 
e Finanças da Agência Nacional de Águas; Dimas Wagner Lamounier, 
Superintendente, Max Fernandes dos Santos e Sônia Maria Gandra Silva, 
Gerentes de Mercado, da Caixa Econômica Federal; Fauze Martins 
Chequer, Subsecretário de Gestão da Política de Direitos Humanos; 
Onaur Ruano, Secretário Nacional de Segurança Alimentar; Pedro Brito 
do Nascimento, Ministro de Estado Interino da Integração Nacional; 
Mauro Barbosa da Silva, Diretor-Geral do DNIT; André Luiz de Figueiredo 
Lázaro, Secretário substituto de Educação Continuada do Ministério da 
Educação; Ângela M. Mesquita Fontes, Subsecretária de Planejamento 
da Secretaria Especial de Políticas para Mulheres (23/2/2006); e Cilair 
Rodrigues de Abreu, Subsecretário de Planejamento, Orçamento e 
Administração do Ministério do Desenvolvimento Agrário (25/2/2006). O 
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as 
quais designou o relator citado a seguir: Projeto de Lei n• 2.132/2006, no 
1º turno, e Requerimento nº 5.943/2005, em turno único (Deputado 
Ermano Batista). Passa-se à 1 ª 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, os pareceres pela aprovação, no 1 º turno, da Emenda nº 
1 apresentada em Plenário ao Projeto de Lei nº 2.357/2005 (relator: 
Deputado Domingos Sávio) e dos Projetos de Lei nºs 2.132/2005 com a 
Emenda nº 1 (relator: Deputado Ermano Batista), e 2.840/2005 (relator: 
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Deputado Sebastião Helvécio). Passa-se à 2ª Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam 
a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é rejeitado o 
Requerimento n° 5.835/2005. Passa-se à 3' Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. 
Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Domingos 
Sávio em que solicita seja realizada reunião conjunta das Comissões de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária e de Cultura, para se debaterem, 
em audiência pública, os critérios utilizados pela Polícia Militar e pelo 
Corpo de Bombeiros Militar para a cobrança de taxas na realização de 
eventos. 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, 15 de março de 2006. 
Domingos Sávio, Presidente - Ermano Batista - Sebastião Helvécio -

José Henrique. 
ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE TRANSPORTE, 
COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 8/3/2006 
Às 16 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Célio 

Moreira, Olinto Godinho e Adalclever Lopes, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado 
Olinto Godinho, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Adalclever Lopes, 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 à 
eleição do Presidente, determina a distribuição das cédulas de votação e 
convida o Deputado Adalclever Lopes para atuar como escrutinador. 
Realizada a apuração dos votos, o Deputado Célio Moreira é eleito por 
unanimidade. Em seguida, o Presidente "ad hoc" dá posse ao Deputado 
Célio Moreira, que assume os trabalhos e agradece a confiança nele 
depositada. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
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presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 1 4 de março de 2006. 
Célio Moreira, Presi_5lente- Márcio Kan_gussu- Leonardo _9uintão. 
ATA DA 2ª REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE MEIO 

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 9/3/2006 

Às 9h43min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Laudelino 
Augusto, membro da supracitada Comissão. Havendo número regimental, 
o Presidente, Deputado Laudelino Augusto, declara aberta a reunião e, 
com base no art. 120, inciso 111, 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 motivos da 
ausência de propostas para o edital Concorrência Codemig nº 4/2005, 
que tem o objetivo de arrendar direitos minerários, equipamentos e 
instalações de envasamento das águas minerais de Caxambu, 
Cambuquira, Lambari e Araxá, bem como buscar soluções para o 
processo, e comunica o recebimento de correspondência do Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva justificando sua ausência na reunião. A Presidência 
interrompe a 1 ª Parte da reunião para ouvir o Sr. José Eduardo Martinez, 
Chefe do 3º Distrito do DNPM; a Sra. Marília Antônia Muniz Barreto, 
Presidente da ONG Sociedade Amigos do Parque das Águas de 
Caxambu - Ampara-; o Sr. Adolfo Maurício Pereira, Secretário Executivo 
da Associação dos Municípios da Microrregião do Circuito das Águas -
Amag -; as Sras. Marília Beirão Noronha, representante da ONG Nova 
Cambuquira; Dóris Fonseca Oliveira, Representante da ONG Nova 
Baden, de Lambari; Nádia Maria Correa Gonçalves, Secretária do Grupo 
Cidade Cidadã- GCC -; os Vereadores Clóvis Renato Soares de Almeida 
e Maurílio Mansilha dos Reis, da Câmara Municipal de Caxambu, e o 
Vereador Marial Cândido Murta, da Câmara Municipal de Cambuquira, 
que são convidados a tomar assento à mesa. Na condição de autor do 
requerimento que deu origem ao debate, o Presidente, Deputado 
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Laudelino Augusto, lamenta a ausência de representante da Codemig e 
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. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
convidados e dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para 
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de março de 2006. 
Laudelino Augusto,_ Presidente- João .Leite- Márcio Kan_gussu. 
ATA DA 1ª REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL 
PARA EMITIR PARECER SOBRE OS VETOS ÀS PROPOSIÇÕES DE 

LEI NºS 16.81 O, 16.814 E 16.870, EM 9/3/2006 
Às 1 O horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Adalclever Lopes, Célio Moreira e Fahim Sawan (substituindo estes, 
respectivamente, à Deputada Maria Olívia e ao Deputado Sebastião 
Helvécio, por indicação da Liderança do BPSP), membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Adalclever Lopes, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Fahim Sawan, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros 
da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a 
apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à 1ª 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 rejeição do veto total 
oposto à Proposição de Lei nº 16.81 O e o parecer pela manutenção do 
veto oposto ao inciso VIII e ao parágrafo único do art. 4º da Proposição 
de Lei nº 16.870, ambos em turno único. O veto parcial à Proposição de 
Lei nº 16.814 é retirado da pauta pela Presidência por falta de 
pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a reunião extraordinária, a ser marcada 
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posteriormente, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de março de 2006. 
Maria Olívia, Presidente - Adalclever Lopes - Jô Moraes. 

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 
HUMANOS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15ª 

LEGISLATURA, EM 13/3/2006 
Às 19 horas, comparecem na Sala das Comissões o Deputado Durval 

Ângelo, membro da supracitada Comissão. Havendo número regimental, 
o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada, sendo 
ela subscrita pelo membro da Comissão presente. A Presidência informa 
que a reunião se destina a debater questões referentes aos direitos 
humanos no Estado. A Presidência interrompe a 1 ª Parte da reunião para 
ouvir os Srs. Celso Penna Fernandes Júnior, Promotor de Justiça da 
Promotoria da Infância e Juventude de Belo Horizonte; Deputado Federal 
Nilmário Miranda, Presidente do PT-MG; Gildázio Alves dos Santos, 
Secretário do Movimento Nacional de Direitos Humanos e Coordenador 
da Pastoral de Direitos Humanos de Contagem; as Sras. Egídia Maria de 
Almeida Aiexe, membro da Diretoria Executiva do Instituto Minas 
Cidadania; Rodrigo Filgueira de Oliveira, Coordenador do CAO-DH; e 
Márcia Maria de Paiva Borges Martini, Diretora de Promoção dos Direitos 
Humanos e Inclusão Social da Subsecretaria de Direitos Humanos da 
Sedese, que são convidados a tomar assento à mesa. O Deputado 
Durval Ângelo, na condição de autor do requerimento que deu origem ao 
debate, tece suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos 
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, 
segue-se ampla discussão, conforme consta 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, 14 de março de 2006. 
Durval Ângelo, Presidente - Paulo Cesar - Gustavo Valadares. 
ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO 
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AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 14/3/2006 
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Laudelino Augusto, João Leite e Márcio Kangussu, membros da 
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Antônio 
Carlos Arantes. 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 
conhecer e avaliar os resultados das etapas já implementadas da "Meta 
2010: navegar, pescar e nadar no Rio das Velhas, em sua passagem pela 
Região Metropolitana de Belo Horizonte", bem como conhecer as 
prioridades do governo na área ambiental. A Presidência interrompe a 1 ª 
Parte da reunião para ouvir os Srs. José Carlos Carvalho, Secretário de 
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Rômulo 
Thomaz Perilli, assessor da Diretoria de Operação Metropolitana da 
Copasa-MG; Weber Coutinho, Gerente de Planejamento e Monitoramento 
Ambiental da Secretaria Municipal Adjunta de Meio Ambiente da 
Prefeitura de Belo Horizonte; Aluízio Fantini Valério, Gerente do 
Programa de Revitalização da Bacia do Rio São Francisco ern Minas 
Gerais; Apolo Heringer Lisboa, Presidente do Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Rio das Velhas e Coordenador-Geral do Projeto 
Manuelzão, e Fábio Márcio Bittencourt, Secretário Adjunto de Governo de 
Vespasiano e Secretário Executivo do Consórcio dos Municípios da Bacia 
do Ribeirão da Mata - COM-10, que são convidados a tomar assento à 
mesa. Na condição de autor do requerimento que deu origem ao debate, 
o Presidente, Deputado Laudelino Augusto, tece 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. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos convidados e dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
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reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 15 de março de 2006. 
Laudelino Augusto, Presidente - João Leite - Doutor Ronaldo - Sávio 

Souza Cruz - Márcio Kangussu. 
ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 

HUMANOS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15ª 
LEGISLATURA, EM 14/3/2006 

Às 14h6min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval 
Ângelo, Roberto Ramos, Paulo Cesar e Gustavo Valadares, membros da 
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Weliton 
Prado. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval 
Ângelo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Paulo Cesar, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros 
da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a 
realizar audiência pública para obter esclarecimentos sobre a possível 
prática de tortura contra seis jovens do Município de Marilac e comunica o 
recebimento da seguinte correspondência: ofícios do Srs. Geraldo Flávio 
de Macêdo Soares, Presidente da Associação de Combate a Corrupção 
em Montalvânia, solicitando à Comissão as providências necessárias 
para a apuração de denúncia de tortura e agressão praticadas pelo 
Prefeito Municipal de Montalvânia contra o Sr. Antônino Reis Pequeno; e 
Júlio Cezar Thebas de Avelar, Presidente da Câmara Municipal de 
Governador Valadares, publicados no "Diário do Legislativo" de 9/3/2006. 
A Presidência interrompe a 1 ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Rodrigo 
Filgueira de Oliveira, Coordenador do CAO-DH; Antônio Carlos Alvarenga 
Freitas, Delegado Regional de Guanhães; Nelson Henrique Queiroz 
Garofolo, Corregedor-Geral da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais; 
Antônio Carlos da Silva, familiar e representante das vítimas; Bruno 
Schiavo, Promotor de Justiça da Comarca de Peçanha; e pessoas vítimas 
de tortura, que são convidados a tomar assento à mesa. O Deputado 
Durval Ângelo, na condição de autor do requerimento que deu origem ao 
debate, tece suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos 
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convidados, para que façam suas expos1çoes. Abertos os debates, 
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A 
Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 2' 
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a 
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres 
de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.669 e 2.790/2005. Passa-se à 
3ª Fase da 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 Durval Ângelo, Paulo Cesar 
e Gustavo Valadares (6) em que solicitam sejam enviados ofícios aos 
Senadores Aelton Freitas, Wellington Salgado de Oliveira e Eduardo 
Azeredo; aos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado e à 
bancada mineira da Câmara dos Deputados, pedindo-lhes apoio para a 
aprovação do Projeto de Lei nº 4.559/2004, quando de sua apreciação 
por essa Casa, o qual cria mecanismos para coibir a violência doméstica 
e familiar contra a mulher, nos termos do§ 8º do art. 226 da Constituição 
Federal; Roberto Ramos (2) em que solicita seja realizada audiência 
pública em Marilac, com os convidados que menciona, para apurar 
possíveis práticas de tortura por parte de policiais civis e militares contra 
jovens desse Município; e seja encaminhado ofício ao Chefe da Polícia 
Civil, solicitando o afastamento dos policiais denunciados na audiência; 
Durval Ângelo em que solicita seja encaminhada cópia das notas 
taquigráficas da reunião ao Ministério Público, à Corregedoria da Polícia 
Civil e à Corregedoria da Polícia Militar. 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 março de 2006. 
Durval Ângelo, Presidente - Roberto Ramos. 

ATA DA 1° REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE DIREITOS 
HUMANOS NA 4' SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15' 

LEGISLATURA, EM 14/3/2006 
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Às 19h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Durval Ângelo e Roberto Ramos. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa 
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa 
que a reunião se destina a realizar debate público sobre o tema "As 
transformações do papel da mulher na sociedade e a garantia de seus 
direitos", sendo que, em seguida, será efetuado o lançamento do livro 
"Entre Elas ... Quando Tudo Acontece", da escritora Regina Lanna. A 
Presidência interrompe a 1 ª Parte da reunião para ouvir as Sras. 
Walquíria La Roche, Presidente da Associação dos Travestis e 
Transexuais de Minas Gerais - Asstrav - e Coordenadora do Centro de 
Diversidade Sexual; Rosiane Seabra, contadora pós-graduada em 
Auditoria Interna e Externa e estudante do curso de Direito; Renata 
Cristina Vieira Maia, advogada e professora universitária; o Sr. Hélcio Sá 
Bernardes, Delegado de Polícia Titular do 16º DP; as Sras. Daniele 
Caldas, psicóloga e Gerente da Casa Abrigo Sempre Viva; e Regina 
Lanna, escritora, que são convidados a tomar assento à mesa. O 
Deputado Durval Ângelo, na condição de autor do requerimento que deu 
origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a 
palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os 
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta 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, 15 de março de 2006. 
Durval Ângelo, Presidente - Roberto Ramos - Paulo Cesar - Sargento 

Rodrigues - Ermano Batista. 

TRAMITAÇÂO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.695/2005 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
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Relatório 

De autoria do Deputado Gustavo Corrêa, o Projeto de Lei nº 2.695/2005 
visa declarar de utilidade pública o Centro Educativo e Social de 
Guaranésia- Cesg -,com sede nesse Município. 

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

Fundamentação 
A citada entidade tem como finalidade principal prestar atendimento a 

crianças e adolescentes carentes residentes no Município de Guaranésia, 
buscando soluções práticas para o seu bem-estar. Fornece-lhes 
alimentação e assistência médica e odontológica, além de apoio moral e 
espiritual, e promove atividades educacionais, culturais, esportivas e de 
lazer. 

Suas atividades são executadas com base nos princípios da ética e 
cidadania, pois objetivam garantir a seus assistidos o direito de 
crescerem e se desenvolverem em um ambiente saudável. 

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

Conclusão 
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

2.695/2005 em turno único. 
Sala das Comissões, 14 de março de 2006. 
Elisa Costa, relatora. 

PARECER PARA O 1 ºTURNO DO PROJETO DE LEI Nº 48/2003 
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais 

Relatório 
De autoria do Deputado Rogério Correia, o Projeto de Lei nº 48/2003 

cria a Área de Proteção Ambiental de Vargem das Flores, situada nos 
Municípios de Betim e Contagem, e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da matéria. A proposição vem, agora, a 
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esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do 
art. 102, inciso VIII, c/c o art. 188 do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em análise cria a Área de Proteção Ambiental de 

Vargem das Flores - APA Vargem das Flores -, cujo território constitui-se 
da bacia hidrográfica situada a montante do barramento do reservatório 
de Vargem das Flores e abrange parte dos Municípios de Betim e 
Contagem. A instituição dessa APA tem por objetivo a proteção e a 
conservação dos sistemas naturais essenciais à biodiversidade, 
especialmente dos recursos hídricos afluentes àquele reservatório, o qual 
é um importante manancial utilizado para o abastecimento público de 
água da Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH. 

A construção da represa de Vargem das Flores ocorreu em fins da 
década de 1960, com a finalidade de suprir o abastecimento de água das 
cidades de Contagem e Betim, por meio de seus respectivos sistemas 
municipais de água e esgoto. Essa obra resultou na formação de um lago 
com 520ha de espelho de água, cuja bacia de contribuição atinge 
12.263ha. Na década de 70, com a instituição do Plano Nacional de 
Saneamento - Planasa -, o Estado de Minas Gerais assumiu os serviços 
de água e esgoto dessas duas cidades e de Belo Horizonte, por meio da 
Companhia Mineira de Água e Esgotos - Comag -, atual Companhia de 
Saneamento de Minas Gerais - Copasa-MG. Atualmente, o lago de 
Vargem das Flores é responsável pela produção de 15% da água 
consumida pela Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH -, 
beneficiando cerca de 700 mil habitantes, além fornecer água para um 
grande número de escolas, hospitais, indústrias e estabelecimentos 
comerciais e de serviços. 

Esses dados já são suficientes para demonstrar a importãncia 
estratégica desse manancial para o Estado, pois é na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte onde temos a maior concentração 
populacional - mais de 4 milhões de habitantes -, assim como a maior 
contribuição para a formação do PIB de Minas Gerais. 

Entretanto, vários estudos conduzidos por especialistas indicam que o 
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lago de Vargem das Flores vem sendo seriamente degradado ao longo 
do tempo, devido, principalmente, ao desmatamento e ao uso e à 
ocupação inadequados de áreas no entorno da lagoa ou ao longo de 
seus córregos afluentes. Como resultado desse desmatamento e 
ocupação sem o devido planejamento e fiscalização, o lago já se 
encontra bastante assoreado e com vários lançamentos de esgotos não 
tratados. Os estudos indicam ainda que, caso não sejam adotadas 
medidas de proteção ambiental adequadas no âmbito de toda a bacia, 
esse grande manancial, a exemplo da Lagoa da Pampulha, tornar-se-á 
tão poluido que suas águas não mais poderão ser utilizadas para 
abastecimento público nem para diversas outras finalidades. 

Devemos mencionar uma importante iniciativa da Prefeitura de 
Contagem, que, por meio da empresa Praxis Projetos e Consultoria Lida., 
desenvolveu um amplo estudo sobre a bacia hidrográfica em foco, 
consubstanciado no relatório Programa de Desenvolvimento Ambiental de 
Vargem das Flores, publicado em dezembro de 1997. Nesse relatório, 
composto de sete volumes, além do diagnóstico sobre a geologia, os 
solos e os processos erosivos, a hidrologia e a demografia, faz-se um 
estudo da situação do manancial no futuro e apresenta-se um plano de 
uso e ocupação do solo. O texto demonstra ainda a necessidade de se 
estabelecerem mecanismos de proteção, fiscalização e controle 
ambiental em toda a bacia, com vistas à preservação da vegetação, da 
fauna e, especialmente, do grande lago ali existente. Em razão de sua 
grande contribuição para o melhor entendimento dos problemas e das 
soluções afetos a Vargem das Flores, estamos remetendo uma cópia do 
citado relatório para os arquivos desta Comissão e anexando um resumo 
dele ao nosso parecer. 

Na audiência pública realizada por esta Comissão em Contagem, no dia 
7/3/2006, que teve por objetivo esclarecer e ouvir a sociedade sobre o 
projeto de lei em tela e que contou com ampla participação da população 
local, além de representantes das Prefeituras de Betim e de Contagem, 
da Copasa-MG, do IEF e de ONGs, outros dados alarmantes nos foram 
apresentados: de acordo com o especialista da Copasa, em razão da 
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acentuada degradação ambiental, a produção de água desse sistema 
caiu de 1 .500 para 1.000 litros por segundo nos últimos dois anos, e 
alguns hospitais, como o Regional de Betim, para evitarem o risco de 
contaminação de pacientes por cianotoxinas, já recebem água tratada 
proveniente de outros mananciais. Todos os participantes da audiência 
pública reconheceram a necessidade premente de se implantar uma APA 
abrangendo toda a bacia hidrográfica de Vargem das Flores. 

A partir do exposto, entendemos ser uma prioridade do Estado a 
implantação da APA Vargem das Flores e, portanto, recomendamos que 
a proposição em foco seja aprovada por esta Casa. Entretanto, com o 
intuito de aperfeiçoar a matéria e adequá-la às exigências da legislação 
que trata da criação de unidades de conservação da natureza, como, por 
exemplo, a definição de seus limites geográficos - que nos foi gentilmente 
cedida pela Copasa - estamos apresentando o Substitutivo nº 1 ao final 
deste parecer. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

48/2003, no 1 ºturno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado. 
SUBSTITUTIVO Nº 1 

Cria a Área de Proteção Ambiental de Vargem da Flores, situada nos 
Municípios de Betim e Contagem, e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - Fica criada a Área de Proteção Ambiental de Vargem das 

Flores - APA Vargem das Flores -, unidade de conservação de uso 
sustentável localizada nos Municípios de Betim e Contagem, constituída 
pela bacia hidrográfica situada a montante do barramento do reservatório 
de água de Vargem das Flores. 

Parágrafo único - A APA Vargem das Flores abrange uma superfície 
total de 12.263ha (doze mil duzentos e sessenta e três hectares), e sua 
delimitação geográfica é a descrita no anexo desta lei. 

Art. 2º- A APA Vargem das Flores tem por objetivos: 
I - favorecer a manutenção da diversidade biológica; 
11 - proteger e conservar os recursos ambientais, especialmente o lago 
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formado pela barragem de Várzea das Flores e os córregos e drenagens 
que para ele afluem; 

111 - garantir a qualidade dos recursos hídricos ali existentes para o 
abastecimento público de água da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte- RMBH; 

IV - contribuir para a ordenação do uso e da ocupação do solo, 
considerando a necessidade de preservação dos recursos ambientais; 

V - promover ações com vistas à recuperação de áreas degradadas. 
Art. 3o- A APA Vargem das Flores disporá de um conselho normativo e 

deliberativo, constituído por representantes de órgãos públicos das 
esferas estadual e municipal, de organizações da sociedade civil e da 
população residente, observando-se, em sua composição, a paridade 
entre o poder público e a sociedade civil. 

Art. 4°- A APA Vargem das Flores será implantada, supervisionada, 
administrada e fiscalizada pelo Instituto Estadual de Florestas - IEF -, em 
articulação com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa-
MG - e com outros órgãos e entidades estaduais e municipais e com 
organizações não governamentais, na forma do regulamento. 

Parágrafo único - O IEF, sem prejuízo de sua competência, poderá 
firmar convênios e acordos com órgãos e entidades públicas ou privadas 
para a gestão da APA Vargem das Flores. 

Art. 5º - A aprovação, pelos Municípios, de parcelamento do solo na 
APA Vargem das Flores dependerá de licença ambiental emitida pelo 
Conselho Estadual de Política Ambiental- Capam. 

Art. 6º - Após a instalação do conselho previsto no art. 3°, a aprovação 
a que se refere o art. 5º e o licenciamento ambiental de atividades e 
empreendimentos modificadores do meio ambiente serão precedidos de 
manifestação desse órgão. 

Art. 7º - O Estado estabelecerá incentivos e linhas especiais de crédito 
para projetos de preservação ambiental, de racionalização do uso e 
ocupação do solo e de melhoria das condições sanitárias e habitacionais 
no âmbito da APA Vargem das Flores. 

Art. 8º - O Poder Executivo, no prazo de até cento e oitenta dias, 
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contado da publicação desta lei, editará decreto que disporá sobre: 

I- a constituição e a competência do sistema de gestão da APA Vargem 
das Flores, com definição de prazo para sua instalação, observado o 
disposto nos arts. 3°e 4°desta lei; 

11 - o zoneamento ecológico e econômico da bacia hidrográfica 
constituinte da APA Vargem das Flores e as atividades a serem 
encorajadas, limitadas, restringidas ou proibidas em cada zona, nos 
termos da legislação vigente; 

111 - a contribuição financeira da empresa responsável pelo 
abastecimento de água ou que faça uso de recursos hídricos, beneficiária 
da proteção proporcionada pela APA Vargem das Flores, nos termos do 
art. 47 da Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000; 

IV - as diretrizes para a divulgação das medidas previstas nesta lei, 
visando ao esclarecimento da comunidade local, e os órgãos 
responsáveis pela sua execução. 

Parágrafo único - O decreto previsto no "caput" deste artigo basear-se-á 
em proposta a ser elaborada sob a coordenação da Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, assegurada a 
participação de órgãos estaduais e municipais afins, de entidades não 
governamentais, comunidades, empresas, entidades locais de classe, 
universidades e centros de pesquisa. 

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Anexo 

( a que se refere o art. 1 º da Lei nº ) 
Memorial Descritivo da APA Vargem das Flores 

O memorial descritivo da APA Vargem das Flores foi elaborado com 
base nas cartas topográficas do Plambel - Superintendência de 
Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, escala 
1:25.000, folhas SE-23-ZC-V-4-SO Betim ; SE-23-ZC-4-NO Caracóis; SE-
23-ZC-4-SE Contagem e SE-23-ZC-V-4-NE Ribeirão das Neves, com as 
seguintes características: 

Projeção: UTM (Universal Transversa de Mercator) 
Meridiano Central: 45º W.GR. 



Datum Vertical: Marégrafo lmbituba- SC. 
Datum Horizontal: Córrego Alegre- MG. 
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Partindo do ponto zero, de coordenadas planas "UTM" N = 7.797.490m 
e E = 586.980m, situado na ombreira direita da barragem, segue-se 
através do Município de Betim- MG, sempre pelo divisor de águas, com o 
azimute de 22º06'34"(vinte e dois graus, seis minutos e trinta e quatro 
segundos) e, com a distância de 345,40 metros, encontra-se o ponto 
1 (um) na altitude aproximada de 860 metros e de coordenadas N = 
7.797.810m e E= 587.110m. Do ponto 1, segue-se com o azimute de 
343°04'21 "(trezentos e quarenta e três graus, quatro minutos e vinte um 
segundos) e, com a distância de 240,42 metros, encontra-se o ponto 2, 
de coordenadas N = 7.798.040m e E= 587.040m. Do ponto 2, segue-se o 
com azimute de 285°56'43"(duzentos e oitenta e cinco graus, cinqüenta e 
seis minutos e quarenta e três segundos) e, com a distância de 364,01 
metros, encontra-se o ponto 3, de coordenadas N = 7.798.140m e E = 
586.690m. Do ponto 3, segue-se com o azimute de 349º52'31 "(trezentos 
e quarenta e nove graus, cinqüenta e dois minutos e trinta e um 
segundos) e, com a distância de 284,43 metros, encontra-se o ponto 4, 
de coordenadas N = 7.798.420m e E= 586.640m. Do ponto 4, segue-se 
com o azimute de 322°07'30"(trezentos e vinte e dois graus, sete minutos 
e trinta segundos) e, com a distância de 342,05 metros, encontra-se o 
ponto 5, de coordenadas N = 7.798.690m e E = 586.430m. Do ponto 5, 
segue-se com o azimute de 280°00'29"(duzentos e oitenta graus, zero 
minutos e vinte e nove segundos) e, com a distância de 172,63 metros, 
encontra-se o ponto 6, na altitude de 980 metros e de coordenadas N = 
7.798.720m e E = 586.260m. Do ponto 6, segue-se com o azimute de 
267º23'51" (duzentos e sessenta e sete graus, vinte e três minutos e 
cinqüenta e um segundos) e, com a distância de 220,23 metros, 
encontra-se o ponto 7, de coordenadas N = 7.798.710m e E= 586.040m. 
Do ponto 7, atravessa-se a garganta, segue-se com o azimute de 
302º52'07" (trezentos e dois graus, cinqüenta e dois minutos e sete 
segundos) e, com a distância de 386,94 metros, encontra-se o ponto 8, 
de coordenadas N= 7.798.920m e E = 585.715m. Do ponto 8, segue-se 
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com o azimute de 330º23'44" (trezentos e trinta graus, vinte e três 
minutos e quarenta e quatro segundos) e, com a distância de 253,03 
metros, encontra-se o ponto 9, na altitude 1030 metros e de coordenadas 
N= 7.799.140m e E= 585.590m. Do ponto 9, segue-se com o azimute de 
9º27'44" (nove graus, vinte e sete minutos e quarenta e quatro segundos) 
e, com a distância de 638,69 metros, encontra-se o ponto 1 O, de 
coordenadas N = 7.799.770m e E = 585.695m. Do ponto 10, segue-se 
com o azimute de 17º21 '14" (dezessete graus, vinte e um minutos e 
quatorze segundos) e, com a distância de 419,08 metros, encontra-se o 
ponto 11, de coordenadas N= 7.800.170m e E = 585.820m, situado no 
arruamento de loteamento Santa Rita. Do ponto 11 , segue-se com o 
azimute de 358º28'21" (trezentos e cinqüenta e oito graus, vinte e oito 
minutos e vinte e um segundos) e, com a distância 375,13 metros, 
encontra-se o ponto 12, de coordenadas N= 7.800.545m e E = 585.81 Om, 
situado também no arruamento. Do ponto 12, segue-se com o azimute de 
21 º48'05" (vinte e um graus, quarenta e oito minutos e cinco segundos) e, 
com a distância 834,70 metros, encontra-se o ponto 13, de coordenadas 
N = 7.801.320m e E = 586.120m. Do ponto 13, segue-se com o azimute 
de 29º30'41" (vinte e nove graus, trinta minutos e quarenta e um 
segundos) e, com a distância de 609,02 metros, encontra-se o ponto 14, 
na altitude de 984 metros e de coordenadas N = 7.801 .850m e E = 
586.420m. Do ponto 14, segue-se com o azimute de 57º55'34"(cinqüenta 
e sete graus, cinqüenta e cinco minutos e trinta e quatro segundos) e, 
com distância de 885,1 O metros, encontra-se o ponto 15, de coordenadas 
N = 7.802.320m e E = 587.170m. Do ponto 15, segue-se com o azimute 
de 357º20'13"(trezentos e cinqüenta e sete graus, vinte minutos e treze 
segundos) e, com a distância de 430,46 metros, encontra-se o ponto 16, 
de coordenadas N = 7.802.750m e E= 587.150m. Do ponto 16, segue-se 
com o azimute de 45°48'25" (quarenta e cinco graus, quarenta e oito 
minutos e vinte e cinco segundos) e, com a distância de 502,1 O metros, 
encontra-se o ponto17, de coordenadas N = 7.803.1 OOm e E= 587.51 Om. 
Do ponto 17, segue-se com o azimute de 24°43'38"(vinte e quatro graus, 
quarenta e três minutos e trinta e oito segundos) e, com a distância de 
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836,72 metros, encontra-se o ponto 18, de coordenadas N = 7.803.860m 
e E = 587.860m. Do ponto 18, segue-se com o azimute de 358º38'1 O" 
(trezentos e cinqüenta e oito graus, trinta e oito minutos e dez segundos) 
e, com a distância de 420,12 metros, encontra-se o ponto 19, de 
coordenadas N = 7.804.280m e E = 587.850m. Do ponto 19, segue-se 
com o azimute de 330º38'32" (trezentos e trinta graus, trinta e oito 
minutos e trinta e dois segundos) e, com a distância de 367,15 metros, 
encontra-se o ponto 20, de coordenadas N = 7.804.600m e E = 
587.670m. Do ponto 20, segue-se com o azimute de 299'21 '28"(duzentos 
e noventa e nove graus, vinte e um minutos e vinte e oito segundos) e, 
com a distância de 550,73 metros, encontra-se o ponto 21, na altitude de 
1020 metros e de coordenadas N = 7.804.870m e E = 587.190m . Do 
ponto 21, segue-se com o azimute de 11 º43'59"(onze graus, quarenta e 
três minutos e cinqüenta e nove segundos) e, com a distância de 663,87 
metros, encontra-se o ponto 22, de coordenadas N = 7.805.520m e E = 
587.325m. Do ponto 22, segue-se com o azimute de 54º24'40" (cinqüenta 
e quatro graus, vinte e quatro minutos e quarenta segundos) e, com a 
distância de 1297,32 metros, encontra-se o ponto 23, de coordenadas N 
= 7.806.275m e E =588.380m, situado no Município de Contagem. Do 
ponto 23, segue-se pelo Município de Contagem, com o azimute de 
13º37'37"( treze graus, trinta e sete minutos e trinta e sete segundos) e, 
com a distância de 339,56 metros , encontra-se o ponto 24, de 
coordenadas N = 7.806.605m e E = 588.460m. Do ponto 24, segue-se 
com o azimute de 311 º23'55"( trezentos e onze graus, vinte e três 
minutos e cinqüenta e cinco segundos) e, com a distância de 506,58 
metros, encontra-se o ponto 25, de coordenadas N = 7.806.940 m e E = 
588.080 m. Do ponto 25, segue-se com o azimute de 15229'19"(quinze 
graus, vinte e nove minutos e dezenove segundos) e, com a distância de 
861,28 metros, encontra-se o ponto 26, de coordenadas N = 7.807.770m 
e E = 588.31 Om. Do ponto 26, segue-se pela divisa entre os Municípios 
de Contagem e Esmeraldas- MG, com o azimute 79º15'40"(setenta e 
nove graus, quinze minutos e quarenta segundos) e, com a distância de 
590,34 metros, encontra-se ponto 27, de coordenadas N = 7.807.880m e 
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E = 588.890m. Do ponto 27, segue-se com o azimute de 
52º21 '09"(cinqüenta e dois graus, vinte um minutos e nove segundos) e, 
com a distância de 442,04 metros, encontra-se o ponto 28, de 
coordenadas N = 7.808.150m e E = 589.240m . Do ponto 28, segue-se 
com o azimute de 85º21 '52"(oitenta e cinco graus, vinte e um minutos e 
cinqüenta e dois segundos) e, com a distância de 371 ,21 metros, 
encontra-se o ponto 29, de coordenadas N = 7.808.180m e E = 589.61 Om 
. Do ponto 29, segue-se com o azimute de 315º00'00"(trezentos e quinze 
graus) e, com a distância de 579,83 metros, encontra-se o ponto 30, de 
coordenadas N = 7.808.590m e E = 589.200m . Do ponto 30, segue-se 
com o azimute de 16°55'39"(dezesseis graus, cinqüenta e cinco minutos e 
trinta e nove segundos) e, com a distância de 480,83 metros, encontra-se 
o ponto 31, de coordenadas N = 7.809.050m e E = 589.340m. Do ponto 
31, segue-se com o azimute de 47º14'22" (quarenta e sete graus, 
quatorze minutos e vinte e dois segundos) e, com a distância de 1266,69 
metros, encontra-se o ponto 32, de coordenadas N = 7.809.91 Om e E = 
590.270m . Do ponto 32, segue-se com o azimute de 93º13'28"(noventa e 
três graus, treze minutos e vinte e oito segundos) e, com a distância de 
355,56 metros, encontra-se o ponto 33, de coordenadas N = 7.809.890m 
e E = 590.625m. Do ponto 33, segue-se com o azimute de 3°31 '17" (três 
graus, trinta e um minutos e dezessete segundos) e, com a distância de 
651,23 metros, encontra-se o ponto 34, de coordenadas N = 7.810.540m 
e E = 590.665m. Do ponto 34, segue-se pela divisa entre os Municípios 
de Contagem e Ribeirão das Neves - MG, com o azimute de 
1 04º45'38"(cento e quatro graus, quarenta e cinco minutos e trinta e oito 
segundos) e, com a distância de 863,50 metros, encontra-se o ponto 35, 
de coordenadas N = 7.81 0.320m e E = 591.500m. Do ponto 35, segue-se 
com o azimute de 75º09'16" (setenta e cinco graus, nove minutos e 
dezesseis segundos) e, com a distância 858,66 metros, encontra-se o 
ponto 36, de coordenadas N = 781 0540m e E = 592.330m. Do ponto 36, 
segue-se com o azimute de 169º56'22" (cento e sessenta e nove graus, 
cinqüenta e seis minutos e vinte e dois segundos) e, com a distância de 
629,68 metros, encontra-se o ponto 37, de coordenadas N = 7.809.920m 



451 
e E = 592.440m. Do ponto 37, segue-se em direção ao marco geodésico 
do IBGE, denominado Serrinha, com o azimute de 101 °28'55"( cento e 
um graus, vinte e oito minutos e cinqüenta e cinco segundos) e, com a 
distância 653,07 metros, encontra-se o ponto 38, de coordenadas N = 
7.809.790m e E = 593.080m. Do ponto 38, segue-se com o azimute de 
126º38'03"(cento e vinte e seis graus , trinta e oito minutos e três 
segundos) e, com a distância de 486,00 metros, encontra-se o ponto 39. 
Do ponto 39, segue-se com o azimute de 1 03º1 7'06" (cento e três graus, 
dezessete minutos e seis segundos) e, com a distância de 739,80 metros, 
encontra-se o ponto 40, de coordenadas N = 7.809.330m e E = 594.190 
m. Do ponto 40, segue-se com o azimute de 181 º15'16"( cento e oitenta e 
um graus, quinze minutos e dezesseis segundos) e, com a distância de 
1370,33 metros, encontra-se o ponto 41, situado dentro da área da 
subestação de Neves- CEMIG, de coordenadas N = 7807.960m e E = 
594.160m. Do ponto 41, segue-se com o azimute de 117º38'46" (cento e 
dezessete graus, trinta e oito minutos e quarenta e seis segundos) e, com 
a distância 948,26 metros, encontra-se o ponto 42, de coordenadas N = 
7.807.520m e E= 595.000 m . Do ponto 42, segue-se com o azimute de 
151 º23'22" (cento e cinqüenta e um graus, vinte e três minutos e vinte e 
dois segundos) e, com a distância de 501,20 metros, encontra-se o ponto 
43, de coordenadas N = 7807.080m e E = 595.240m. Do ponto 43, 
segue-se com o azimute de 101 º18'36" (cento e um graus, dezoito 
minutos e trinta e seis segundos) e, com a distância de 407,92 metros, 
encontra-se o ponto 44, de coordenadas N = 7 .807.000m e E = 
595.640m. Do ponto 44, segue-se acompanhando um trecho da rodovia 
BR-040, com o azimute de 136221'11"(cento e trinta e seis graus, vinte e 
um minutos e onze segundos) e, com a distância de 898,28 metros, 
encontra-se o ponto 45, de coordenadas N = 7 .806.350m e E = 
596.260m. Do ponto 45, segue-se com o azimute de 164°25'09"(cento e 
sessenta e quatro graus, vinte e cinco minutos e nove segundos) e, com 
a distância de 1079,68 metros, encontra-se o ponto 46, de coordenadas 
N = 7.805.310m e E= 596.550m. Do ponto 46, segue-se atravessando a 
rodovia BR-040, com o azimute de 28º01 '28"(vinte e oito graus, um 
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minuto e vinte oito segundos) e, com a distância de 702,35 metros, 
encontra-se o ponto 47, de coordenadas N = 7.805.930m e E = 
596.880m. Do ponto 47, segue-se com o azimute de 96°58'06"(noventa e 
seis graus, cinqüenta e oito minutos e seis segundos) e, com a distância 
de 453,35 metros, encontra-se o ponto 48, de coordenadas N = 
7.805.875m e E = 597.330m. Do ponto 48, segue-se com o azimute de 
140º56'15" (cento e quarenta graus, cinqüenta e seis minutos e quinze 
segundos) e, com a distância de 444,32 metros, encontra-se o ponto 49, 
de coordenadas N = 7.805.530m e E= 597.610m. Do ponto 49, segue-se 
com o azimute de 123º18'38" (cento e vinte três graus, dezoito minutos e 
trinta e oito segundos) e, com a distância de 418,81 metros, encontra-se 
o ponto 50, na altitude de 990 metros e de coordenadas N = 7.805.300m 
e E = 597.960m. Do ponto 50, deixa-se a divisa em comum com o 
Município de Ribeirão das Neves, segue-se pelo interior do Município de 
Contagem, com o azimute de 189º22'20" (cento e oitenta e nove graus, 
vinte e dois minutos e vinte segundos) e, com a distância de 1043,93 
metros, encontra-se o ponto 51, de coordenadas N = 7.804.270m e E = 
597.790m. Do ponto 51, segue-se atravessando novamente a rodovia 
BR-040, com o azimute de 216º1 0'47" (duzentos e dezesseis graus, dez 
minutos e quarenta e sete segundos) e, com a distância 830,06 metros, 
encontra-se o ponto 52, situado no limite da faixa da BR-040 e de 
coordenadas N = 7.803.600m e E = 597.300m. Do ponto 52, segue-se 
com o azimute de 178º21 '48" ( cento e setenta e oito graus, vinte e um 
minutos e quarenta e oito segundos) e, com a distância de 700,29 metros, 
encontra-se o ponto 53, de coordenadas N = 7 .802.900m e E = 
597.320m. Do ponto 53, segue-se com o azimute de 214º22'49"(duzentos 
e quatorze graus, vinte e dois minutos e quarenta e nove segundos) e, 
com a distância de 460,43 metros, encontra-se o ponto 54, de 
coordenadas N = 7.802.520m e E = 597.060m. Do ponto 54, segue-se 
com o azimute de 157º09'59" (cento e cinqüenta e sete graus, nove 
minutos e cinqüenta e nove segundos) e, com a distância de 412,31 
metros, encontra-se o ponto 55, na altitude de 942 metros e de 
coordenadas N = 7.802.140m e E = 597.220m. Do ponto 55, segue-se 
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com o azimute de 131º38'01"(cento e trinta e um graus, trinta e oito 
minutos e um segundo) e, com a distância de 481,66 metros, encontra-se 
o ponto 56, de coordenadas N = 7.801.820m e E = 597.580m, situado a 
420 metros ao lado do marco Tapera do IBGE. Do ponto 56, segue-se 
com o azimute de 208°48'39" (duzentos e oito graus, quarenta e oito 
minutos e trinta e nove segundos) e, com a distância de 456,51 metros, 
encontra-se o ponto 57, de coordenadas N = 7.801.420 m e E = 597.360 
m. Do ponto 57, segue-se com o azimute de 229°45'49" (duzentos e vinte 
nove graus, quarenta e cinco minutos e quarenta e nove segundos) e, 
com a distância de 340,59 metros, encontra-se o ponto 58, de 
coordenadas N = 7.801.200m e E= 597.100m. Do ponto 58, segue-se 
com o azimute de 141 º31 '11" (cento e quarenta e um graus, trinta e um 
minutos e onze segundos) e, com a distância de 498,20 metros, encontra-
se o ponto 59, de coordenadas N = 7.800.810m e E = 597.410m. Do 
ponto 59, segue-se com o azimute de 197256'58"(cento e noventa e sete 
graus, cinqüenta e seis minutos e cinqüenta e oito segundos) e. com a 
distância de 746,32 metros, encontra-se o ponto 60, na altitude de 920 
metros e de coordenadas N = 7.800.100m e E= 597.180m. Do ponto 60, 
segue-se com o azimute de 152°39'00" (cento e cinqüenta e dois graus e 
trinta e nove minutos) e, com a distância de 652,99 metros, encontra-se o 
ponto 61, de coordenadas N = 7.799.520m e E = 597.480m. Do ponto 
61 ,segue-se com o azimute de 132º03'52" ( cento e trinta e dois graus, 
três minutos e cinqüenta e dois segundos) e com a distância de 1104,54 
metros, encontra-se o ponto 62, de coordenadas N = 7.798.980m e E = 
598.300m. Do ponto 62, segue-se com o azimute de 175º04'22" (cento e 
setenta e cinco graus, quatro minutos e vinte e dois segundos ) e, com a 
distância de 582,15 metros, encontra-se o ponto 63, de coordenadas N = 
7.798.200m e E = 598.350m. Do ponto 63, segue-se com o azimute de 
206233'54"(duzentos e seis graus, trinta e três minutos e cinqüenta e 
quatro segundos) e, com a distância 469,57 metros, encontra-se o ponto 
64, de coordenadas N = 7. 797. 780m e E = 598.140m. Do ponto 64, 
segue-se com o azimute de 173°17'25" (cento e setenta e três graus, 
dezessete minutos e vinte e cinco segundos ) e, com a distância de 
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342,34 metros, encontra-se o ponto 65, na altitude de 944 metros e de 
coordenadas N = 7.797.440m e E = 598.180m. Do ponto 65, segue-se 
com o azimute de 223º21 '48"(duzentos e vinte e três graus, vinte e um 
minutos e quarenta e oito segundos) e, com a distância de 495,18 metros, 
encontra-se o ponto 66, de coordenadas N = 7. 797.080m e E = 
597.840m. Do ponto 66, segue-se com o azimute de 183°1 0'47" (cento e 
oitenta e três graus, dez minutos e quarenta e sete segundos) e, com a 
distância de 360,55 metros, encontra-se o ponto 67, de coordenadas N = 
7.796.720m e E = 597.820m. Do ponto 67, segue-se com o azimute de 
241 º06'48"(duzentos e quarenta e um graus, seis minutos e quarenta e 
oito segundos) e, com a distância de 662,42 metros, encontra-se o ponto 
68, dentro do perímetro urbano de Contagem e de coordenadas N = 
7796.400m e E = 597.240m. Do ponto 68, segue-se sempre pelo 
perímetro urbano de Contagem, com o azimute de 248º01 '13"( duzentos 
e quarenta e oito graus, um minuto e treze segundos) e com a distância 
de 895,06 metros, encontra-se o ponto 69, de coordenadas N = 
7.796.065m e E= 596.410m. Do ponto 69, segue-se com o azimute de 
277°37'41 "(duzentos e setenta e sete graus, trinta e sete minutos e 
quarenta e um segundos) e, com a distância de 565,00 metros, encontra-
se o ponto 70, de coordenadas N = 7.796.140m e E = 595.850m. Do 
ponto 70, atravessa-se o bairro Bernardo Monteiro, segue-se com o 
azimute de 222240'59"(duzentos e vinte e dois graus, quarenta minutos e 
cinqüenta e nove segundos) e, com a distância de 612,15 metros, 
encontra-se o ponto 71, de coordenadas N = 7.795.690m e E 595.435m. 
Do ponto 71, segue-se com o azimute de 286º55'39'(duzentos e oitenta e 
seis graus, cinqüenta e cinco minutos e trinta e nove segundos) e, com a 
distância de 601, 04 metros, encontra-se o ponto 72, de coordenadas, N 
= 7.795.865m e E = 594.860m, situado na divisa dos Municípios de Betim 
e Contagem. Do ponto 72, continua-se pelo Município de Contagem, 
segue-se com o azimute de 353º07'48"(trezentos e cinqüenta três graus, 
sete minutos e quarenta e oito segundos) e, com a distância de 418,00 
metros, encontra-se o ponto 73, de coordenadas N = 7.796.280m e E = 
594.81 Om. Do ponto 73, segue-se com o azimute de 25º06'53"(vinte e 



455 
cinco graus, seis minutos e cinqüenta e três segundos) e, com a 
distância de 353.41 metros, encontra-se o ponto 74, de coordenadas N = 
7.796.600m e E = 594.960m. Do ponto 74, segue-se com o azimute de 
347°14'33"(trezentos e quarenta e sete graus, quatorze minutos e trinta e 
três segundos) e, com a distância de 271,71 metros encontra-se o ponto 
75, de coordenadas N 7.796.865m e E 594.900m. Do ponto 75, segue-se 
com o azimute de 14°15'00"(quatorze graus e quinze minutos) e, com a 
distância de 325,00 metros, encontra-se o ponto 76, situado nos terrenos 
da FUMEC e de coordenadas N = 7.797.180m e E= 594.980m . Do ponto 
76, segue-se com o azimute de 280°21 '45"(duzentos e oitenta graus, 
vinte e um minutos e quarenta e cinco segundos) e, com a distância de 
889,51 metros, encontra-se o ponto 77, de coordenadas N = 7.797.340m 
e E = 594.1 05m, situado fora do perímetro urbano de Contagem. Do 
ponto 77, segue-se com o azimute de 255º04'07"(duzentos e cinqüenta e 
cinco graus, quatro minutos e sete segundos) e, com a distância de 
543,35 metros, encontra-se o ponto 78, de coordenadas N =7.797.200m e 
E = 593.580m. Do ponto 78, segue-se com o azimute de 
239°02'1 O"(duzentos e trinta e nove graus, dois minutos e dez segundos) 
e, com a distância de 466,48 metros, encontra-se o ponto 79, de 
coordenadas N = 7.796.960m e E = 593.180m. Do ponto 79, segue-se 
com o azimute de 292°31 '14"(duzentos e noventa e dois graus, trinta e 
um minutos e quatorze segundos) e, com a distância de 887,69 metros, 
encontra-se o ponto 80, de coordenadas N = 7.797.300m e E = 
592.360m. Do ponto 80, segue-se com o azimute de 285º49'34"(duzentos 
e oitenta e cinco graus, quarenta e nove minutos e trinta e quatro 
segundos) e, com a distância de 660,02 metros, encontra-se o ponto 81, 
na altitude de 915 metros e de coordenadas N = 7.797.480m e E = 
591.725m. Do ponto 81, segue-se com o azimute de 320°45'45"(trezentos 
e vinte graus, quarenta e cinco minutos e quarenta e cinco segundos) e, 
com a distância de 387,33 metros, encontra-se o ponto 82, de 
coordenadas N = 7.797.780m e E = 591.480m. Do ponto 82, segue-se 
com o azimute de 258º50'43"(duzentos e cinqüenta e oito graus, 
cinqüenta minutos e quarenta e três segundos) e, com a distância de 
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723,67 metros, encontra-se o ponto 83, de coordenadas N = 7.797.640m 
e E = 590.770m. Do ponto 83, segue-se com o azimute de 
220º17'32"(duzentos e vinte graus, dezessete minutos e trinta e dois 
segundos) e, com distância de 1206,15 metros, encontra-se ponto 84, de 
coordenadas N = 7.796.720m e E= 589.990m, situado no Alto do Paiol. 
Do ponto 84, segue-se com o azimute de 260º39'54"(duzentos e sessenta 
graus, trinta e nove minutos e cinqüenta e quatro segundos) e, com a 
distância de 369,90 metros, encontra-se o ponto 85, de coordenadas N = 
7.796.660m e E = 589.625m, situado na divisa dos Municípios Contagem 
- Betim. Do ponto 85, continua-se pela mesma divisa, com o azimute de 
311º43'09"(trezentos e onze graus, quarenta e três minutos e nove 
segundos) e com a distância 555,99 metros, encontra-se o ponto 86, de 
coordenadas N = 7.797.030m e E = 589.210m. Do ponto 86, segue-se 
com o azimute de 260º50'16"(duzentos e sessenta graus, cinqüenta 
minutos e dezesseis segundos) e, com a distância de 314,01 metros, 
encontra-se o ponto 87, situado no morro do Monjolo, no interior do 
Município de Betim, de coordenadas N = 7.796.980m e E= 588.900m. Do 
ponto 87, segue-se com o azimute de 21 0º57'50"(duzentos e dez graus, 
cinqüenta e sete minutos e cinqüenta segundos)e, com a distância de 
349,86 metros, encontra-se o ponto 88, situado também no morro 
Monjolo, de coordenadas N = 7.796.680m e E= 588.720m. Do ponto 88, 
segue-se com o azimute de 267º36'51 "(duzentos e sessenta e sete graus, 
trinta e seis minutos e cinqüenta e um segundos) e, com a distância de 
840,73 metros, encontra-se o ponto 89, de coordenadas N =7.796.645m e 
E = 587.880m. Do ponto 89, segue-se com o azimute de 
288°00'15"(duzentos e oitenta e oito graus, zero minuto e quinze 
segundos) e, com a distância de 630,89 metros, encontra-se o ponto 90, 
de coordenadas N = 7.796.840m e E= 587.280m. Do ponto 90, segue-se 
com o azimute de 235º42'47"(duzentos e trinta e cinco graus, quarenta e 
dois minutos e quarenta e sete segundos) e, com a distância de 266,27 
metros, encontra-se o ponto 91, de coordenadas N = 7.796.690m e E = 
587.060m. Do ponto 91, segue-se com o azimute de 331º17'39"(trezentos 
e trinta e um graus, dezessete minutos e trinta e nove segundos) e, com a 
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distância de 239,43 metros, encontra-se o ponto 92, de coordenadas N = 
7.796.900m e E = 586.945m. Do ponto 92, segue-se com o azimute de 
1 0º37'11 "(dez graus, trinta e sete minutos e onze segundos) e, com a 
distância de 244,15 metros, encontra-se o ponto 93, situado na ombreira 
esquerda da barragem, de coordenadas N = 7.797.140m e E= 586.990m. 
Do ponto 93, segue-se com o azimute de 358º21 '48"(trezentos e 
cinqüenta e oito graus, vinte e um minutos e quarenta e oito segundos) e, 
com a distância de 350,14 metros, encontra-se o ponto zero, ponto inicial 
desta descrição. 

O perímetro descrito tem uma extensão de 53.947 metros e envolve 
uma superfície de 12.263 hectares. 

Sala das Comissões, 15 de março de 2006. 
Laudelino Augusto, Presidente e relator - João Leite - Doutor Ronaldo -

Sávio Souza Cruz- Márcio Kangussu. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°2.669/2005 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 2.669/2005, de autoria do Deputado Biel Rocha, que 

declara de utilidade pública a Libertos Comunicação, 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 o 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 No 2.669/2005 
Declara de utilidade pública a entidade Libertos Comunicação, 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 Libertos 

Comunicação, com sede no Município de Belo Horizonte. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 8 de março de 2006. 
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Vanessa Lucas, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Doutor Ronaldo. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W2.790/2005 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 2.790/2005, de autoria da Deputada Maria Tereza 

Lara, que declara de utilidade pública o Coletivo de Empresários e 
Empreendedores Negros (Afro-Brasileiros) no Município de Contagem -
Ceabra-MC -,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 o 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 No 2.790/2005 
Declara de utilidade pública a entidade Coletivo de Empresários e 

Empreendedores Negros (Afro-Brasileiros) no Município de Contagem -
Ceabra-MC -, com sede no Município de Contagem. 

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

Empresários e Empreendedores Negros (Afro-Brasileiros) no Município 
de Contagem- Ceabra-MC -, com sede no Município de Contagem. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 8 de março de 2006. 
Vanessa Lucas, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Ricardo Duarte. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 2.809/2005 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 2.809/2005, de autoria da Deputada Elisa Costa, 

que declara de utilidade pública a Associação dos Amigos do Parque 
Estadual do Rio Doce, com sede no Município de Marliéria, 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 o do 
art. 268 do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI No 2.809/2005 
Declara de utilidade pública a Associação dos Amigos do Parque 

Estadual do Rio Doce, com sede no Município de Marliéria. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Amigos 

do Parque Estadual do Rio Doce, com sede no Município de Marliéria. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 8 de março de 2006. 
Vanessa Lucas, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Ricardo Duarte. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
O Sr. Presidente despachou, em 14/3/2006, as seguintes 

comunicações: 
Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento do Sr. Luiz Ribeiro 

Dias Neto, ocorrido em 2/3/2006, em Guaranésia. (- Ciente. Oficie-se.) 
Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr. 

Amilton Pires de Moraes, ocorrido em 10/3/2006, em Brasilândia. (-
Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento da Sra. 
Dalva B. F avi la Barbosa, ocorrido em 11/3/2006, em Ouro Fino. (- Ciente. 
Oficie-se.) 

Do Deputado Sávio Souza Cruz, notificando o falecimento do Sr. Lúcio 
de Almeida Ruas, ocorrido em 15/2/2006, em Curvelo. (- Ciente. Oficie-
se.) 
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 17 DE MARÇO DE 2006 

ATAS 
ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 15/3/2006 
Presidência dos Deputados Rêmolo Aloise e Laudelino Augusto 

Sumário: Comparecimento- Abertura- 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): 
Ata - Correspondência: Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente): 
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.057 a 3.062/2006 -
Requerimentos nºs 6.177 a 6.199/2006 - Requerimentos dos Deputados 
Márcio Passos e outros, João Leite e outros, Padre João e outros, Luiz 
Humberto Carneiro, e Doutor Viana (5) - Comunicações: Comunicações 
da Comissão de Fiscalização Financeira e dos Deputados Dalmo Ribeiro 
Silva, Dilzon Melo (2) e Gil Pereira - Questões de ordem - Oradores 
Inscritos: Discursos dos Deputados Doutor Viana, Ricardo Duarte, 
Rogério Correia, Weliton Prado e João Leite- 2ª Parte (Ordem do Dia): 1 ª 
Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência - Comunicação da 
Presidência - Designação de Comissões: Comissão Especial para Emitir 
Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 96/2006 - Leitura 
de Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos 
Deputados Luiz Humberto Carneiro, Doutor Viana (5), Márcio Passos e 
outros, João Leite e outros e Padre João e outros; deferimento -
Requerimento da Deputada Maria Olívia; deferimento; discurso do 
Deputado Domingos Sávio - Requerimento do Deputado Ricardo Duarte; 
deferimento; discurso do Deputado Laudelino Augusto - Requerimento do 
Deputado Márcio Kangussu; deferimento; discurso do Deputado Paulo 
Piau - Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos -
Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do Dia. 

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

Andrade - Luiz Fernando Faria - Elmiro Nascimento - Adelmo Carneiro 
Leão - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende - André Quintão -
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Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago 
- Biel Rocha - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico 
Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dinis Pinheiro - Domingos 
Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elisa Costa - Ermano Batista -
Fahim Sawan - George Hilton - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo 
Valadares - lrani Barbosa - lvair Nogueira - Jésus Lima - João Bittar -
João Leite - José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo 
Moreira - Leonardo Quintão - Leonidio Bouças - Luiz Humberto Carneiro -
Márcio Kangussu - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marlos Fernandes -
Olinto Godinho - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo 
Duarte - Roberto Ramos - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Weliton Prado - Zé Maia. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Às 14h15min, a lista de 

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

1 ª Parte 
1ª Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Elmiro Nascimento, 3°-Secretário, nas funções de 2º-

Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada 
sem restrições. 

Correspondência 
- O Deputado Doutor Viana, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 

correspondência: 
OFÍCIOS 

Do Sr. Tony Carlos, Presidente da Câmara Municipal de Uberaba, 
encaminhando cópia de requerimento aprovado por esse Legislativo, 
reiterando a esta Assembléia Legislativa pedido de apoio à recomposição 
salarial para os funcionários públicos estaduais, principalmente os da 
área da educação.(- À Comissão de Administração Pública.) 
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Do Sr. Mauro Tadeu Teixeira, Prefeito Municipal de Varginha, 

solicitando a derrubada do veto à Proposição de Lei nº 16.870. (- Anexe-
se ao Veto Parcial à Proposição de Lei nº 16.870.) 

Do Sr. Teodoro Alves Lamounier, Presidente da Cohab-MG, prestando 
informações relativas ao Requerimento nº 5. 781/2005, da Comissão de 
Participação Popular. 

Do Sr. James Andris Pinheiro, Presidente do Conselho Estadual dos 
Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais, encaminhando 
moções aprovadas em reunião ordinária do órgão, para conhecimento e 
providências cabíveis.(- À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subscretário da Casa Civil (3), 
encaminhando pareceres elaborados pelo DER-MG em atendimento a 
solicitações de diligência da Comissão de Justiça, referentes aos Projetos 
de Lei nºs 2.835, 2.866 e 2. 752/2005. (- Anexem-se aos respectivos 
projetos de lei.) 

2ª 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 Nº 3.057/2006 
Desativa o Aeroporto Carlos Prates e transfere os seus vôos e 

atividades para o Aeroporto de Belo Horizonte (Aeroporto da Pampulha). 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - Fica desativado o Aeroporto Carlos Prates e ficam transferidos 

os seus vôos e atividades para o Aeroporto de Belo Horizonte (Aeroporto 
da Pampulha). 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor 30 dias da data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 15 de março de 2006. 
Alencar da Silveira Jr. 
Justificação: Este projeto de lei se apóia no art. 15 do Código Brasileiro 

de Aeronáutica, que permite a fixação de zonas em que se proíbe o 
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tráfego aéreo por questão de segurança da navegação. Em se tratando 
de uma área residencial, as propriedades vizinhas do aeroporto, tais 
como casas e outras edificações, interferem nas operações das 
aeronaves, na visibilidade e nos sinais de auxílio. A proximidade do 
Aeroporto Carlos Prates das casas e dos edifícios implica situação de 
risco tanto para as aeronaves quanto para os moradores. Estes, por 
prejuízo à saúde, devido ao barulho causado. A desativação desse 
aeroporto é uma reivindicação antiga dos moradores do Bairro Padre 
Eustáquio, que, desde sua implementação, vivem na iminência de uma 
tragédia. Além disso, no atual espaço utilizado pelo aeroporto poderão 
ser criados centros comerciais que contribuirão para o desenvolvimento 
da região. 

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

PROJETO DE LEI Nº 3.058/2006 
Declara de utilidade pública a Associação Cultural Comunitária de 

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

Comunitária de Pirapora- ACCOMP, com sede no Município de Pirapora. 
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 15 de março de 2006. 
Gil Pereira 
Justificação: A Associação Cultural Comunitária de Pirapora -

ACCOMP, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, tem por 
finalidade precípua executar serviços de assistência social, beneficente, 
cultural, desportivo e radiodifusão de sons e imagens. Promover, realizar 
e divulgar programas e eventos sociais de interesse das comunidades 
carentes. 

- 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 I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 3.059/2006 
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Declara de utilidade pública a ABAA - Associação Barbacenense de 

Ação contra AIDS, com sede no Município de Barbacena. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - Fica declarada de utilidade pública a ABAA - Associação 

Barbacenense de Ação contra AIDS, com sede no Município de 
Barbacena. 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 15 de março de 2006. 
José Henrique 
Justificação: A ABAA- Associação Barbacenense de Ação contra AIDS, 

fundada em 6/9/66, sediada na Avenida Pereira Teixeira, 291, Centro, no 
Município de Barbacena, é uma Associação dedicada à prevenção das 
doenças sexualmente transmissíveis e à assistência ao portador do HIV e 
da aids e a seus familiares. 

A Associação presta, desde 1966, grandes serviços à comunidade; 
portanto, nada mais justo que ela pleitei este título, pois será mais uma 
ajuda a que faz jus. 

Com base no exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres pares 
para a aprovação desta proposição. 

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

PROJETO DE LEI Nº 3.060/2006 
Declara de utilidade pública a Associação Ecológica e Cultural de 

Integração Fronteira das Artes - AECIFA -, com sede no Município de 
Toledo. 

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

Cultural de Integração Fronteira das Artes - AECIFA -, com sede no 
Município de Toledo. 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 15 de março de 2006. 
Maria Olívia 
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Justificação: A Associação Ecológica e Cultural de Integração Fronteira 

das Artes - AECIFA - é uma entidade de direito privado sem fins 
lucrativos, constituída como Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público - Oscip -, que tem por finalidades: promover e desenvolver ações 
e projetos de naturezas ecológica, cultural, social, promocional, 
cosmetológica, educacional, artesanal e trabalhos manuais; promover 
ações e projetos que visem ao bem-estar da população carente através 
da capacitação profissional; estimular a parceria, o diálogo local e a 
solidariedade entre diferentes segmentos sociais, participando, junto a 
outras entidades, de atividades que visem a interesses comuns; promover 
gratuitamente a educação e a cultura, observando-se a forma 
complementar de participação; promover experimentação não lucrativa de 
novos modelos socioeducativos e de sistemas alternativos de produção, 
comércio, emprego e crédito, através do desenvolvimento sustentável 
direcionado para a comunidade. 

Finalmente, a entidade atende aos requisitos legais para ser declarada 
de utilidade pública, razão pela qual espero e conto com a anuência de 
meus nobres pares a este 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 I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 3.061/2006 
Declara de utilidade pública a Associação de Artistas e Artesãos 

Crearte, com sede no Município de Extrema. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Artistas e 

Artesãos de Extrema - Crearte, com sede no Município de Extrema. 
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 15 de março de 2006. 
Maria Olívia 
Justificação: A Associação de Artistas e Artesãos de Extrema é uma 

entidade civil, sem fins lucrativos, que tem por principais objetivos 
congregar artistas e artesãos, para desenvolver e divulgar as artes 
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praticadas pelos seus associados; promover a comercialização de 
produtos e a divulgação de eventos, descobrir talentos e interagir com a 
sociedade; promover o resgate do histórico e da cultura; difundir a arte e 
a culinária por meio de reuniões, palestras, cursos profissionalizantes e 
assembléias; atuar na área da saúde e da educação por intermédio de 
oficinas de artes; buscar recursos para promover capacitação técnica, 
profissional e cultural de artesãos e artistas e viabilizar projetos de 
desenvolvimento de núcleos de produção e comercialização de produtos; 
despertar a auto-estima, a dignidade e a consciência da capacidade de 
realização por meio de trabalhos manuais e oficinas de criatividade; 
despertar a consciência da cidadania por meio do processo associativo; 
planejar e executar medidas que visem o fortalecimento da classe e o 
bem-estar social, profissional e cultural dos seus associados e de seus 
familiares; conscientizar o ser humano na preservação do meio ambiente 
e incentivar, apoiar, estimular e divulgar o turismo local como atividade do 
desenvolvimento sustentável. 

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.062/2006 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais de Botelhos - Apae de Botelhos -, com sede nesse 
Município. 

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

Amigos dos Excepcionais de Botelhos - Apae de Botelhos -, com sede 
nesse Município. 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 15 de março de 2006. 
Maria Olívia 
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Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 

Botelhos - Apae de Botelhos - é uma sociedade civil, filantrópica, de 
caráter educacional, cultural, desportivo e assistencial, voltada para a 
saúde, o estudo, a pesquisa e outros, sem fins lucrativos, que tem como 
finalidade promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas 
portadoras de deficiência; coordenar e executar na sua área de jurisdição 
os objetivos, programas e política da Federação das Apaes do Estado e 
da Federação Nacional das Apaes; atuar na definição da política 
municipal de atendimento à pessoa portadora de deficiência, em 
consonância com a política adotada pelas citadas Federações; articular, 
junto aos poderes públicos e entidades privadas, políticas que assegurem 
o pleno exercício dos direitos da pessoa portadora de deficiência; 
encarregar-se, em âmbito municipal, da divulgação de informações sobre 
assuntos referentes à pessoa portadora de deficiência; compilar e 
divulgar as normas legais e regulamentares federais, estaduais e 
municipais relativas à pessoa portadora de deficiência; promover e 
estimular a realização de estatísticas, estudos, pesquisas e programas de 
atendimento à pessoa portadora de deficiência; estimular, apoiar e 
defender o desenvolvimento permanente dos serviços prestados pela 
Apae; divulgar no Município as experiências apaeanas; prestar serviços 
gratuitos, permanentes e sem discriminação de clientela, na área 
específica de atendimento, àqueles que deles necessitarem; participar 
efetivamente em todos os eventos e níveis do movimento apaeano. 

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

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

REQUERIMENTOS 
Nº 6.177/2006, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja 

formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que envie a esta 
Casa projeto de lei nos moldes do Programa Nossa Casa, implantado no 
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Pará e voltado para a aquisição de moradia por famílias de baixa renda. 
(-À Comissão do Trabalho.) 

Nº 6.178/2006, do Deputado Célio Moreira, pleiteando sejam solicitadas 
ao Reitor da Unimontes informações quanto à possibilidade da 
implantação de um "campus" avançado dessa Universidade em Corinto. 

Nº 6.179/2006, do Deputado Célio Moreira, pleiteando sejam solicitadas 
ao Secretário de Ciência e Tecnologia informações quanto à possibilidade 
da implantação de um "campus" avançado da Unimontes em Corinto. 
(- Distribuídos à Mesa da Assembléia.) 

Nº 6.180/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja 
formulado voto de congratulações com a Sra. Ana Lúcia Almeida Gazzola 
por seu desempenho no cargo de Reitora da UFMG. 

Nº 6.181/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja 
formulado voto de congratulações com o Sr. Ronaldo Tadeu Pena por 
sua posse no cargo de Reitor da UFMG. (- Distribuídos à Comissão de 
Educação.) 

Nº 6.182/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de 
Transportes e Obras Públicas com vistas a que seja incluído no Programa 
Pró-Acesso o trecho que liga o Município de Andradas ao Distrito de 
Pocinhos do Rio Verde, no Município de Caldas. (- À Comissão de 
Transporte.) 

Nº 6.183/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja 
formulado voto de congratulações com o 14º Grupo de Artilharia de 
Campanha - Grupo Fernão Dias - pelo transcurso do 88º aniversário de 
sua criação. (-À Comissão de Segurança Pública.) 

Nº 6.184/2006, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja 
formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG e ao Secretário de 
Transportes e Obras Públicas com vistas ao recapeamento da Rodovia 
MG-350, que liga os Municípios de ltajubá e Delfim Moreira. (- À 
Comissão de Transporte.) 

Nº 6.185/2006, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja 
formulado voto de congratulações com o Sr. Paulo Cezar Neves 
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Marques, Secretário Executivo do Procon Estadual, pelo transcurso do 
Dia Mundial do Consumidor. 

Nº 6.186/2006, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja 
formulado voto de congratulações com a Deputada Lúcia Pacífico, 
Coordenadora Executiva do Movimento das Donas de Casa e 
Consumidores, pelo transcurso do Dia Mundial do Consumidor. 

Nº 6.187/2006, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja 
formulado voto de congratulações com a Sra. Daniella Martins Carvalho, 
Presidente da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor e 
Trabalhador, pelo transcurso do Dia Mundial do Consumidor. 

Nº 6.188/2006, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja 
formulado voto de congratulações com o Sr. Rodinei Lafaete de Jesus, 
Presidente da Associação Nacional de Defesa do Consumidor, pelo 
transcurso do Dia Mundial do Consumidor. 

Nº 6.189/2006, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja 
formulado voto de congratulações com o Sr. José Roberto de Oliveira, 
Presidente da Associação Nacional de Assistência ao Consumidor e 
Trabalhador, pelo transcurso do Dia Mundial do Consumidor. 

Nº 6.190/2006, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja 
formulado voto de congratulações com o Sr. Adriano Perácio de Paula, 
Diretor da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB-MG, pelo 
transcurso do Dia Mundial do Consumidor. (- Distribuídos à Comissão de 
Defesa do Consumidor.) 

Nº 6.191/2006, do Deputado Paulo Cesar, em que solicita seja 
formulada manifestação de aplauso à Sra. Marcela de Almeida Carvalho 
Duarte por ter sido eleita Miss Minas Gerais 2006. (- À Comissão de 
Cultura.) 

Nº 6.192/2006, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando ao 
Governador do Estado seja o Município de Arantina incluído no programa 
de expansão de telefonia celular em caráter prioritário. 

Nº 6.193/2006, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando ao 
Governador do Estado seja o Município de Chácara incluído no programa 
de expansão de telefonia celular em caráter prioritário. 
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Nº 6.194/2006, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando ao 

Governador do Estado seja o Município de Bom Jardim de Minas incluído 
no programa de expansão de telefonia celular em caráter prioritário. 

Nº 6.195/2006, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando ao 
Governador do Estado seja o Município de São Brás do Suaçuí incluído 
no programa de expansão de telefonia celular em caráter prioritário. 

Nº 6.196/2006, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando ao 
Governador do Estado seja o Município de Tabuleiro incluído no 
programa de expansão de telefonia celular em caráter prioritário. 

Nº 6.197/2006, do Deputado Weliton Prado, solicitando ao Secretário de 
Transportes e Obras Públicas sejam autorizadas, em caráter 
emergencial, as obras de restauração da Rodovia MG-497, no trecho 
próximo à saída de Uberlândia. (- Distribuídos à Comissão de 
Transporte.) 

Nº 6.198/2006, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente da Emater-MG com vistas a que sejam 
oferecidos assistência e suporte técnicos às famílias dos assentamentos 
da reforma agrária no Estado. 

Nº 6.199/2006, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente da Fundação Centro Tecnológico do 
Estado com vistas a que sejam oferecidos assistência e suporte técnicos 
às famílias dos assentamentos da reforma agrária no Estado. 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados 
Márcio Passos e outros, João Leite e outros, Padre João e outros, Luiz 
Humberto Carneiro e Doutor Viana (5). 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão de 

Fiscalização Financeira e dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Dilzon 
Melo (2) e Gil Pereira. 

Questões de Ordem 
O Deputado Laudelino Augusto - Sr. Presidente, Deputados e 

Deputadas, quero dar uma notícia e, ao mesmo tempo, fazer uma 
homenagem a um companheiro do Sul de Minas, falecido no sábado. 
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Tivemos reuniões partidárias em Alienas e, na viagem de carro entre 
Elói Mendes e Paraguaçu, quatro companheiros nossos sofreram um 
acidente que foi fatal para um deles, para Kallil Moura Soares. Assessor 
Parlamentar do Deputado Federal Odair Cunha e grande incentivador de 
uma politica nova. Muito novo, tanto na idade quanto nas idéias, ele tinha 
27 anos e 3 meses de casado. Foi candidato a Prefeito da cidade de 
Minduri, tendo grande votação e tornando-se uma esperança muito 
concreta para aquela cidade e região. Morreu trabalhando por um mundo 
novo. De família muito cristã, era da Pastoral da Juventude, atuante na 
Diocese de São João del-Rei. Trabalhando, pegou seus companheiros 
em suas cidades, saiu de Minduri muito cedo, passou por Cruzilia, 
Lambari, Olimpio Noronha e, quase chegando em Alienas, ocorreu essa 
fatalidade. 

Queremos então deixar registrada na nossa ata uma homenagem a 
esse jovem idealizador, que prometia muito na sua vida, na sua doação. 

Não entendemos muito essas questões, nunca nos acostumamos com 
a morte, mas sabemos que a melhor homenagem a ele será continuar 
com seus ideais. 

No dia do sepultamento, houve muitas homenagens. A região do Sul de 
Minas, consternada, esteve presente. Até mesmo adversários políticos 
reconheciam nele um potencial. Certamente, uma semente boa, fecunda, 
ficou fixada no coração do povo da região. 

Em sua homenagem, leio aqui um poema que estava em minha 
lembrança no dia do falecimento:(- Lê:) "Imagine que você esteja à beira-
mar e que você veja um navio partindo ... /Você fica olhando, enquanto ele 
vai afastando e afastando, cada vez mais longe./Até que finalmente 
parece apenas um ponto no horizonte, lá onde o céu e o mar se 
encontram, e você diz:/- Pronto, ele se foi./Foi aonde?/Foi a um lugar que 
sua vista não alcança, só isso./Eie continua tão grande, tão bonito e tão 
importante como era quando estava perto de você .IA dimensão diminuída 
está em você, não nele./E, naquele exato momento em que você está 
dizendo:/Eie se foi .. ./Há outros olhos vendo-o aproximar e outras vozes 
exclamando com alegria:/- Ele está chegando ... ". 
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Deixamos aqui a nossa homenagem àquele companheiro e desejamos 

poder lutar, a cada dia, pelo mundo novo sonhado por ele e por todos que 
são comprometidos com a ética, com a cidadania e com a organização do 
povo. 

Kallil estava andando em cada cidade do Sul de Minas, fazendo 
contatos para promover a organização do povo. Esse é o compromisso 
do nosso Partido dos Trabalhadores: participar de eleições para devolver 
o poder ao povo. No manifesto de fundação do partido, há essa frase. Só 
iremos participar de eleições se for para colocar o poder político a serviço 
do poder popular. E o Kallil fazia exatamente isso. 

Deixamos aqui nossa homenagem à família, a todos de Minduri e a 
todos os petistas do Sul de Minas. Essa é uma pessoa que passou e 
deixou sua marca: Kallil Moura Soares. Ele estará sempre presente. 
Muito obrigado. 

A Deputada Maria Tereza Lara- Quero unir-me ao Deputado Laudelino 
Augusto e expressar solidariedade a todos os habitantes de Minduri e 
região pela morte do nosso grande companheiro Kallil. 

A morte de um jovem político aos 27 anos faz-nos refletir dois aspectos. 
O primeiro: o sonho continua. Precisamos levar à frente os projetos das 
pessoas que se foram, que contribuíram para um mundo mais justo, 
fraterno e igualitário. O segundo: precisamos viver o presente, pois sobre 
o passado não temos mais influência, e o futuro, a Deus pertence. Não 
sabemos como será o nosso futuro, mas sabemos que temos de ter 
responsabilidade e domínio sobre o nosso presente. Precisamos viver o 
aqui e o agora para construir a sociedade que tanto queremos, como já 
disse, justa, fraterna e igualitária. Obrigada. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana. 
O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 

Deputados, imprensa, público das galerias, telespectadores da TV 
Assembléia, funcionários desta Casa, hoje, 15 de março, é um dia triste 
na história de Minas Gerais, pois, há 15 anos, foi determinado o 
fechamento da MinasCaixa. A MinasCaixa dos mineiros, uma instituição 
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que v1v1a no coração de todos e que em relação a ela assim se 
pronunciavam carinhosamente e orgulhosamente: "a nossa MinasCaixa". 

A MinasCaixa levava aos mineiros um compromisso de solidariedade e 
um compromisso social, promovendo, em nossos Municípios, o 
desenvolvimento e o bem-estar, financiando seus pequenos produtores, 
as pequenas indústrias e a construção da casa própria, realizando o 
sonho de muitos mineiros. 

O dia 15 de março de 1991 ficará marcado eternamente como um dia 
negro, no qual governantes e dirigentes conseguiram, com sua má 
administração, usando a MinasCaixa como se fosse uma instituição 
financeira própria de suas ambições, minar gradativamente o patrimõnio, 
conduzindo-a a uma situação insustentável, até que houvesse a 
intervenção do Banco Central e, posteriormente, o decreto de 
fechamento. 

Restou à MinasCaixa os seus abnegados funcionários de comprovada 
competência, de grande representatividade em nossas cidades, 
principalmente no interior de nosso Estado, pois, em quase todos os 
Municípios, existia uma agência da instituição. 

Esses funcionários queridos, competentes, criaram e administraram a 
Prevcaixa, o seu instituto de previdência e assistência médica, conhecido 
por todos como uma instituição sólida e compromissada com o bem-estar 
social da família MinasCaixa. A Prevcaixa era o orgulho dos funcionários 
e fundadores. Com a extinção da MinasCaixa, foi transferida para um 
grupo gestor e passou a denominar-se Previminas. 

Na Previminas, os funcionários da ex-MinasCaixa, e hoje servidores do 
Estado, perderam suas referências dentro da instituição, e pagam um 
preço muito alto para continuar como beneficiários de um plano de saúde 
construído por eles próprios e cujo patrimõnio era sólido, mas que, no 
momento, possui grande parte de seus imóveis alugados. Os dedicados 
servidores, que deveriam ser beneficiários do plano, não usufruem dos 
aluguéis. 

Também acho conveniente falar sobre a absorção dos funcionários da 
extinta MinasCaixa pelo Estado, por meio da Lei no 10.470, de 1991. 
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Essa lei determinou que os funcionários fossem absorvidos pelo Estado, 
recebendo o mesmo vencimento que recebiam na instituição financeira 
MinasCaixa. 

No entanto, nobres colegas, a referida lei não determinou onde seriam 
lotados os servidores ex-MinasCaixa, e muitos foram conduzidos para 
cargos inferiores, principalmente funcionários que trabalhavam no interior, 
privando-os do exercício de sua capacidade e conhecimento na área 
bancária e econômica, o que causou descrédito social e perda de 
representatividade junto à comunidade. 

Depois, com o passar do tempo, o próprio governo que determinou 
legalmente a absorção sem perdas de direitos e com vencimento integral 
retirou a vantagem pessoal, que representava para muitos o quinhão 
maior de sua remuneração. Esses servidores, já combalidos, sofreram 
com a humilhação de mais uma perda e muitos ficaram deprimidos, 
perdendo a dignidade e alguns até a própria vida. Essa situação perdurou 
de 1994 até o ano 2000, quando nesta Casa aprovamos uma lei de minha 
autoria, após anos de trabalho e esforço, que veio resgatar a vantagem 
pessoal e com ela a dignidade de uma classe de servidores, 
trabalhadores dedicados oriundos da extinta MinasCaixa, cuja instituição 
nunca deveria ter sido fechada. 

Assim, nobres colegas, continuarei na luta em defesa dos ex-
MinasCaixa e relembrando sempre esta data para que fatos como esse 
não mais aconteçam. Uma instituição financeira como a ex-MinasCaixa, a 
"ex-nossa Caixa" ou a "ex-Caixa de todos os mineiros" era de muitos e foi 
dilapidada por poucos. A MinasCaixa perdurará sempre no coração dos 
mineiros e, em especial, na alma dos servidores da ex-MinasCaixa, que 
constituem ainda a grande família MinasCaixa da qual eu hoje, por 
adoção, faço parte com muita honra e com compromisso. 

Mais um assunto que considero de grande importância é o aniversário 
de 15 anos do Código de Defesa do Consumidor: um grande avanço para 
o nosso país, que proporcionou, indiscutivelmente, o resgate e a 
preservação de direitos dos consumidores mineiros e brasileiros, que 
antes poderiam ser considerados órfãos, pois não tinham praticamente 
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nenhuma garantia após a aqu1s1çao de seus bens, que muitas vezes 
estragavam, e o consumidor não tinha como buscar a reconquista dos 
seus direitos. Essa fase do Brasil acabou com o Código de Defesa do 
Consumidor, um baluarte de respeito aos direitos dos consumidores 
brasileiros. Necessitamos ainda de aperfeiçoamentos, mas o primordial 
respeito aos direitos já foi concretizado. Parabenizamos a todos que, de 
uma maneira ou de outra, trabalham na preservação do Código de 
Defesa do Consumidor e na defesa dos direitos, principalmente, das 
pessoas mais humildes. 

Outro código de extrema importância que gostaria de citar aqui é o 
Código de Defesa do Contribuinte do Estado de Minas Gerais, 
promulgado em 7/4/2000, por meio da Lei no 13.515, que também trouxe 
avanços aos mineiros, especialmente por ter sido o pioneiro no País, o 
primeiro a cuidar das relações entre o Estado e o contribuinte, de modo 
regulador, e não regulamentador. Os laços entre o poder público e o 
contribuinte ficaram mais estreitos, mais firmes, com a promulgação do 
referido código, que contém as normas sobre a relação entre o 
contribuinte e o Fisco Estadual, abordando, entre outros itens, direitos, 
proteção, informação e orientação do contribuinte, e algumas proibições e 
práticas consideradas abusivas; prevê também a reparação de danos 
patrimoniais e morais decorrentes do abuso do poder de fiscalização, no 
lançamento e na cobrança de tributos estaduais. Isso é importante citar 
porque, para nossa estranheza, 80% do Código do Contribuinte estão 
regulamentados, principalmente no que diz respeito aos direitos do Fisco 
com relação ao seu trabalho de fiscalização. Mas há ainda 20% do 
Código do Contribuinte que não estão regulamentados e que é preciso 
regulamentar, pois grande parte está relacionada ao poder de polícia, 
ainda existindo abuso de autoridade da fiscalização para com o 
contribuinte. Precisamos regulamentá-lo na sua totalidade, pois o Código 
de Defesa do Contribuinte deve prevalecer globalmente, uma vez que 
protegerá um pouco aquele que produz e gera impostos e riquezas para o 
nosso Estado. 

Trazemos esses três assuntos para a reflexão de todos os nossos 
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pares, dada a sua importância. 

Aproveito, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, para dizer que hoje é 
aniversário de um grande companheiro desta Casa. Refiro-me ao 
Deputado Jayro Lessa. Queremos parabenizá-lo e desejar-lhe cada vez 
mais sucesso pessoal, familiar, profissional e na missão de Deputado. 
Parabéns! Que Deus lhe dê muitos anos de vida, e que V. Exa. possa, 
com seu conhecimento, sua experiência e dedicação, trabalhar muito, em 
todos os setores, para melhorar a vida dos mineiros. Essas eram as 
minhas considerações. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ricardo Duarte. 
O Deputado Ricardo Duarte - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

representantes da imprensa e telespectadores da TV Assembléia, 
inicialmente, quero saudar a todos e, nesse meu pronunciamento, refletir 
sobre os desafios e possibilidades que se apresentam para esta Casa 
Legislativa neste quarto ano da 15ª Legislatura. 

Quero compartilhar com as Sras. e os Srs. Deputados a oficialização da 
nossa indicação para a Liderança do Bloco PT-PCdoB, fato que muito me 
honra, pois se trata de grande responsabilidade representar a maior 
Bancada do Legislativo mineiro e ocupar o lugar de dois companheiros 
que me antecederam com muita competência e brilho: os Deputados 
Rogério Correia e André Quintão, reconhecidos e respeitados por todos 
pelo espírito público e pela dignidade com que exerceram sua liderança 
nesta Casa. 

Espero estar à altura da tarefa que me foi confiada pelo Bloco PT-
PCdoB. Pretendo pautar-me pelo exercício coletivo das minhas tarefas, 
respeitando todos os partidos e seus representantes, socializando 
informações e responsabilidades. 

Buscando sempre o diálogo e o entendimento com os demais partidos, 
procurarei conduzir nossa atuação segundo a tradição dos que defendem 
o Legislativo como o pilar da democracia e, portanto, local privilegiado 
para a manifestação e a busca de soluções para os inúmeros conflitos 
pelos quais atravessa nossa sociedade, marcada pela desigualdade e 
pela existência de um enorme contingente de excluídos da cidadania. 
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Falando de outra forma, reafirmo o compromisso do PT e do PCdoB 

com a luta permanente pela cidadania para todos, o que significa lutar 
pela ampliação do espaço das lutas dos movimentos sociais, populares, 
sindicais, das minorias e maiorias que são capazes não apenas de 
garantir direitos, mas de criar novos direitos e, assim, arejar a vida 
política, tornando-a dinâmica e capaz de manter sempre atuais os 
princípios fundadores da liberdade e da igualdade. 

Sabemos que grandes passos para diminuir a desigualdade têm sido 
dados nesses últimos anos no Brasil, governado pelo Presidente Lula. 
Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - Pnad -, do 
IBGE, mostram que a miséria diminuiu 8% entre 2003 e 2004; o número 
de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, que em 1992 
correspondia a 39% da população, diminuiu para 25%, em 2004. 
Também houve melhora significativa nos indicadores de renda familiar, 
educação, crescimento econômico, controle da inflação, aumento real do 
salário mínimo, geração de postos de trabalho formais, melhoria geral das 
condições de vida. 

Revertendo o afastamento do Estado da economia e das ações sociais 
preconizadas pelos governos anteriores, Lula conseguiu efetivamente 
distribuir renda, por meio de ações significativas nas áreas de educação, 
saúde, microcrédito, habitação, agricultura familiar, garantia de segurança 
alimentar e nutricional. O programa Bolsa-Família, principal instrumento 
do Fome Zero, alcança 9 milhões de famílias, aproximadamente, e já é 
referência internacional de política de transferência de renda bem-
sucedida, como reconheceu o Banco Mundial. 

Em relação à reforma agrária, podemos considerar um avanço 
importante o assentamento de mais de 120 mil famílias, em 2005, e a 
implementação de programas voltados para o acesso e a permanência na 
terra, o que inclui infra-estrutura social, eletrificação rural, melhoria das 
estradas e apoio à produção e à comercialização. 

Outra reforma merece destaque: a que vem ocorrendo na educação do 
País, com diretrizes voltadas para a inclusão social e a democratização 
do acesso à escola. A criação do Fundeb pretende estender o efetivo 
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financiamento para a educação infantil e o ensino médio, além do ensino 
fundamental, beneficiando 47 milhões de alunos, valorizando os 
profissionais da educação, garantindo recursos materiais e humanos para 
a educação de qualidade, necessária ao desenvolvimento. Também 
impressiona o potente crescimento do ensino superior público no País, 
com a ampliação de vagas em universidades federais, a partir da 
expansão das instituições existentes ou da criação de novas 
universidades. 

Gostaria de aproveitar o momento para anunciar aos colegas da 
Assembléia uma nova expansão da universidade em Minas Gerais, após 
a criação de três novas universidades, a expansão da Universidade 
Federal de Uberlândia, com o "campus" Pontal atendendo ltuiutaba e 
região, o que deve ser anunciado pelo governo nos próximos dias. 

Ainda este ano, serão implantados 11 novos cursos na Universidade 
Federal de ltuiutaba. O antigo sonho de uma universidade pública, 
gratuita e de qualidade, que tem alimentado as expectativas de gerações 
de estudantes e da população dos diversos Municípios do Pontal do 
Triângulo, está se tornando realidade. 

A educação superior tem uma importância estratégica para o 
desenvolvimento de qualquer região, por sua contribuição na formação 
profissional e nas atividades de pesquisa científica e tecnológica. A 
qualificação profissional é um fator de desenvolvimento considerável, 
porque torna a região atraente aos investimentos que buscam esse 
requisito, na hora de se decidir onde implantar novas empresas e gerar 
empregos. A presença de uma universidade federal tem sido decisiva 
para o progresso das regiões onde são implantadas. Por isso, com todos 
que nos assistem, comemoramos a expansão da UFU para o Pontal do 
Triângulo. 

Outro importante passo no avanço da educação superior foi garantir o 
acesso à universidade, o que ocorre por meio de programas como o 
ProUni. 

O Programa Universidade para Todos facilita o acesso de estudantes 
carentes ao ensino superior, com base numa pré-seleção realizada a 
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partir do ensino médio e da concessão de bolsas integrais e parciais, 
combinando critérios baseados em mérito e renda familiar. Em 2005 
foram distribuídas cerca de 100 mil bolsas. Até o final de 2006. esse 
número deverá chegar a mais de 160 mil bolsas integrais ou parciais. 

Podemos afirmar que todas essas realizações significam uma clara 
inversão de prioridades rumo à quitação da enorme dívida social que o 
País tem com seu povo, especialmente com os mais pobres. Esse é o 
resultado de um trabalho do governo para recuperar a capacidade de 
gerenciamento da economia, criando um ambiente favorável ao 
investimento e à produção, associados às medidas de inclusão social e 
distribuição de renda, e democratizando benefícios nesse novo ciclo de 
crescimento econômico. 

A eliminação do risco da inflação, o ajuste nas contas externas, o 
aumento das exportações e a redução do endividamento público têm 
contribuído para aumentar a confiança no País e para atrair novos 
investimentos estrangeiros, que registraram no último ano o aumento de 
65% em relação a 2002. 

Ao quitar seus débitos com o FMI, o País passa a economizar 
U$900.000.000,00 em juros, que serão revertidos para o crescimento da 
economia. É necessário, portanto, inserir a melhoria do crescimento da 
economia mineira como parte do processo favorável, no plano nacional e 
internacional, especialmente o crescimento das exportações, beneficiado 
com medidas adequadas, tomadas para alavancar o comércio exterior. 

Por outro lado, enquanto o governo de Minas deliberadamente evita 
essa relação, tem omitido a importância das transferências do governo 
federal para Minas Gerais, numa atitude política questionável, cujas 
evidências estão em todo o Estado. Talvez nasça daí, da presença 
inquestionável da União no crescimento e desenvolvimento de Minas, a 
necessidade dos espantosos gastos para dar publicidade ao atual 
governo. 

Enquanto os programas estruturadores aprovados por esta Casa têm 
um desempenho medíocre, em termos de execução orçamentária, e 
aquém da sua importância social, o governo exagera ao apostar no 
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espetáculo da publicidade. Nesse governo do espetáculo e da mídia, o 
percentual da execução orçamentária no exercício de 2005 para 
comunicação e propaganda do governo demonstram essa afirmativa, pois 
foram gastos quase 93% dos recursos, ou cerca de R$67.000.000,00. 
Esse alto valor aparece destoando, por exemplo, dos magros 
R$32.000.000,00 liqüidados para o programa estruturador do ensino 
médio ou para a Uemg. 

Outro problema que apontamos em relação ao desempenho da 
economia mineira refere-se à promoção de um ajuste fiscal que tem 
resultado principalmente na penalização dos servidores públicos, 
verdadeiros alvos de um política restritiva de direitos e de baixos salários, 
como tivemos oportunidade de debater exaustivamente nas discussões 
das tabelas salariais que tramitaram nesta Casa. 

Entretanto, nenhuma operação fiscal ou de mídia garantiu, na vida real, 
ao professor da educação básica, especialmente os das quatro primeiras 
séries, um salário-base superior ao mínimo. Isso sem falar dos problemas 
que começam a aparecer agora, na hora de enquadrar os servidores nos 
novos planos de cargos. 

Os trabalhadores da educação e da saúde, bem como os demais 
servidores, estão em luta para regulamentar muitos pontos em aberto das 
tabelas, visando à melhoria dos pisos salariais e ao imediato 
reposicionamento, que deve levar em conta o tempo de serviço e a 
escolaridade. A valorização e a recomposição do salário dos servidores 
são condições essenciais para a qualidade do serviço público necessário 
ao povo mineiro. 

Também não poderia deixar de mencionar o não-cumprimento da 
Emenda Constitucional nº 29 e a garantia de um mínimo de 12% 
estabelecidos na lei para o orçamento da saúde. O Governador incluiu no 
cômputo das despesas com saúde uma série de gastos que não figuram 
entre os parâmetros definidos pelo Conselho Nacional de Saúde como 
ações e serviços de saúde. Entre essas despesas, estão os gastos com 
pessoal inativo, ações de saneamento básico e tratamento de água 
realizados por companhias, autarquias e empresas de saneamento. 
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Também foram incluídas ações de limpeza urbana e remoção de lixo, 
além dos serviços de saúde oriundos de institutos de previdência dos 
servidores civis e militares, entre outros. 

Essa operação tem servido para criar um artifício contábil e forjar um 
aparente cumprimento dos gastos previstos para a saúde enquanto se 
multiplicam os problemas de atendimento à população, como foi discutida 
na Casa hoje a grave epidemia de dengue no Triângulo Mineiro. 

Queremos que Minas entre nos trilhos do verdadeiro desenvolvimento, 
com justiça social e dignidade para todos. Esse é o compromisso dos 
Deputados do Bloco PT-PCdoB para Minas, pois muito ainda é preciso 
ser feito em nosso Estado para garantir uma verdadeira inclusão social. 

Acreditamos que o Brasil está vivendo uma oportunidade histórica com 
o governo do Presidente Lula. Por isso, precisamos avançar ainda mais 
nas conquistas sociais e políticas direcionadas para a maioria do povo. 

Precisamos ampliar as conquistas da reforma agrária, da melhoria das 
condições de vida da população urbana e rural, do crescimento 
econômico com sustentabilidade ambiental, da melhoria de qualidade da 
educação, da saúde e demais serviços prestados à população. Por isso, 
defendo a candidatura à reeleição do Presidente Lula. 

Também defendo a elaboração de um programa de governo para Minas 
com a presença de todas as forças políticas que querem o lançamento de 
uma candidatura ao governo do Estado. 

Essa candidatura deve ser capaz de representar os interesses dos que 
têm compromisso com as prioridades sociais, os movimentos populares 
do campo e da cidade, a desprivatização do Estado, com a ética na 
política para o governo de Minas. Muito obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia. 
O Deputado Rogério Correia- Sr. Presidente, Deputado Rêmolo Aloise, 

colegas Deputados e Deputadas, em primeiro lugar, quero parabenizar o 
Deputado Ricardo Duarte, que, neste ano, passa a assumir a Liderança 
do PT na Casa. Desejamos ao Deputado que possa ter, como Líder do 
nosso Bloco PT-PCdoB, uma liderança profícua e que possamos, unidos, 



482 
como sempre foi a nossa Bancada, permanecer na luta pela melhoria 
das condições de vida do povo mineiro, dos nossos trabalhadores e da 
sociedade de maneira geral. 

O Deputado Ricardo Duarte foi também nosso Presidente na Comissão 
de Saúde da Assembléia Legislativa, nos dois primeiros anos, 
despontando-se, já no seu primeiro mandato, como uma liderança 
importante do Triângulo Mineiro e, depois, também do conjunto de Minas 
Gerais. 

Agora, após a Liderança do nosso Bloco PT-PCdoB, que tive a honra 
de ocupar nos dois primeiros anos desta legislatura, seguido depois 
também pela grande liderança do Deputado André Quintão, temos a 
honra de ter como Líder o Deputado Ricardo Duarte, o qual parabenizo 
pela sua liderança e pelo pronunciamento no dia de hoje. 

Temos muito orgulho de tê-lo como um Líder que ajudará a Bancada, o 
Bloco e o conjunto da Assembléia Legislativa. Meus parabéns. 

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Nobre Deputado Rogério 
Correia, quero unir-me à fala de V. Exa. para cumprimentar o Deputado 
Ricardo Duarte, nosso amigo e companheiro, que, neste momento, 
assume a Liderança do nosso Bloco. Desejamos ao Deputado todo o 
sucesso por sua dedicação, competência e compromisso com os 
princípios do projeto democrático e popular. 

Cumprimento também o Deputado Jésus Lima, que assume a 
Liderança da Minoria, a Deputada Elisa Costa e o Deputado Edson 
Rezende, Vice-Líderes. Não poderia deixar de haver a presença feminina, 
representada pela Deputada Elisa Costa, que assumiu recentemente, ao 
lado dos grandes companheiros, mostrando a que veio. 

Um abraço ao Deputado Ricardo Duarte e a toda a equipe de 
Lideranças. Mais uma vez, cumprimentamos o Deputado Rogério Correia, 
que também foi Líder; o Deputado André Quintão; e os Vice-Líderes 
desses dois períodos. Desejamos-lhes sucesso e registramos nosso 
apoio e solidariedade. 

O Deputado Rogério Correia- Agradeço à Deputada Maria Tereza Lara 
e saúdo as lideranças sindicais que nos visitam hoje. 
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A Escola do Legislativo está proporcionando um curso de formação e 

interação entre os sindicalistas e a Assembléia Legislativa, visando a uma 
melhor compreensão do sindicato e a uma melhor relação com o 
Parlamento mineiro e brasileiro de maneira geral. Saúdo os sindicalistas, 
que ajudam na construção de um País mais justo e mais igualitário e que 
lutam não apenas pela melhoria das condições salariais de trabalho de 
sua categoria, como também por um País melhor. 

Agradeço a presença dos sindicalistas e espero que a Escola do 
Legislativo continue contribuindo com a formação de lideranças no 
Estado de Minas Gerais. Parabéns a vocês. 

O Deputado Fahim Sawan (em aparte)- Não poderia deixar de exaltar o 
Deputado Ricardo Duarte, Líder da Bancada PT-PCdoB, que tem se 
destacado nesta Casa. Como Vice-Presidente da Comissão de Saúde, 
tive a oportunidade de conviver com ele, como Presidente dessa 
Comissão. Dentro de todas as regras democráticas, tivemos o melhor 
convívio possível. Deputado Ricardo Duarte, apesar de sermos 
adversários e de militarmos em partidos diferentes, tenho profundo 
respeito por seu trabalho, por sua postura e desejo-lhe sucesso e sorte à 
frente da nova missão. 

Tenho certeza de que o Bloco estará muito bem representado. O 
Triângulo Mineiro, ltuiutaba e todos nós estamos muito orgulhosos. 
Parabéns, sucesso e que Deus o proteja. 

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte) -Como Líder do PFL, dou 
boas-vindas ao Deputado Ricardo Duarte, novo Líder do PT, pessoa 
querida por todos. Assim como eu, ele está em seu primeiro mandato, 
mas o vem exercendo e representando o povo do Triângulo Mineiro de 
forma brilhante. 

Em nome dos pares do PFL, parabenizo o PT por ter escolhido o 
Deputado Ricardo Duarte como o novo Líder. O PFL sempre tratou essa 
relação de forma muito responsável. Essa relação com o PT, que faz 
oposição ao governo estadual nesta Casa, sempre foi transparente. 
Tenho certeza de que com o novo Líder, Deputado Ricardo Duarte, 
manteremos a mesma cordialidade, o mesmo respeito e a mesma 
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transparência no discurso que foram utilizados nas últimas negociações. 

Foram brilhantes os Líderes Rogério Correia e André Quintão. Deixo o 
meu abraço e as minhas homenagens ao PT pela escolha do novo Líder. 

O Deputado Marias Fernandes (em aparte) - Cumprimento o Deputado 
Ricardo Duarte, que também representa a Liderança do PT e do PCdoB. 
Por ser filho da cidade de Araguari, tenho convívio com o Deputado 
Ricardo Duarte, com seus irmãos e com seus pais. Portanto, conhecemos 
bastante o Deputado Ricardo Duarte, que pode representar bem a 
Liderança nesta Casa, defendendo o PT e o PCdoB. 

Desejamos a V. Exa. muito sucesso. Neste curto espaço de tempo na 
Assembléia, tenho convivido e aprendido com V. Exa., que também teve 
presença marcante na Comissão de Saúde, quando aqui cheguei. 
Portanto parabenizo-o neste momento. Com certeza, Araguari fica 
também reconhecida por sua presença na Liderança do PT. Muito 
obrigado. 

O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Gostaria de desejar sucesso 
ao nosso Líder, Deputado Ricardo Duarte, que fez um trabalho belíssimo 
na Comissão de Saúde, denunciando permanentemente os desmandos 
do governo em relação ao setor. O Governador Aécio Neves não cumpre 
a Emenda nº 29, não aplica o que manda a Constituição, não destina os 
12% para a saúde, onde o déficit anual é de quase R$1.000.000.000,00, 
sendo que, nos quatro anos, totalizarão R$4.000.000.000,00. O Deputado 
Ricardo Duarte atuou muito bem, sempre presente nas reuniões com o 
Ministério Público e com entidades e associações organizadas. Isso é 
fundamental. Tenho a certeza de que, como Líder capacitado e 
articulado, V. Ex a. contribuirá muito para as mudanças de que o nosso 
Estado tanto precisa. 

Gostaria também de cumprimentar e desejar sucesso ao Líder da 
Minoria, Deputado Jésus Lima, ex-Prefeito de Betim. A sua presença 
também será fundamental, assim como serão importantes as presenças 
do Deputado Edson Rezende e da Deputada Elisa Costa, nossos dois 
novos Vice-Líderes. Aproveito o momento para parabenizar a Escola do 
Legislativo e todos os companheiros presentes. Como o Deputado 
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Rogério Correia muito bem disse, a formação e a organização são muito 
importantes. Apesar de ser jovem, consegui êxito em todas as 
experiências que envolveram mobilização e união na minha vida. Por 
isso, esse processo de formação é muito importante. Parabéns a todos 
vocês. 

O Deputado Luiz Humberto Carneiro (em aparte) - Nesta oportunidade, 
gostaria de parabenizar esse grande companheiro que é o Deputado 
Ricardo Duarte e cumprimentar o PT por essa escolha. O Ricardo é uma 
liderança nossa no Triângulo Mineiro. Mais que isso, é um Deputado que, 
nesta Casa, durante esses três anos, soube conduzir as questões mais 
importantes, principalmente as das áreas da saúde e da educação que 
tanto lhe interessam. Ricardo, cumprimento-o por seu equilíbrio e por sua 
postura. V. Exa. substituirá o grande Líder que foi o Deputado André 
Quintão, que, com muita tranqüilidade e respeito, soube conduzir os 
trabalhos. É essa a postura que os Líderes têm tido aqui. Desejo-lhe não 
apenas sucesso nessa nova empreitada, mas também novamente 
parabenizo o PT pela escolha. 

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Luiz Humberto. 
Faço coro com V. Exa. e parabenizo o Deputado Jésus Lima, que 
assume hoje a Liderança da Minoria. Tenho a certeza de que o Ricardo e 
o Jésus desenvolverão um trabalho de unidade na nossa Bancada e no 
nosso Bloco, assim como fizeram os Deputados André Quintão, Weliton 
Prado, Chico Simões e eu. Sempre respeitamos a tese do PT de fazer 
rodízio na Liderança, o que é salutar para a bancada e para a própria 
Assembléia Legislativa. 

Antes de passar a palavra ao Deputado André Quintão, não poderia 
deixar de aproveitar a presença de sindicalistas para pedir-lhes que 
reflitam e tenham idéia do que acontecerá no mês que vem no Estado de 
Minas Gerais, que nos deixa muito tristes. Tenho certeza de que vocês 
podem ajudar-nos. Durante quase todo o período do governo Aécio 
Neves, uma professora de 1 ª à 4ª séries ganhou R$212,00, ou seja, 
menos que o salário mínimo. Com muito custo, há três meses, esse 
salário foi elevado a R$326,00, que é o piso da categoria. No próximo 
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mês, o salário mínimo passará para R$350,00, e uma professora mineira 
receberá menos que um salário de piso salarial. É realmente muito 
vexatório para o Estado saber que uma professora ganha menos que um 
salário mínimo. Portanto contamos com a solidariedade dos sindicalistas 
para pressionarmos o governo Aécio Neves a colocar a mão na 
consciência e tratar melhor as professoras e a educação no Estado de 
Minas Gerais. 

O Deputado André Quintão (em aparte) Companheiras e 
companheiros sindicalistas e Deputado Rogério Correia, serei breve para 
que V. Exa. conclua o seu pronunciamento. Evidentemente, tratando-se 
dessa oficialização e do nosso rodízio de Lideranças, agradeço, mais 
uma vez, a todos os companheiros e a todas as companheiras do Bloco 
do PT-PCdoB, que nos ajudaram muito nesses 14 meses de Liderança; 
esse processo democrático de rodízio adotado pelo PT; e essa escolha, 
por unanimidade, muito acertada de todos nós como foi não somente a 
de V. Exa., a minha e a dos Deputados Ricardo Duarte e Jésus Lima, 
como também a dos Vice-Líderes Edson Rezende e Elisa Costa. Isso 
demonstra que atuamos de maneira unida nesta Casa, com uma 
Oposição responsável, diferente do que ocorre no Congresso Nacional. 
Aqui aperfeiçoamos projetos que podem e merecem ser aprimorados, 
buscando derrotar os que não condizem com o interesse público. 

Agradeço a V. Exa. o apoio nesse exercício da Liderança. Deputados 
Ricardo Duarte, Jésus Lima e Edson Rezende e Deputada Elisa Costa, 
desejo que Deus ilumine a caminhada de V. Exas. Continuem contando 
conosco nessa árdua tarefa de promover, agora e sempre, um choque 
social em Minas Gerais, que precisa muito de investimento estadual na 
área social, como o governo federal vem fazendo em nosso Estado. Muito 
obrigado. 

O Deputado Rogério Correia - Deputado André Quintão, obrigado. 
Deputados Ricardo Duarte e Jésus Lima, mais uma vez desejo que, no 
último ano desta legislatura, mantenhamos a nossa coesão política e 
trabalhemos para que Minas Gerais seja um Estado cada vez mais justo, 
onde os trabalhadores vivam com mais dignidade, e que a Assembléia 
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Legislativa aperfeiçoe projetos e leis e a sua atuação como um todo 
nesse sentido. 

Agradeço aos membros da Comissão de Meio Ambiente, Deputados 
Laudelino Augusto e João Leite, aqui presentes, a aprovação de uma 
área de proteção ambiental nos Municípios de Betim e Contagem, em 
Vargem das Flores. Como o tempo é curto, fica aqui apenas o meu 
agradecimento. Certamente terei oportunidade de explicar a importância 
da preservação dessa lagoa de Vargem das Flores, nesses dois 
Municípios e na RMBH, por ser um manancial de água que abastece 
milhares de famílias e de lares por meio da Copasa. Podemos ter a 
aprovação, por unanimidade, na Comissão de Meio Ambiente. Espero 
que, nesta Casa, tenhamos a aprovação, também por unanimidade, 
desse projeto. Já solicito o apoio do conjunto dos Deputados. Muito 
obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Weliton Prado. 
O Deputado Weliton Prado - Boa-tarde a todos e a todas. Hoje tive a 

oportunidade de participar de uma audiência pública na Comissão de 
Saúde com a finalidade de tratar a epidemia de dengue no Estado, com 
ênfase no Triângulo Mineiro. O requerimento foi do Deputado Fahim 
Sawan, de Uberaba. Gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa. 

Realmente há um grave problema de dengue em Uberlândia e um sério 
problema de epidemia em todo o Triângulo Mineiro, como Uberaba, 
Uberlândia, ltuiutaba e Frutal. Há reportagens de alguns jornais da região 
que mostram claramente a falta de preparo das autoridades no combate 
ao mosquito da dengue. Sabemos que as questões da saúde precisam 
ficar bem acima das questões partidárias e das divergências políticas e 
pessoais. Sentimos que há vanos equívocos por parte das 
administrações. Um desses erros é a contratação indevida dos agentes 
de saúde. 

Às vezes o agente de saúde ou o agente de zoonoses ou de vigilância 
sanitária é o cabo eleitoral do Vereador. Então, se o Vereador faz parte 
da base de apoio ao Prefeito, é ele quem indica o agente de saúde, sem 
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nenhuma preparação, sem habilitação para fazer esse trabalho muito 
importante. Quando esse agente está preparado, muda-se a 
administração, e às vezes entra um grupo de oposição, que indicará os 
agentes. Esse é um grave problema que tem de ser resolvido. É 
necessário haver concurso público. 

Uma outra questão diz respeito às atividades dos agentes. Muitos 
Prefeitos pegam esses agentes de saúde, que deveriam estar visitando 
as casas para combater os mosquitos, para desenvolver atividades das 
Prefeituras. Darei um exemplo ocorrido na cidade de Uberlândia. Tenho, 
inclusive, fotografias, que mostrarei para provar o descaso nessa 
questão. 

No dia 4/9/2005, o Governador Aécio Neves visitou a cidade de 
Uberlândia e a Prefeitura, num evento partidário do PSDB. Vários 
agentes nos procuraram para denunciar que foram obrigados a participar 
do evento. Não se tratava de uma atividade pertinente a sua atividade-
fim. Isso não pode ocorrer. Daí a necessidade de se fazer concurso 
público para essa área. Essa é uma denúncia dos próprios agentes, e 
esperamos que irregularidades como essas sejam sanadas. 

Um outro problema sério refere-se à presença do trabalho de campo 
desses agentes tanto em Uberaba como em ltuiutaba, assim como nas 
demais cidades. Esses agentes de saúde têm de visitar residências e 
fazer um trabalho de campo. Na audiência pública, foi comprovado que a 
epidemia no Triângulo Mineiro é justamente em função desses 
problemas. Há várias outras causas para a epidemia. O Deputado Fahim 
Sawan, médico, que conhece muito essa área, pode falar-nos com mais 
propriedade. Uma dessas causas pode ser o saneamento, mas não é o 
caso de Uberlândia nem de Uberaba nem de ltuiutaba nem tampouco de 
outras cidades da região. 

A dengue é uma doença muito séria, e pode até matar. Estou aqui com 
uma reportagem do jornal "O Correio", de Uberlândia, em que se relatam 
esses fatos. Farei a leitura: "Dengue pode ter causado três mortes. Pelo 
menos três pessoas morreram nas últimas semanas com suspeita de 
dengue, sendo dois casos indicando dengue hemorrágica, porém nenhum 
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laudo ainda confirmou a causa. Nos dois primeiros meses do ano, 
índices de dengue clássica - que não causa morte - apontam para 
aproximadamente 500 casos confirmados. No final do mês de fevereiro, 
dia 27, o detento Orlandino José Máximo Neto, 22 anos, que cumpria 
pena no Presídio Jacy de Assis, morreu depois de ser atendido no 
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. A mãe do 
detento, a diarista Helenice Maria Máximo, 43 anos, disse que o filho teve 
febre durante toda a semana e suspeitava que o filho tenha morrido de 
dengue. No mesmo período, Cristina Aparecida dos Santos Pereira, 35 
anos, morreu depois de dar entrada na UAI do Bairro Tibery, também 
com suspeita de dengue. Ela havia comparecido na unidade no dia 
anterior, mas, quando retornou no dia seguinte em estado grave, não 
resistiu e morreu. No último dia 4, Heloísa Fernanda Silva Oliveira, de 24 
anos, morreu depois de ser atendida na UAI do Bairro Roosevelt. A mãe 
de Heloísa, Vera Lúcia, disse, em entrevista à Rede Integração, que a 
filha pode ter morrido de dengue. Em nenhum dos casos foi confirmado 
se a morte foi por dengue hemorrágica, de acordo com Marcos Túlio, 
coordenador das UAis". 

Conversei hoje com o Coordenador Nacional do Programa de Dengue 
do Ministério da Saúde, Sr. Giovani Evelin Coelho, que reafirmou ser o 
problema em Uberlândia, Uberaba e nas demais cidades muito sério. O 
trabalho de campo tem que ser melhorado. 

Conversei também com o Dr. Francisco Leopoldo Lemes, Coordenador 
da Coordenadoria de Controle de Zoonoses do Estado de Minas Gerais, 
representante do Secretário Estadual. Perguntei a ele sobre o fumacê, se 
há diferença entre o veneno diluído em água e o diluído em óleo, se 
quando é diluído em óleo fixa mais nas plantas. Ele me respondeu que, 
se o remédio for à base de água, tem que ser diluído em água; mas se for 
à base de óleo, tem que ser diluído em óleo. O veneno não precisa fixar-
se nas plantas ou nas paredes, mas ficar no ar para matar o mosquito. 
Com isso, tiramos qualquer dúvida da fala do Prefeito de Uberlândia, que 
disse que o grande problema da dengue naquela cidade é o remédio, o 
fumacê. Esse caso ficou bem esclarecido. 
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Concedo aparte ao Deputado Fahim Sawan, de Uberaba, 

parabenizando-o, mais uma vez, pela iniciativa de ter apresentado um 
requerimento na Comissão de Saúde, para discutirmos a epidemia de 
dengue no Triângulo Mineiro. 

O Deputado Fahim Sawan (em aparte) - Gostaria de agradecer-lhe, 
Deputado Weliton Prado, pela referência ao requerimento e pelo aparte 
concedido. Realmente hoje tivemos uma reunião bastante proveitosa, em 
que ouvimos diferentes experiências. Acredito que todos nós aprendemos 
um pouco. Conhecemos a experiência da Cidade de Belo Horizonte no 
combate à dengue, conhecemos a experiência de Congonhas, onde 
existe um método alternativo, ouvimos as denúncias sobre o que 
acontece em Uberaba, em Uberlândia e em outras cidades do Triângulo e 
vimos que o Triângulo Mineiro, neste momento, diferencia-se do restante 
do Estado, apresentando várias cidades onde realmente existe epidemia. 

Deputado Weliton Prado, V. Exa. começou seu discurso dizendo que, 
neste momento, temos que ser suprapartidários. Eu, V. Exa. e outros 
Deputados que compareceram à Comissão estamos preocupados com o 
que está acontecendo em nossa comunidade. Pessoas ficam doentes, 
sentem muita dor no corpo, muita febre, perdem serviço, perdem 
capacidade de trabalho; crianças deixam de ir à escola; mães ficam 
preocupadas; enfim há um grande terror na cabeça das pessoas, que têm 
medo de se reinfectarem por causa das mortes ocorridas. Várias pessoas 
pensam que, devido ao alto número de pessoas infectadas, estamos 
travando uma guerra contra o mosquito da dengue e, infelizmente, 
estamos perdendo, por causa do número de óbitos. 

Essa é a nossa preocupação. Tenho certeza de que também é a de V. 
Exa. Por isso, V. Exa., como representante legitimo do povo de 
Uberlândia, assim como tantos outros Deputados desta Casa, está 
preocupado com o contingencionamento imediato. Essa situação não 
pode continuar. Suprapartidariamente, o que todos queremos, neste 
momento, é conter esse problema. Não é mais possivel que tantas 
pessoas continuem sofrendo com a dengue em nossos Municípios, 
principalmente sabendo que a situação é diferente do restante do Estado, 
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porque, devido a experiências bem-sucedidas, algumas cidades têm a 
dengue completamente controlada. Nesse momento, a nossa grande 
preocupação é que haja um contingenciamento imediato, para que 
consigamos métodos efetivos que estanquem essa epidemia. Devem 
acontecer ações continuadas para que isso nunca mais se repita. Essa é 
uma responsabilidade de todas as autoridades, em todos os níveis, 
independentemente de partido. 

Parabenizo a V. Exa. e agradeço o aparte. Precisamos fazer algo, como 
V. Exa. propõs, em prol do Triângulo, e esquecer o passado. Vamos 
pensar daqui para frente e trabalhar juntos, pois existem pessoas 
sofrendo com essa epidemia em nossas cidades. 

O Deputado Weliton Prado - Parabenizo o Deputado Fahim Sawan. O 
que ele disse é verdade: precisamos fazer um trabalho acima das 
diferenças políticas e partidárias. Não citarei aqui a Prefeitura da cidade A 
nem da cidade B. Já aprendemos muito. Procuraremos todos os Prefeitos 
da região. Poderemos até enviar-lhes uma cópia da fita da audiência 
pública, que foi muito esclarecedora. 

Muitos Prefeitos não agem com maldade. Como exemplo, citarei o 
programa de uma Prefeitura, o qual admiro: Cidade Limpa. Os agentes e 
voluntários vão para um determinado bairro, limpam as casas e retiram 
latas, garrafas, etc. É um programa bonito. 

Hoje ficou claro que um dos grandes problemas da proliferação do 
mosquito da dengue é o fato de, ao se fazer mutirão em determinada 
região, descobrirem-se outras regiões com maior foco. Assim a epidemia 
cresce ainda mais. 

Esse trabalho é muito bom para prevenir outras doenças, como a 
hantavirose, transmitida por ratos, e combater escorpiões. Mas os 
agentes têm de ficar por conta do trabalho de campo e das visitas às 
residências. Além disso, deve haver um trabalho educativo nas escolas, 
conscientizando os estudantes de que a dengue é uma doença séria, que 
pode matar. 

Existem três tipos: V1, V2 e V3. A incidência de dengue na região do 
Triângulo começou em 1986, com o vírus tipo 1. De lá para cá, surgiram 
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outros vírus. Hoje, a epidemia em Uberlândia é justamente com o vírus 
tipo 3. E as crianças que nasceram depois 1986 não são imunes ao V1, 
podendo contrair, além desse vírus, o tipo mais sério, a dengue 
hemorrágica, e falecer. Já há um grande número de óbitos no Triângulo, 
o que é assustador. 

A audiência pública foi providencial. Já apresentamos requerimento 
para realizarmos outras: em Uberlândia, em ltuiutaba e em Uberaba. 
Queremos envolver todos os Prefeitos, Vereadores e autoridades ligadas 
à área social, da saúde e da educação na região. 

Mudando de assunto, gostaria, aproveitando a presença de alguns 
membros da Comissão de Educação, de cobrar a aprovação do nosso 
projeto. Este tramita há quase três anos e garante aos estudantes o 
direito de pagar metade do valor do ingresso em teatros, eventos 
culturais, "shows", estádios, etc. 

A Lei nº 11 .052 concede esse direito aos estudantes, mas infelizmente 
é descumprida por promotores de "shows", que utilizam mil e um artifícios 
para burlá-la; por isso, apresentamos um substitutivo a essa lei, 
estabelecendo uma punição pesada para as empresas que 
desrespeitarem os direitos do estudante. 

Se o estudante chegar a um evento e apresentar sua carteira, ele terá 
direito a pagar a metade do preço do ingresso pretendido, com desconto 
ou em promoção. Muitas empresas, para burlar a lei, colocam um preço 
para o ingresso e vendem-no pela metade para todo o mundo, como se 
fosse uma promoção. Essa é uma conversa para boi dormir, é preço 
único para todo o mundo. 

Portanto é muito importante a aprovação da lei, pois, na primeira vez 
que a empresa desrespeitar o direito do estudante, receberá uma multa; 
na segunda vez, receberá uma multa mais pesada; e, na terceira vez, 
será suspenso o seu alvará de funcionamento. 

É fundamental que o projeto seja apreciado pela Comissão de 
Educação e venha para o Plenário, a fim de o votarmos e o aprovarmos, 
para que o Governador sancione a lei, e o direito do estudante seja 
garantido, uma vez que a lei de meia-entrada é mais que um incentivo à 
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cultura e ao lazer, é uma complementação da educação. Muito obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite. 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Deputados, público presente, 

sindicalistas que honram as galerias do Plenário, telespectador da TV 
Assembléia; o Sr. José tem medo. O Sr. José tem medo da Prefeitura de 
Belo Horizonte. Sr. José, muitos cidadãos de Belo Horizonte também têm 
medo da Prefeitura. Sr. José, entendo seu medo e acho, sinceramente, 
que o senhor deve tê-lo. O Sr. José tem medo de ser perseguido, e ele 
está certo. 

Os servidores municipais que representam os trabalhadores da 
Prefeitura de Belo Horizonte não foram colocados à disposição do 
sindicato. Eles foram colocados no ostracismo, que é uma forma de 
punição política criada pelos atenienses 500 a.C. Significava a expulsão 
política e o exílio por um período de 1 O anos. Seus bens ficavam à 
disposição do Estado e se tornava um estrangeiro. 

Isso tem ocorrido com os sindicalistas que representam os servidores 
públicos municipais de Belo Horizonte. Eles podem perder os anos que 
trabalharam. Foram colocados no ostracismo. Seus bens estão 
confiscados. O Sr. José tem medo. A Prefeitura tenta amordaçar os 
sindicalistas; tenta retirar os líderes dos servidores; desarticular os 
sindicalistas que representam os servidores para a luta cotidiana e o 
legítimo exercício da representatividade do funcionalismo municipal, que 
todos nós pensávamos ser uma instituição respeitada e incentivada pelo 
PT. 

O Sr. José tem medo. Ele quer protestar. Ele quer protestar contra a 
quantidade de placas em Belo Horizonte referindo-se ao recapeamento 
da Av. Amazonas para a reunião do BID que acontecerá na Gameleira. O 
Sr. José contou. Do início da Amazonas, na Praça da Estação, até a 
Praça Raul Soares, aproximadamente 1 km, há 12 placas. O Sr. José não 
aceita que o dinheiro suado com que paga o IPTU de Belo Horizonte seja 
usado dessa maneira; 12 placas em 1 km. Gastar o dinheiro de Belo 
Horizonte dessa maneira. Está sendo recapeada, vamos mudar a 
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Amazonas. 

Queriam mudar toda a Amazonas para a reunião do BID: a fachada dos 
prédios, que está totalmente degradada - a Av. Amazonas que conheci 
perdeu seu vigor -, e o recapeamento; porém parece que a opção será a 
de deslocar as pessoas pelo metrô, escondendo a avenida. O trajeto é 
pensado para que os visitantes não conheçam nossa cidade. 

Lembro-me de um relato de minha esposa, capitã da Seleção Brasileira 
de Vôlei, nas Olimpíadas de Moscou em 1980. Ela viajou na expectativa 
de conhecer Moscou, os russos, de ter contato com os soviéticos. Isso 
não ocorreu. Passavam por lugares que impediam o contato com as 
pessoas. Eles só podiam passar por determinada via. Ela ficou muito 
tempo em Moscou e foi impedida de conversar com as pessoas. 

O Sr. José tem medo. Sr. José, entendo o seu medo. Dois assessores 
meus, servidores municipais, até hoje não foram colocados à disposição 
da Assembléia Legislativa e deverão perder os anos que trabalharam na 
Prefeitura de Belo Horizonte. É dessa maneira, com perseguição. Após 
anos na escola trabalhando, perderão esse tempo e ficarão no 
ostracismo, serão exilados, perderão seus direitos, assim como os 
sindicalistas representantes dos servidores públicos da Prefeitura de Belo 
Horizonte. 

O Sr. José tem medo. Tem que ter medo. Outro dia a Prefeitura de Belo 
Horizonte disse que, a despeito de autorização dos órgãos ambientais, o 
aterro sanitário da BR-040 será ampliado. Não interessa parecer nem 
determinação da Feam nem a dos órgãos ambientais, eles farão de 
qualquer maneira. O Sr. José tem medo. Se não atendem às 
determinações dos marcos legais, dos órgãos ambientais, o Sr. José 
deve ter medo mesmo. O Sr. José tem muitos medos, mas teve coragem 
de se indignar e vir ao meu gabinete para reclamar das placas excessivas 
de propaganda e protestar contra essa campanha publicitária de cunho 
pessoal, paga com dinheiro público, que tem como tema "O Melhor 
Prefeito do Brasil". Esse título não foi concedido por meio de uma análise 
técnica e científica, ou baseada em indicadores formais e oficiais, com a 
devida comparação entre as ações políticas e administrativas de todos os 



495 
Prefeitos brasileiros. Trata-se de uma iniciativa de autopromoção 
engendrada nos bastidores da Prodabel e que teve, como pré-requisito, o 
mesmo das eleições do "Big Brother Brasil"- votar pela internet-, mas em 
um "site" destituído de qualquer credibilidade. 

O Sr. José tem medo. Correndo pela Avenida Otacilio Negrão de Lima, 
na Pampulha, vi os entroncamentos e as rotatórias, e lá está desenhado 
o símbolo de um partido, de uma administração. O Sr. José tem medo, 
tem muitos medos. 

Sr. José, eu não tenho medo, por isso estamos encaminhando ao 
Ministério Público. Queremos saber qual o gasto com as placas de 
propaganda de recapeamento da Av. Amazonas; que o Ministério Público 
informe sobre a utilização de símbolos partidários na Av. Otacílio Negrão 
de Lima, na Pampulha; e que apure o uso da Prodabel para promoção 
pessoal. 

O Sr. José tem medo da perseguição. Quando Jesus Cristo caminhava 
rumo ao Calvário, virou-se para as mulheres que o seguiam chorando e 
afirmou: "Dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis que não 
geraram nem amamentaram. Nesses dias, dirão aos montes: caí sobre 
nós! E aos outeiros: cobri-nos! Porque, se no lenho verde fazem isto, que 
será no lenho seco?". 

Essa passagem bíblica está descrita no Capítulo 23 do livro de Lucas. 
Se os órgãos ambientais não podem determinar o que a Prefeitura deve 
fazer; se os sindicalistas que representam os servidores não são 
colocados à disposição, pois não reconhecem o tempo de serviço deles; 
se assessores de parlamentares perdem o seu tempo e não são 
colocados à disposição; o que dirá o Sr. José, se se levantar contra essa 
máquina! 
O Sr. José tem medo do que foi montado em Belo Horizonte. Sr. José, 

lutamos para que um dia a justiça vença. Creio que as armas são essas. 
Elas não podem ser as ameaças, tem de ser o Parlamento mostrando às 
pessoas tantas propagandas. Sr. José, quantas propagandas de 
parlamentares de um único partido estão nos "outdoors" espalhados pela 
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cidade. O Sr. José tem medo. Eu não tenho medo. Estamos com o 
senhor. Obrigado. 

2ª Parte (Ordem do Dia) 
1• Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a 

Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1 ª 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, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, 

determina a anexação do Projeto de Lei nº 2.596/2005, do Deputado Zé 
Maia, ao Projeto de Lei nº 2.541/2005, do Governador do Estado, por 
guardarem semelhança entre si. 

Mesa da Assembléia, 15 de março de 2006. 
Deputado Rêmolo Aloise, 1 º-Vice-Presidente, no exercício da 

Presidência. 
Comunicação da Presidência 

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, 
nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos 
nºs 6.198 e 6.199/2006, da Comissão de Política Agropecuária. Publique-
se para os fins do art. 104 do Regimento Interno. 

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

Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição 
nº 96/2006, da Deputada Elisa Costa e outros, que adapta a Constituição 
do Estado às modificações introduzidas na Constituição Federal pela 
Emenda nº 47, de 5/7/2005. Pelo BPSP: efetivos- Deputados João Leite 
e Paulo Cesar; suplentes - Deputados Roberto Ramos e Dalmo Ribeiro 
Silva; pelo Bloco PT-PCdoB: efetivo - Deputada Elisa Costa; suplente -
Deputada Jô Moraes; pelo PP: efetivo - Deputado Dimas Fabiano; 
suplente - Deputado George Hilton; pelo PPS: efetivo - Deputado 
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Sebastião Costa; suplente - Deputado Djalma Diniz. Designo. Às 
Comissões. 

Leitura de Comunicações 
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações 

apresentadas nesta reunião pela Comissão de Fiscalização Financeira -
rejeição, na 2ª Reunião Ordinária, em 8/3/2006, do Requerimento nº 
5.835/2005, da Comissão de Participação Popular (Ciente. Publique-se.); 
e pelos Deputados Dilzon Melo - informando a indicação das Deputadas 
Maria Olívia e Lúcia Pacífico e do Deputado Carlos Pimenta para Vice-
Líderes do BPSP; e Gil Pereira - informando sua indicação para Líder do 
PP e indicando o Deputado Dimas Fabiano para Vice-Líder do referido 
partido (Ciente. Publique-se. Cópia às Comissões e às Lideranças.). 

Despacho de Requerimentos 
-A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do 

inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos 
Deputados Luiz Humberto Carneiro, solicitando a retirada de tramitação 
do Projeto de Lei nº 755/2005 (Arquive-se o projeto.); nos termos do 
inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos do Deputado 
Doutor Viana (5), solicitando a inclusão em ordem do dia dos Projetos de 
Lei nºs 1.904/2004, 2.140, 2.213, 2.249 e 2.590/2005, e, nos termos do 
inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos 
Deputados Márcio Passos e outros, solicitando a convocação de reunião 
especial para homenagear a Igreja Brasil para Cristo pelo transcurso dos 
seus 50 anos de fundação, João Leite e outros, solicitando a convocação 
de reunião especial para comemorar o Dia da Independência do Estado 
de Israel, e Padre João e outros, solicitando a convocação de reunião 
especial para comemorar os 1 00 anos de elevação da Diocese de 
Mariana à categoria de Arquidiocese. 

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento da Deputada Maria Olívia, 
solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos 
do seu § 1 º, transferi-la ao Deputado Domingos Sávio. A Presidência 
defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 60 minutos. Com a 
palavra, o Deputado Domingos Sávio. 
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O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, inicialmente agradeço a 

generosidade de V. Exa., Deputados e Deputadas, cidadãos e cidadãs 
que nos acompanham das galerias e por meio da TV Assembléia, quero 
falar ao povo mineiro e, em particular, aos nossos pares desta Casa, na 
condição de Deputado e de Secretário-Geral do PSDB, sobre o momento 
em que vivemos no Brasil, especialmente, o momento de absoluta 
responsabilidade que cerca todos nós, do PSDB, diante do quadro 
nacional. 

Não é novidade a nossa condição de oposição responsável ao atual 
governo. É bom que se frise a condição de oposição responsável, e 
relembremos rapidamente que, talvez, na história deste País, em especial 
na contemporaneidade em que vivemos, nunca se tenha visto uma 
transição de governo feita com tanta transparência, boa-vontade e desejo 
de que desse certo. Na época, o Presidente Fernando Henrique criou 
todas as condições adequadas, facilitou em tudo que põde as condições 
para o governo que chegava e que trazia consigo o voto do povo 
brasileiro. É fundamental que sempre se diga isso: chegou 
democraticamente ao poder. Mas chegou trazendo uma esperança que 
foi decantada como aquela que venceu o medo, aquele medo de que o 
Deputado João Leite lembrava que ainda ronda milhões de brasileiros. A 
esperança que dizia vencer todos os obstáculos tomou conta do País, de 
todos nós, inclusive do PSDB, que se curvou ao resultado das urnas e 
disse: "Ora, queremos um País melhor para todos". 

Se tudo o que se está prometendo é possível, que o façam. Podemos 
ajudar. Mais do que a transição, observamos que se tratam de fatos 
consumados, documentados não só pela imprensa, mas também nos 
anais do Congresso Nacional e na própria legislação deste país. 

No início do governo, o PSDB votou favoravelmente, encaminhou e 
apoiou uma série de medidas. Fez isso no primeiro momento, quando o 
governo contava com o apoio do País e tinha condições para cumprir o 
que havia prometido. Portanto, questionando, divergindo, porém de 
maneira responsável, o PSDB apoiou o que se propunha de bom ao País. 

Todavia, as coisas não saíram do terreno das intenções. Sr. Presidente, 
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não vou estender minha fala para discorrer sobre os rumos que o País 
tomou. O Brasil inteiro, e não só o PSDB e outros partidos de Oposição, e 
o próprio Presidente da República reconhecem isso. No inicio, ele já 
dizia: "Bravata, só no palanque". Quer dizer, nos primeiros momentos, ele 
já admitia que havia feito bravata. No entanto, o povo acreditou tratar-se 
de um compromisso sério. Estas não são palavras deste Deputado, mas 
do Presidente: "Depois que assumimos, não há mais lugar para 
bravatas". Ou seja, antes, existia esse lugar, talvez para enganar o povo. 

O tempo passou, e veio o pior. Trata-se, Deputado João Leite, do medo 
do Sr. José, que andava pela Avenida Amazonas, a que V. Exa. fazia 
referência. Esse medo está estampado na cara dos brasileiros, que 
percebem o aumento da criminalidade, o desespero de ver seus filhos 
sem empregos, embora tenha-se decantado que os jovens teriam a 
oportunidade do primeiro emprego. Anunciava-se isso de maneira 
mirabolante, já que não se dizia como fazê-lo. Esse brasileiro vê, 
estupefato, alguém se vangloriar, dizer que oferecerá um salário mínimo 
de R$350,00, como se fosse um valor digno, que garantirá uma vida 
digna ao ser humano. Esse mesmo brasileiro já não consegue suportar 
tantas denúncias de corrupção, que surgem todos os dias. Trata-se de 
uma corrupção escandalosa, pois o dinheiro do povo está indo pelo ralo. 

Essa situação requer uma atitude responsável. Dentro do processo 
democrático, isso se responde com organização e proposta clara para o 
País. Sr. Presidente, Srs. Deputados, houve um momento em que o 
PSDB entendeu a necessidade de se analisar mais os fatos, até porque 
temos clareza de uma situação pluripartidária. O partidarismo ainda 
carece de reforma político-eleitoral. Aliás, essa reforma também foi 
prometida, mas não foi realizada. 

Precisaríamos conversar com outros partidos, pois a Oposição não é só 
o PSDB. Entretanto, o Presidente da República começou a fazer 
campanha todos os dias. Sempre tenho - e manterei - o respeito pela 
figura, pelo cargo de Presidente da República, pois isso é fundamental 
em uma democracia. 

No entanto, chegamos a uma situação ridícula. Em 2004, às vésperas 
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das eleições, o Presidente foi a determinado aeroporto internacional e 
disse: "Com essa visita, está inaugurado o aeroporto. Não precisarei 
voltar aqui para inaugurá-lo". O Brasil inteiro filmou esse fato. Há poucos 
dias, o Presidente voltou ao aeroporto, em clima de campanha, e 
reinaugurou-o. Fatos desse tipo banalizam algo tão sério: a instituição da 
Presidência da República. Ou seja, isso compromete a seriedade da 
Nação, o respeito ao povo brasileiro e ao processo democrático, em que 
se dá a eleição livre. 

Essa situação chamou a atenção de todos nós, que temos 
compromisso com o País. Concluímos: "Temos de nos organizar, pois 
temos responsabilidades perante o País. Temos de definir uma 
candidatura, a fim de oferecer um rumo, e não apenas uma alternativa. 

A situação a que assistimos é de calamidade nacional. Não quero 
dramatizar, mas os números mostram isso. O Brasil só cresceu mais do 
que o Haiti. É duro, mas nos faz enxergar que talvez o poeta Caetano 
Veloso estivesse profetizando ao brincar com as palavras na música 
"Haiti", afirmando que "o Haiti é aqui". Isso é triste para nós, referência na 
América Latina e reconhecidos, a partir do Plano Real, pela estabilidade 
financeira implantada há mais de uma década, e por sermos uma Nação 
não apenas emergente, mas uma Nação que lidera a América Latina. 

Com todo o respeito aos paraguaios, crescemos menos do que o 
Paraguai, apesar de a nossa história ser bem diferente à desse País. 
Temos muitos recursos naturais, e a história da nossa gente, do nosso 
povo é muito diferente. Crescemos menos do que o Equador, o Chile e a 
Colômbia, apesar do caos de suas guerrilhas. Só conseguimos competir 
com o Haiti. 

O que significam esses números? Alguém poderá pensar que o Brasil 
está batendo recorde de exportação e de superávit. Todo dia há 
propaganda do governo falando nisso, como se fosse ação do governo. 
No entanto, o Brasil continua exportando matéria-prima, Deputado João 
Leite; está exportando a nossa agricultura às custas da miséria do 
agricultor; está exportando o nosso minério, dilapidando as nossas 
reservas; e está importando matéria acabada. 
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O pior de tudo é que, se o País não cresceu, significa que não houve 

aumento de emprego para quem está desempregado ou tem um filho, um 
parente, desempregado. Por quê? Porque, se o Brasil cresceu 2%, e a 
nossa população cresce aproximadamente isso, não houve sequer 
crescimento populacional, Deputado João Leite. 

Dizer que o desemprego está diminuindo é balela. Não está diminuindo. 
Percebemos que era hora, sim, de agilizar as coisas. Sr. Presidente, o 
Governador Aécio Neves teve um papel preponderante, pois, com 
equilíbrio, levou a presença mineira para que o PSDB colaborasse, 
consciente da responsabilidade pelo nosso Pais. 

O momento que vivemos é grave. É preciso que essa situação seja 
discutida e se reflita sobre ela agora, porque a campanha eleitoral no 
Brasil ainda tem muito oba-oba. A eleição passada e o não-cumprimento 
das promessas mostram isso. A campanha, infelizmente, ainda é tratada 
como um depositário de promessas por alguns, Deputado João Leite. 

Vemos que o Governador Aécio Neves conduz essa questão de 
maneira diferente. Cada item daquilo que S. Exa. chamou de programa 
de governo está sendo cumprido à risca. O que vimos em um passado 
recente na eleição para a Presidência da República não foi isso. A 
reflexão deve ser feita agora. 

Nesse aspecto, entro de forma objetiva, Sr. Presidente, nas minhas 
considerações sobre o momento do PSDB e da responsabilidade do meu 
partido para com o Brasil. O PSDB goza de um privilégio, sim, construído 
por histórias de luta de alguns homens, perseguidos pela ditadura militar, 
e por outros, que nasceram na luta pela democracia, como o Governador 
Aécio Neves, que nasceu politicamente em cima dos palanques, ao lado 
de Tancredo Neves, lutando pela anistia e pelas Diretas Já. 

O PSDB, ainda jovem, tem história e figuras que já se eternizaram na 
história recente de democracia, como Mário Covas. Por isso o PSDB 
goza do privilégio de ter mais de um nome com real possibilidade de se 
eleger Presidente da República, e com legítimas condições, como todo 
brasileiro, mas com legítimas condições de viabilidade eleitoral de colocar 
o seu nome. Aí, surgem nomes como José Serra, Prefeito de São Paulo; 
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Aécio Neves, nosso Governador; Geraldo Alckmin, Governador de São 
Paulo; e Tasso Jereissati, Presidente do partido; e tantos outros. 

O PSDB compreende o momento que o País está vivendo. 
Compreende que não pode ser de uma disputa pelo poder. Compreende 
que tem uma responsabilidade para com o País e que não há de haver 
divisões. Não há que se falar em divisões internas. De maneira madura, 
com as nossas lideranças, com o seu papel moderador, com equilíbrio, 
com desprendimento, com certeza seria um homem aclamado pelo País, 
como o é por Minas. 

O Governador Aécio Neves se antecipa e diz: "Eu posso esperar. O 
meu nome sempre esteve à disposição do partido e do País, mas 
devemos discutir alternativas". E assumiu papel preponderante, até que 
houvesse, como houve nesta terça-feira, de maneira unânime e tranqüila, 
o nome de um grande brasileiro, o Governador Geraldo Alckmin, que traz 
os traços da simplicidade brasileira do povo do interior, que agrega 
experiência, competência, responsabilidade e compostura ética. 

Sempre digo que seria muito bom que alguém, para chegar a cargos 
mais elevados, conhecesse a vida do interior. Fiquei impressionado e 
extremamente feliz ao ver a biografia do Governador Alckmin, um jovem 
médico, nascido em Pindamonhangaba, interior de São Paulo, que se 
dispõe a enfrentar os problemas de sua cidade natal. Corremos até 
mesmo o risco de tropeçar nas palavras, nas sílabas. É uma cidade do 
interior, como tantas outras do interior das Minas Gerais. Nos idos da 
década de 70, ele estudava medicina, candidatou-se a Vereador e foi 
eleito o Vereador mais votado. Também fui Vereador, assim como tantos 
outros que passaram por esta Casa. Posteriormente, foi Presidente da 
Câmara e começou a experimentar a responsabilidade executiva. Em 
seguida, foi Prefeito, outra responsabilidade fundamental. 

Vivemos a esdrúxula situação do Município abandonado. O Município 
tem de cuidar da saúde, da educação e, algumas vezes, até da 
segurança. Todavia, todo o orçamento está nas mãos da União. Você 
tem um Presidente que foi Prefeito e, posteriormente, Deputado Estadual. 
Sabemos o que passamos como Deputado Estadual. Conhecemos a 
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diversidade de Minas Gerais, as mais diversas situações do interior, do 
Norte, do Sul, do Centro-Oeste, do Triângulo Mineiro, cada um com seus 
problemas. Isso nos ensina e nos educa para a vida pública. 

Posteriormente, foi Deputado Federal. E não apenas Deputado Federal, 
mas Deputado Federal constituinte. Deputado Federal com uma história 
de quem criou a Lei da Previdência Social, a Lei do Código de Defesa do 
Consumidor, algumas das leis que embasaram a Lei Orgânica da 
Assistência Social - o Deputado João Leite, ex-Secretário de Defesa 
Social, é um batalhador dessa área. 

Enfim, um homem com uma experiência parlamentar é chamado por 
aquele que a história já guarda como um dos maiores nomes da política 
do séc. XX, da política que combateu a ditadura, que conseguiu recuperar 
a democracia para o País, mostrando que não bastam a liberdade e a 
democracia. 

Talvez seja isso que tenha faltado ao atual governo, ou seja, 
compreender que não bastam bandeiras de liberdade. Caso contrário, 
começam as invasões, como está havendo. É preciso liberdade com 
competência. É preciso democracia com competência. 

Mário Covas, que representa essa bandeira da democracia, aliada à 
competência, chamou Geraldo Alckmin para ser seu Vice-Governador. 

Ele escreveu seu nome com sangue e suor na história do Brasil. 
Lembro-me de que, na sua despedida, desfilaram o PT, o PSDB, o PFL e 
o PP, ex-adversários políticos, para darem seu testemunho. Aqui está o 
exemplo da compostura, da ética, da dedicação e da moralidade. Mário 
Covas buscou Geraldo Alckmin para ser seu Vice-Governador. Fizeram 
um trabalho brilhante e foram reeleitos. O destino, a providência divina, 
com seus desígnios, levou Mário Covas. Isso ocorreu muito cedo, mas 
ficou uma forte missão, um saldo extremamente positivo para todos nós. 
Geraldo Alckmin continuou a caminhada, concluiu o seu mandato e foi 
reeleito com mais de 12 milhões de votos, com uma vitória esmagadora. 
O povo de São Paulo reconhecia que havia ali alguém com a simplicidade 
do interior. Deputados João, Dinis e Laudelino, pessoa que respeito 
profundamente, embora tenhamos nossas divergências no campo 
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partidário, mas ideologicamente comungamos em praticamente tudo, 
alguns chegavam a brincar dizendo sabem o quê? Que o Governador era 
como um suco de chuchu, quando, na verdade, queriam dizer que ele era 
muito simples, sem extravagâncias. Talvez estejamos um pouco mal-
acostumados com esse tipo de político que, para chamar holofotes, adora 
uma extravagância, um arroubo, uma bravata, não é Deputado João 
Leite? Depois, podem chegar e dizer: "Olha, bravata só antes das 
eleições". 

Geraldo Alckmin não tem história de bravatas. Acho que ele prefere ser 
chamado de suco de chuchu. É preferível que seja algo bem popular 
como o chuchu, um dos legumes mais baratos. Aprendi, Deputado João 
Leite, no interior, com as dificuldades em que fui criado, a satisfazer-me 
com arroz, feijão, angu e chuchu. E isso não ocorreu uma nem duas 
vezes. Sei do que estou falando. V. Exa. também sabe. Não carreamos 
isso para o populismo, porque precisamos estar vacinados contra essa 
idéia também. Não é por que foi pobre, andou descalça, por isto ou 
aquilo, que uma pessoa será a mais indicada para trabalhar e representar 
todos os brasileiros. É preciso reunir as virtudes éticas e morais com 
competência. Sem competência, fica pior do que chuchu: é um suco de 
limão destemperado, que não dá para ser transformado em limonada; é 
algo que pode ser pior do que o azedo; pode ser vencido. 

Portanto o PSDB, consciente da realidade em que vivemos, foi buscar 
esse homem simples, que tem uma trajetória difícil de ser encontrada. O 
Brasil se assustará um pouquinho, porque, com sua simplicidade, ele 
governou São Paulo, o maior Estado da Federação, há praticamente três 
mandatos, sem um caso de corrupção, sem uma mancha no seu 
currículo. Ele manteve a simplicidade do homem do interior fazendo a 
verdadeira revolução que o Brasil inteiro soube respeitar, transformou 
São Paulo nos últimos anos. Exemplos como esse e como o do Deputado 
Mário Covas foram citados pelo Governador Aécio Neves no início do seu 
mandato, quando citou choque de gestão e austeridade. E foi essa 
austeridade que deu ao Governador a autoridade, que é diferente e 
melhor do que poder. 
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Com o poder, às vezes se dá a possibilidade de mandar prender e 

soltar. Poder está mais associado à torça; e autoridade, ao exemplo, à 
competência e à capacidade. É com essa autoridade que homens como 
Alckmin e Aécio Neves se uniram para dizer ao Brasil: o PSDB está 
unido. O PSDB tem a compreensão e a humildade de reconhecer que 
precisamos de mais. É preciso que o Brasil esteja unido. Além disso, que 
os outros partidos compreendam que é o momento de mudarmos o que 
está aí e que devem unir-se conosco, para que, de fato, haja uma 
transformação neste país. 

O Deputado Dinis Pinheiro (em aparte) - Deputado Domingos Sávio, 
sua manifestação é bonita e inteligente. Aliás, é muito peculiar a trajetória 
de V. Exa. no exercício da vida pública. Realmente o PSDB pode 
comemorar e compartilhar com o povo mineiro e brasileiro este momento 
de intensa alegria. Diversos nomes, como V. Exa. assinalou, poderiam 
ser escolhidos para a construção de um novo caminho que 
verdadeiramente possa transformar a vida dos brasileiros. Entre eles, 
com muita ênfase, registro o nome do Governador Aécio Neves, que 
possui uma trajetória maravilhosa e que se pôs em nosso país como 
referência político-administrativa. Numa atitude de desprendimento, 
achou por bem aquietar-se e aguardar uma outra oportunidade, que 
certamente o povo brasileiro lhe concederá. 

Geraldo Alckmin tem uma trajetória bonita, merecedora de nosso 
aplauso e reconhecimento e de nossa admiração. Foi Vereador, Prefeito, 
Deputado Estadual e Deputado Federal, Vice-Governador e Governador 
de São Paulo. Ele é afilhado do saudoso Governador Mário Covas, um 
dos maiores estadistas da vida política brasileira. 

O momento é de união, de desprendimento e de equilíbrio. Aliás, isso é 
o que foi apresentado pelo PSDB nacional. Minas agora terá a 
oportunidade de cerrar fileiras em torno desse notável candidato. 
Conforme muito bem disse V. Exa., trata-se de um homem simples, como 
o povo mineiro e do interior, e extremamente preparado. Provas já foram 
registradas no decorrer dessa sua trajetória. Ele é inteligente, muito bem-
estruturado e dotado de humildade franciscana. Tenho certeza absoluta 
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de que, conforme a entrevista de ontem, o Brasil agora terá um novo 
rumo e caminho, ou seja, um novo peregrinar. Minas estará junto e 
solidária, porque já tem um governo admirável. Certamente, com a 
ascensão de Geraldo Alckmin à condição de Presidente da República, o 
povo brasileiro vencerá e avançará. Com mais rapidez e eficiência, 
atingiremos a tão sonhada distribuição de renda, escolas para as nossas 
crianças, receita mais equilibrada e justa para os Municípios mais pobres. 

Deputado Domingos Sávio, tenho certeza absoluta de que ontem o 
Brasil realmente deu um grande passo rumo a esse novo caminho da 
construção de uma Nação mais fraterna, feliz, próspera e muito mais 
humana com a escolha de Geraldo Alckmin. Sem dúvida alguma, o 
Governador Aécio Neves, depois de participar dessas articulações de 
maneira bastante tenaz, com muita inteligência e sabedoria, terá um 
papel imensurável na condução de Geraldo Alckmin à Presidência da 
República. Em razão do seu prestigio, da sua administração talentosa e 
respeitada e do seu espírito conciliador, já por todos conhecido e 
reconhecido, o Governador Aécio Neves certamente utilizará seus 
mecanismos, sua inteligência e força e todo esse prestígio e essa 
referência, que, aliás, hoje é aplaudida por todos os brasileiros, para que, 
no próximo ano, Geraldo Alckmin possa conduzir da mesma maneira que 
ele os destinos do povo brasileiro: com inteligência, capacidade e, acima 
de tudo, honestidade e sentimento de brasilidade. 

Deputado Domingos Sávio, parabéns pela manifestação sábia que ora 
nos transmite aqui, na Casa do povo. 

O Deputado Domingos Sávio- Já caminho para concluir, Sr. Presidente, 
ressaltando que este momento remete-nos a uma conclusão, até pela 
experiência que vivemos em Minas. Se por um lado não nos podemos 
abdicar dos nossos ideais para fazer política, nós, que somos afeitos à 
liberdade - Tancredo já dizia que "Liberdade é o outro nome de Minas" -, 
não podemos, definitivamente, acreditar que só com propostas, que 
podem transformar-se em vãs promessas, faça-se a transformação de um 
Estado e de um país. O exemplo está aqui, em Minas. Tivemos - e 
temos - o compromisso com a liberdade desde o primeiro momento. 
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Temos, na condução do nosso Estado, um democrata, por sua origem, 
por sua formação e por sua maneira de agir, mas, aliado a isso, temos 
também a competência, a seriedade, a capacidade e a coragem de tomar 
as decisões necessárias. Isso fez com que o Governador Aécio Neves, 
ao assumir um governo em situação das mais desfavoráveis - o País 
inteiro reconhecia que tínhamos um dos Estados da Federação em 
situação a mais deplorável do ponto de vista financeiro, com déficit, 
moratória declarada, enfim, uma situação de caos econômico -, pudesse 
organizar as finanças. 

Hoje mesmo estivemos no Palácio presenciando o maior investimento 
da história de Minas Gerais em saúde pública feito de uma única vez, 
talvez um dos maiores investimentos do País, num programa que é 
decantado como do governo federal: o Saúde da Família. O governo 
Aécio Neves assume isso por compreender que precisa de investimento, 
e não só de discurso. Coloca dinheiro para se fazer 578 unidades de 
saúde da família, 860 veículos para todos os Municípios mineiros, 
totalizando cerca de R$1 00.000.000,00 em investimentos, fora o custeio 
que o Estado já ajuda a manter, mês a mês, em cada equipe. Entrega 
esse investimento para que o Prefeito mesmo faça, num gesto que 
estamos cobrando: descentralizar o dinheiro público, a fim de que este 
chegue ao Município. Isso é idealismo aliado à competência. É essa a 
receita. É isso que acredito que o eleitor pretenderá ver nessa eleição, 
Deputado João Leite. Ele não quer ver bravatas nem promessas que não 
serão cumpridas; quer ver idealismo aliado à competência. Geraldo 
Alckmin traz essa receita, com história de vida, escrita e comprovada. 

O Deputado João Leite (em aparte) - Sei que o Deputado Arlen 
Santiago também deseja aparteá-lo. Todos acompanham com muito 
interesse esse brilhante pronunciamento que V. Exa. faz da tribuna da 
Assembléia Legislativa, nesta tarde. 

Farei um aparte rápido, pois estou sendo convocado para participar de 
uma comissão neste momento. No entanto, não poderia deixar, também, 
de concordar com esse discurso de V. Exa. 

O Governador Geraldo Alckmin, herdeiro de Mário Covas, de tudo que 
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esperamos nos homens públicos brasileiros, sem dúvida traz, para essa 
sucessão presidencial, um atrativo muito grande e enriquece o debate 
que acontecerá daqui para a frente. 

Eu e V. Exa. tivemos a oportunidade de entrar em contato com ele e 
podemos atestar o que V. Exa. falou. Trata-se de um homem muito 
simples, de trato fácil, apesar da trajetória relatada por V. Exa. Médico, 
como nosso Presidente Rêmolo Aloise, ele começou como Vereador, não 
lhe faltando algo que sempre cobrava nosso ex-companheiro aqui, na 
Assembléia Legislativa, o ex-Deputado Geraldo Santana, muito amigo do 
nosso Presidente Rêmolo Aloise, que dizia que político tem de ter 
"sargenteação". Isso não falta ao nosso candidato Geraldo Alckmin. 
Começou como Vereador, foi Prefeito, Deputado Estadual, Deputado 
Federal Constituinte, como V. Exa. ressaltou aqui; Vice-Governador, 
Governador, e agora irá para o debate nacional num momento importante 
da nossa nação. 

Quero parabenizá-lo, Deputado Domingos Sávio, pois V. Exa. trouxe 
para a reflexão do povo mineiro esse momento histórico que estamos 
vivendo. Sem dúvida, a presença do PSDB com um representante desse 
nível na disputa traz uma grande contribuição, com todos os valores do 
PSDB, com o reconhecimento da importância do Parlamento, já que é um 
partido parlamentarista. Vemos isso na relação que o Governador Aécio 
Neves tem com esta Casa, uma relação permanente de respeito total às 
Lideranças e à Oposição. Sou testemunha de como foi o início desse 
governo em Minas Gerais, quando o Governador, a princípio, determinou 
o corte de 30%, dado o nível de dificuldades que o Estado vivia e essa 
transformação que vivemos, especialmente com esse relato que V. Exa. 
traz na manhã de hoje, no Palácio da Liberdade, com o governo todo 
voltado para essa área tão importante, a saúde. Muitas coisas devem ser 
ditas. Várias delas V. Exa., com competência, falou da tribuna da 
Assembléia Legislativa e, nesta tarde, abre um debate. Sem dúvida que a 
presença do Governador Geraldo Alckmin é algo muito importante para o 
momento que iremos viver. As idéias e o exemplo que ele traz do governo 
que realizou em São Paulo, sem dúvida, serão grandes atrações para o 
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povo brasileiro, que aguarda uma grande mudança. 

Fico por aqui, parabenizando V. Exa. por esse brilhante discurso, pelo 
tema escolhido e pelo relato da trajetória do candidato do PSDB, o 
Governador Geraldo Alckmin. Muito obrigado e parabéns, Deputado 
Domingos Sávio. 

O Deputado Arlen Santiago (em aparte) - Deputado Domingos Sávio, 
como sempre, o senhor aborda temas relevantes para a Nação, para 
Minas Gerais, para o nosso povo mineiro. Queremos chamar uma 
atenção especial para a questão da competência e do gerenciamento 
adequado dos recursos públicos, a questão da gestão, que foi 
implementada brilhantemente pelo nosso Governador Aécio Neves. Ele 
recebeu o Estado com um déficit de quase R$3.000.000.000,00 e 
conseguiu encontrar formas de zerar esse déficit. Sabemos que Minas 
Gerais tem uma dívida enorme, constituída por muitos governos, 
organizada e repassada para o governo federal no valor de 
R$7.000.000.000,00. Temos pagado em torno de R$1.500.000.000,00 a 
R$2.000.000.000,00 por ano, e a nossa dívida é de mais de 
R$15.000.000.000,00 com o governo federal. Isso prova que essa 
questão de juro alto tem sido uma política equivocada, uma política que 
tem trazido muito lucro para bancos e banqueiros e um empobrecimento 
para o nosso povo, já que esse recurso que tem ido para os bancos sai 
da sociedade. 

Quanto à questão da competência e boa gestão do Governador Aécio 
Neves em Minas Gerais, queremos referir-nos a uma reportagem de hoje 
na "Folha de S. Paulo". Segundo ela, os alunos de Montes Claros e de 
outras cidades - quase 50 - da região do Norte de Minas que fizeram 
provas para o Enem, diferentemente do que acontecia antes do mandato 
do Governador Aécio Neves, tiveram um sucesso muito grande, 
superando em notas as das cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. 
Precisamos, então, cumprimentar o Governador Aécio Neves e o pessoal 
da Secretaria de Educação. 

Ressalto aqui a distribuição pioneira do livro didático, em Minas Gerais, 
para os alunos do Ensino Médio e a distribuição do Ensino Fundamental 
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em nove anos. Em especial, queremos dar um abraço nos professores 
que participam da 17' Superintendência Regional de Ensino. Apesar de 
receberem seus salários e o 13º salário em dia, ainda não ganham bem, 
mas, mesmo assim, merecem destaque. 

Sabemos que, nesse segundo mandato do Governador Aécio Neves -
que é o que Minas Gerais, o PTB, os mineiros e eu queremos -, poderá 
haver a recomposição do que foi perdido há muito tempo. O Governador 
já está começando a recompor os salários. 

Esses professores estão fazendo a diferença. Estão ensinando bem, 
mesmo numa região carente como a 17' Superintendência Regional de 
Ensino. 

Inicialmente, queremos cumprimentar todos os professores, alunos, que 
estão dedicando-se um pouco mais, Supervisores, Inspetores, secretários 
e serviçais das escolas. Também cumprimentamos o pessoal da 17' 
Superintendência: a Superintendente Salete Nether, que vem fazendo um 
grande trabalho; Luzia Beatriz, sua Diretora Educacional; e vários outros 
funcionários, que parabenizo nas pessoas da Marlene Porto, do Adair, da 
Viviane e do Roberto. 

Deputado Domingos Sávio, aqui fica comprovado que a competência 
gerencial e a decisão firme que têm faltado muito no governo federal e 
que têm sido aqui esbanjadas pela equipe do nosso Governador têm feito 
a diferença, e os resultados práticos estão sendo alcançados agora. As 
notas das provas do Enem da região de Montes Claros já estão melhores 
que as do Rio de Janeiro e as de São Paulo. Muito obrigado. 

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, quero registrar - e 
novamente me permito falar como Secretário-Geral do PSDB, como seu 
companheiro - que esse é o sentimento do nosso partido. Queremos, 
acima de tudo, que, num momento em que o partido, de maneira 
unânime, consensual, unido, define por um pré-candidato, que passa a 
ser o único do PSDB para um projeto de tamanha envergadura, 
tenhamos conosco - e haveremos de ter - o compromisso de uma 
campanha ética, propositiva, na qual não nos furtaremos a dizer que não 
concordamos com o governo que está aí e, justamente por isso, iremos 
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combatê-lo. Queremos uma campanha em que tenhamos a capacidade 
de reunir o que o PSDB já fez de certo no passado; de repudiar o que 
temos a obrigação de reconhecer como erro; e de somar o que o governo 
do Presidente Lula tenha feito de bom, pois, com certeza, se estamos 
dispostos a fazer uma campanha ética - e estamos -, temos de 
reconhecer todo e qualquer acerto havido. O que foi feito com o dinheiro 
do povo tem de ser respeitado, e devemos estar firmes para combater o 
que há de errado e negativo. 

É preciso estabelecer uma proposta nova. Não estamos falando de 
passado. Geraldo Alckmin representa uma perspectiva nova. O PSDB 
vem com uma proposta nova para o Brasil e também com o compromisso 
de um debate prepositivo. Ele falou desta tribuna, numa convenção do 
PSDB, em setembro do ano passado, que se sentia mineiro por suas 
raízes familiares em Minas e por sua identidade com o povo mineiro. Mas 
não é só isso. Ele guarda em si um jeito mineiro de ser e demonstrou isso 
em vários momentos, talvez até pelas semelhanças que demonstra com o 
grande estadista mineiro que foi JK. 

Médico, como também é médico V. Exa., Sr. Presidente. Homem 
dedicado à vida pública e sempre cauteloso em suas palavras. Prudente 
e respeitoso com os adversários, paciente e tolerante com as críticas, 
haverá de conduzir nosso partido para uma campanha ética, limpa, 
prepositiva, apresentando alternativas para o nosso país, o que, 
certamente, é desejo do nosso povo. Portanto, companheiros de partido, 
João Leite, demais Deputados, festejo a unidade do nosso PSDB e a 
convicção de que apresentaremos a melhor proposta para o País. Muito 
obrigado, Sr. Presidente. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Ricardo 

Duarte, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos 
termos do seu § 1 º, transferi-la ao Deputado Laudelino Augusto. A 
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 60 
minutos. Com a palavra, o Deputado Laudelino Augusto. 

O Deputado Laudelino Augusto - Mineiros, mineiras, Deputadas, 
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Deputados, público presente nas galerias e telespectadores da TV 
Assembléia. Não vim falar de medo, como fizeram os dois que me 
antedeceram. Até porque, neste momento, o medo real dos brasileiros é 
o da volta do governo neoliberal. Meu tema são as águas minerais. Antes, 
porém, farei alguns comentários para que alguns itens não fiquem sem 
respostas. 

Hoje, durante a exibição do "Bom Dia Brasil", fiquei surpreso. 
Comentava-se que, com a escolha do Governador Alckmin, a campanha 
para as eleições presidenciais terá um bom nível de discussão, dada a 
sua maneira de ser. Fizeram, ainda, um paralelo entre 2002 e 2006. 
Gostei muito. Em 2002, o risco-Brasil era de 2.800 pontos, agora é pouco 
mais de 200; o dólar estava em R$4,00, agora em R$2, 11; os juros, tão 
criticados, a taxa Selic estava em 26%, agora está em 15% e vai cair 
mais; e o movimento da bolsa de valores quintuplicou. 

Uma pesquisa nacional por amostra domiciliar mostrou que, em dois 
anos, houve uma queda de 8% na linha de pobreza, ou seja, há 8% a 
menos de famílias abaixo da linha de pobreza. O Programa Nacional de 
Apoio e Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf - quintuplicou sua 
verba. Há distribuição de renda no País. É interessante ver que as 
condições objetivas em 2002 eram bem diferentes, bem mais difíceis. 
Claro, era o término de oito anos de um governo neoliberal. 

Alguns políticos falaram que o PT desejará fazer um paralelo entre os 
oito anos do governo Fernando Henrique e os quatro anos de Lula e José 
Alencar. Em 100 itens básicos, a vida dos brasileiros está melhor. Outros 
políticos diziam que, com Alckmin. eles tentarão polarizar os quatro anos 
do governo de São Paulo com os quatro do Brasil. 

Fiquei refletindo como se pode comparar um país com um Estado, 
principalmente São Paulo, que é a locomotiva, ou Minas Gerais. Se o 
País vai bem, com a política séria dando certo, se o governo federal está 
dando certo, é sério e comprometido com o social e o desenvolvimento, 
se há Estados com potencial maior e mais riqueza acumulada - às custas 
de muito suor e sangue de trabalhadores - como São Paulo, obviamente 
tinham que estar na frente. E também Minas Gerais, que não faz nenhum 
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investimento, mas só arrecada, e que agora está lançando esses 
programas no ano eleitoral. Que bom que está devolvendo o dinheiro ao 
povo, mas o povo não cai mais nessa, está consciente e sabendo o que 
realmente está acontecendo. 

A maior diferença entre os quatro anos dos governos de Lula e de 
Alckmin está no início. Lula entrou depois de oito anos de desmanche do 
social, de desgoverno e de privatizações. O Brasil estava bem 
desarrumado. Alckmin entrou depois de Covas, que reconhecemos como 
um grande político. Dizem: "Ah, se Covas tivesse sido Presidente por oito 
anos ... " Deram uma rasteira nele, pois poderia ter sido candidato. Se 
tivesse sido Presidente, o Brasil teria sido socialdemocrata por oito anos. 
Se a socialdemocracia tivesse sido colocada em prática no Brasil em oito 
anos, agora com Lula e José Alencar, estaríamos dando passos mais 
decisivos para um Brasil que sonhamos construir. O problema é que o 
Brasil de Fernando Henrique foi neoliberal e privatizador. Ele entregou o 
nosso país. 

Está nos jornais a questão da Vale do Rio Doce, e forteleceremos a 
campanha para rever as privatizações, principalmente da Vale do Rio 
Doce, que tem bilhões de lucros anuais. Por que foi privatizada e de que 
maneira? A CPI das Privatizações deverá ser aberta. A grande diferença 
está no início do governo. Lula pegou oito anos de desgoverno, e Alckmin 
pegou um governo de Covas, pessoa séria e comprometida, 
socialdemocrata, um caminho para o socialismo, para um país justo, livre 
e soberano. 

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Em primeiro lugar, gostaria 
de elogiá-lo por ter dado uma resposta simples a tantas acusações e 
análises políticas equivocadas. V. Exa., em pouco tempo, pode 
desmontar essas análises com argumentos lógicos e dados que 
comprovam a diferença entre os governos. Os governos que devem ser 
comparados são os de Lula - em três anos e poucos meses - e os oito 
anos do malfadado governo de Fernando Henrique, que entregou o Brasil 
ao FMI, endividou o País e permitiu que, privatizando-se as principais 
empresas brasileiras, o País fosse jogado no descalabro em que se 
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encontra. O patrimônio da Vale do Rio Doce é avaliado em 
R$3.300.000.000.000,00, e foi vendida por alguns bilhões em moeda 
podre. A Justiça já está retomando a discussão de devolver ao Brasil a 
Vale do Rio Doce, que foi entregue pelo governo FHC, que, por sua vez, 
avaliou, por baixo, o seu valor. Repito, hoje ela é avaliada em 
R$3.300.000.000.000,00 e gera bilhões e bilhões de lucros anuais, mas 
foi entregue, praticamente de graça, ao capital estrangeiro com dinheiro 
do próprio BNDS, que, naquela época, servia apenas para as 
privatizações serem feitas com dinheiro público. 

Quero chamar a atenção para outro fato que aqui não foi comentado, 
mas é pura verdade. Quem decidiu a candidatura Alckimin? Um 
triunvirato, como foi chamado: o ex-Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, que vendeu o Brasil, entregando-o ao FMI; o Governador Aécio 
Neves, que vive viajando - se me permitir, falarei disso daqui a pouco -; e 
o Presidente do partido Tasso Jereissati, que substitui o tucano Azeredo, 
que está "sub judice" no Congresso Nacional por ter sido pai do 
"valerioduto". 

Foi esse triunvirato, essas três pessoas, que decidiram de fato quem 
seria o candidato tucano. Para mostrar quem tem medo do povo e quem 
não tem, outro dia, em pleno processo de crise, o PT submeteu à eleição 
sua direção nacional. Compareceram quase 350 mil filiados que 
decidiram quem participaria da direção do partido. Hoje, esses 350 mil 
filiados são unânimes na aprovação do nome de Lula. Não há ninguém 
no interior do PT apresentando outro nome. Trata-se do respaldo de 350 
mil filiados: sindicalistas, trabalhadores, membros dos diretórios, das 
bases das Capitais e do interior, que, durante um período, mobilizaram-
se, discutiram política, leram teses e escolheram a direção nacional do 
partido, respaldando o Presidente Lula. 

O triunvirato tucano decidiu em cúpula quem seria o candidato. Tanto é 
que o próprio José Serra, o Ministro da dengue, não foi sequer respaldar 
a escolha do triunvirato. O Ministro da dengue, soltou uma notinha 
chocha, dizendo que apoiará a escolha, pois é um bom candidato, mas, 
por trás, a luta foi fratricida, o "pau comeu", e os tucanos mantiveram 
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aquela pompa, coisas da elite. Fingem que estão unificados, mas, por 
trás, o "pau come". Assim foi a escolha do Governador Alckmin, 
completamente elitizada, como elitizado é o PSDB. É assim que as elites 
atuam e agem. 

O Governador Aécio Neves participou desse triunvirato. Num outro dia, 
ele teve coragem de criticar - não sei onde estava com a cabeça - o 
Presidente Lula por viajar demais. Li isso no jornal e não acreditei. Será 
que o Governador teve a cara de pau de fazer esse pronunciamento na 
imprensa? Ele disse que a sua mesa estava cheia de papéis, que 
governa um Estado muito menor que o Brasil, e não estava dando conta 
do recado. Perguntava: como o Lula consegue? E ironizava: ele deve ter 
uma equipe muito boa para conseguir viajar, viajar e inaugurar obras. 
Estou aqui em Minas Gerais trabalhando e não consigo esvaziar a minha 
mesa. Estou com compromissos a serem cumpridos e não consigo sair 
daqui. 

Ele disse isso depois que foi ao "show" dos Rolling Stones, ao do U2. 
Pensamos que ele voltaria, mas foi para o carnaval da Bahia. Após o 
carnaval, cheguei a comemorar a sua volta a Minas Gerais, mas nada. 
Ele foi ao Canadá, passar férias com a filha. Férias que já havia passado 
com a mesma filha no mês de janeiro. Ou seja, desde janeiro, o 
Governador não governa Minas Gerais. Aliás, isso ele não faz desde que 
tomou posse. A verdade é que ele não vem aqui em Minas Gerais 
cumprir com o seu dever há muito tempo, pelo menos desde o "show" dos 
Rolling Stones. 

Recentemente, o Governador Aécio Neves anunciou que a maior obra 
do seu governo seria o "show" do Roberto Carlos e do Pavarotti em Santa 
Luzia. Ainda anunciou que estava tirando a hegemonia de São Paulo e do 
Rio de Janeiro, que realizaram os "shows" dos Rolling Stones e do U2. 
Ele esteve em ambos, conhece bem o assunto. Traria o Pavarotti. 
Tivemos azar de o Pavaroti apresentar problemas na coluna, e o "show", 
por isso, foi adiado. Estou apresentando um requerimento para saber 
quem estava pagando o "show" do Pavarotti, dizem que custou 
R$20.000.000,00. Não é possível que ele cobre tão caro para apresentar-
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se em Minas Gerais. Falaram que quem estaria pagando seriam os 
empresários. 

Se os empresários não gastaram esse tanto, ficarão ou devolverão o 
restante do dinheiro? Se não forem devolver, o que será feito com o 
dinheiro arrecadado para a realização do "show" do Pavarotti? É uma boa 
pergunta que fica no ar e dá oportunidade ao telespectador da TV 
Assembléia de descobrir o destino do dinheiro doado por esses 
empresários, que beneficiariam Minas Gerais com a maior obra do 
Governador Aécio Neves. 

Esse é o Governador Aécio Neves, que fazia parte do triunvirato; outro, 
o Presidente Fernando Henrique Cardoso. Finalizo dizendo que 
conhecemos os oito anos de desgoverno do Governo Fernando Henrique, 
de entrega do Brasil ao FMI, da não-realização da reforma agrária ou da 
política social. Enfim, o Presidente deixou o Brasil em maus lençóis. 
Estamos custando a nos recuperar por causa daquele que deixou o risco-
País nas alturas, fez subir o dólar e a inflação e, conforme disse o 
Deputado Laudelino, entregou o governo em péssimas condições ao 
Presidente Lula. Esse era o outro do triunvirato. 

O terceiro deles é o Tasso Jereissati, que parece estar lá para fazer o 
papel de "bobo da corte", aceitando ser o Presidente no lugar do Senador 
Eduardo Azeredo, que está "sub judice" no Congresso Nacional, por ser o 
pai do "valerioduto". No passado, foi atropelado pelo José Serra e agora 
se presta a participar da escolha, com apenas três pessoas, de quem 
será o candidato do PSDB à Presidência da República. 

Deputado Laudelino, a escolha do Alckmin acabou sendo a mais 
conservadora, como não poderia deixar de ser em um partido como o 
PSDB. Escolheram o que perderá menos. Já que qualquer um dos dois 
seria derrotado pelo Presidente Lula, melhor o Alckmin, que terá mesmo 
de sair do governo de São Paulo. Assim, não perderiam a Prefeitura de 
São Paulo. Foi essa a escolha. Como os nomes de ambos constavam na 
pesquisa que apontava Lula como vencedor, perder com o Alckmin será 
melhor para eles, pois perder com o José Serra significará perder 
também a Prefeitura de São Paulo. wAiiás, o povo de São Paulo já está 
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arrependido de ter entregue a Prefeitura ao José Serra. 

Quero parabenizar V. Exa. por ter resumido rapidamente a polêmica 
dessas candidaturas e por fazer um trabalho muito bom na Comissão de 
Meio Ambiente, no que diz respeito às águas. Aliás, é um sinal de que o 
Governador quer interferir na questão, fazendo concessão das águas 
para a iniciativa privada, e não mais responsabilizando o Estado por uma 
coisa natural, nossa, estratégica. 

O Deputado Laudelino Augusto - Gostaria de fazer um histórico e 
algumas considerações sobre as águas minerais do Sul de Minas. A 
comunidade sul-mineira, das estâncias hidrominerais, está apreensiva, 
preocupada e, claro, tomando suas providências, participando, 
organizando-se. Aliás, grande fruto das organizações, nos últimos anos, 
tem sido o crescimento da consciência de cidadania, da participação de 
várias organizações não governamentais e do poder público. Vereadores 
e Vereadoras têm participado com bastante empenho; pelo menos têm 
começado a acompanhar as novas administrações, os Prefeitos. 

Hoje há uma integração no Circuito das Águas. No meu tempo de 
criança - sou natural de Caxambu -, havia uma rixa entre as cidades. 
Graças a Deus, agora há uma unidade, devido - diria até - à Associação 
dos Municípios do Circuito das Águas, que tem envidado esforços em prol 
do bem comum. Lembro muito bem, quando pequeno, que, no Circuito 
das Águas, se dizia preferir os empresários às empresas. Não entendia 
muito isso, mas se explicava assim: "É melhor que venham bastantes 
turistas, ao invés de empresas". Até por uma questão ambiental, pois 
naquela época se dizia que empresas trariam poluição, muita fumaça. E 
muita fumaça significava maior desenvolvimento da cidade. Havia um 
pensamento assim, e se dizia isso, lembro muito bem, pequeno ainda, 
adolescente, e até em minha juventude. Hoje, com o crescimento da 
consciência, da participação, diz-se algo bem melhor, bem mais amplo, 
com conteúdo bem mais ético. 

Mais que levar nossas águas para os quatro cantos do mundo, 
queremos que as pessoas venham às nossas águas. Pretendemos 
implementar o turismo, no caso o de cura, que prevê o tratamento com 
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águas minerais. É o que acontece com outras cidades do País, da 
Europa e de outros continentes. Então, precisamos levar água, sim. Há 
fundamento nisso, e vou falar aqui. Todavia, mais que isso, é preciso 
trazer pessoas de todo o mundo para nossas fontes. 

Cientificamente, está provado que o valor curativo das águas é maior 
quando elas são consumidas e utilizadas na fonte. Há um balneário 
maravilhoso nas estâncias. Aliás, cada cidade possui seu balneário. A 
água envasada, engarrafada e levada aos quatro cantos do mundo 
também tem seu valor curativo, porém em menor escala, já que fica 
exposta ao calor, ao sol e à luminosidade. A preservação depende 
também da cor da garrafa. Então, o sol, a luminosidade retiram um pouco 
o valor curativo das águas. Ademais, durante o transporte, a água 
chocalha, podendo perder o gás natural. 

O fato é esse: o esforço, o trabalho que tem sido feito. Nos últimos dias, 
esse trabalho ganhou mais força. Espero conseguirmos fazer uma política 
de divulgação das estâncias hidrominerais, uma política de "marketing", a 
fim de estimular a vinda das pessoas para nossas fontes maravilhosas. 

Outro dia, telefonaram-me para perguntar o que era envasamento. É 
termo utilizado para denominar o engarrafamento da água. Então, o 
envasamento ou engarrafamento é importante, tendo em vista a razão 
social e econômica. Esse ato garante emprego e renda a muitas famílias. 
Só nas estâncias do Sul de Minas, essa atividade garante empregos 
diretos a mais de 200 famílias, sem contar os indiretos. Portanto esse 
fator social é importantíssimo. Criar emprego e gerar renda, hoje em dia, 
é garantir qualidade de vida às pessoas. Esse é um motivo que justifica o 
envasamento de água. 

Em segundo lugar, há o aspecto promocional. Quando se coloca a água 
na garrafa, que contém um rótulo, e a envia a outro país ou cidade do 
mundo, na verdade a nossa cidade está indo junto. O rótulo tem sido 
melhorado, a partir de uma reivindicação da comunidade de São 
Lourenço. Solicitaram a modificação do rótulo, de forma a conter uma 
propaganda da cidade, uma divulgação turística. Aliás, muitos são os 
pontos turísticos da região, entre os históricos, os de valor terapêutico e 
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os de beleza natural, paisagística e religiosa. Junto ao Circuito das 
Águas, há o circuito histórico. Podemos citar também a Estrada Real. 

A Família Real freqüentava Caxambu, Lambari, Cambuquira e São 
Lourenço. Existem histórias gravadas a respeito da família real. As fontes 
de águas minerais da nossa região recebem nomes oriundos da família 
real. Podemos citar alguns: Em Caxambu, D. Leopoldina, Conde D'Eu, 
Princesa Isabel, Duque de Saze, D. Pedro, que é uma fonte de água tão 
importante, conhecida e apreciada. Então, esse caráter promocional é 
fundamental também, por isso justifica o envasamento. 

Outro item é a tradição. São tradicionais as águas de Caxambu, 
Lambari, Cambuquira, Araxá. Cito essas quatro primeiro, porque são as 
que estão em licitação no momento e eram exploradas pela Superágua. 
Cito também a tradição da água São Lourenço, conhecida no mundo 
todo, da água de Contendas, em Conceição do Rio Verde, da água de 
Passa-Quatro, que é maravilhosa e corre da montanha da Mantiqueira, 
da água de Pouso Alto, da água de Baependi, onde há muita água 
mineral. Esse é outro item que justifica o envasamento. 

Esses três itens mostram que não há necessidade de haver lucro. 
Garantindo-se o emprego e a renda para as pessoas que trabalham no 
envasamento colocando água nas garrafinhas, o emprego e a renda de 
quem está trabalhando nos balneários, a promoção, a divulgação no 
rótulo, a tradição e a história da nossa região centenária, não haveria 
necessidade de lucro. Esse é o primeiro ponto a se questionar na 
licitação, porque entrará a empresa que vai querer mais lucros. Um dos 
itens é o lucro. Temos a certeza que não há necessidade. 

Outro item é com relação à quantidade de água. Trata-se de um dos 
pontos mais polêmicos e questionáveis. A proposta é que seja de vazão 
espontânea, natural. Há uma fonte de onde sai a água. É uma bênção, 
uma dádiva, um patrimônio, que é chamado de recurso hídrico, mas é um 
patrimônio mesmo o que temos ali. Que fosse parte da vazão natural, que 
se pudesse engarrafar e vender. Não poderia ser o que houve em São 
Lourenço, em que a água foi sugada. Foi feita a tubulação, o 
bombeamento e depois houve a desmineralização. A água foi colocada 
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em uma garrafinha e vendida para se obter lucro. Não queremos seguir 
esse exemplo de São Lourenço nas outras estâncias. A comunidade 
dessa estância ainda pena por causa das conseqüências e nos tem 
ajudado e a outras estâncias na sua organização, estando sempre 
presente e fazendo questionamentos. Em São Lourenço, há um geólogo, 
Gabriel Junqueira, um dos maiores conhecedores da situação, que tem 
feito vários questionamentos nesse sentido. 

Parte da vazão natural poderia, sim, vazar. Eu, leigo no assunto, 
cheguei um dia a dizer: "por que não envasar toda a água que sai?". 
Sobre a água que vai para o ribeirão, para o Rio Verde em São Lourenço, 
para Passa-Quatro, para o Rio Baependi, em Caxambu, em Cambuquira, 
para o Rio Lambari e vai embora, eu dizia: "por que não se poderia 
engarrafar tudo, desde que saísse espontaneamente?". Um técnico da 
área me disse: "Deputado, não é possível, porque parte dessa água tem 
de ir mesmo para a natureza, tem de se misturar com a água da chuva, 
com as outras fontes e minas, porque toda a vegetação e a ictiofauna dos 
nossos rios e ribeirões dependem dessa qualidade e quantidade de água. 
Se retirássemos toda essa água, mudaríamos a ictiofauna, e outros 
peixes viriam, ou aqueles que ali estão desapareceriam. Bactérias 
presentes para a manutenção da vida e da biodiversidade precisam 
existir ali". Aprendi a lição de que parte da água precisa ir para a 
natureza. Não é uma perda. 

Em nossas fontes de Cambuquira, Lambari, Caxambu, Araxá e São 
Lourenço, a água vaza a noite toda e vai para a natureza. É preciso ir, 
porque a natureza necessita dessa água misturada para manter aquela 
biodiversidade. 

O Comitê da Bacia do Rio Verde foi acionado para que exista uma 
câmara que pense, discuta e aprofunde a questão da água mineral na 
Bacia do Rio Verde. Se Deus quiser, logo teremos isso ai! 

Em 2001, foi feita uma licitação para a exploração das águas de lá. O 
termo que se usa é "explotação". Essa licitação foi anulada porque estava 
viciada, por sinal com pessoas da antiga Comig. Aliás, é bom lembrar que 
a Companhia de Mineração de Minas Gerais - Comig - era a companhia 
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responsável e dona do direito minerano. Hoje é a Codemig. Mas, na 
época, foi a Comig que abandonou as nossas estâncias e os nossos 
parques, deixando-os em situação deplorável. 

Em 2001 foi anulada a licitação devido à luta, ao esforço do Ministério 
Público local, acionado pelas ONGs. Ali surgiram as ONGs das cidades 
das estâncias, que posteriormente se organizaram e realizaram o Fórum 
das ONGs do Circuito das Águas- Focas. De 2001 para cá, começaram a 
organização, a luta, o acompanhamento, o desejo, a proposta concreta, o 
amor pelas estâncias. Desde então vem sendo realizadas diversas 
audiências públicas. 

Quando fui Vereador em ltajubá, onde nasci, participei de algumas das 
atividades. Como Deputado, participei de todas as atividades realizadas 
ali. Então, tanto no Circuito quanto em Belo Horizonte, na Assembléia, 
temos acompanhado e agora, como Presidente da Comissão de Meio 
Ambiente e Recursos Naturais, mais ainda. Como fundador e Presidente 
da Frente Parlamentar Mineira de Defesa e Preservação das Águas, 
estamos sempre presentes, acompanhando todos os trabalhos. Como 
membro permanente, efetivo da Comissão Especial das Estâncias 
Hidrominerais, também estivemos presentes em todas as atividades. Em 
parceria com o Focas, dando apoio à sociedade organizada e realizando 
dois encontros das águas minerais, o primeiro em 2004, em Caxambu, e 
o segundo em 2005, em Cambuquira. No final de abril, realizaremos o 
Terceiro Encontro das Águas Minerais. Por meio das audiências públicas 
realizadas em São Lourenço, Caxambu e Cambuquira e das audiências 
realizadas nesta Casa, participamos da elaboração do edital de licitações. 

Em 27 de junho, houve o fechamento da Superágua, que perdeu uma 
luta judicial com o governo de Minas. Posteriormente ficamos sabendo 
que ela fez uma reunião com a Codemig. Inicialmente os Prefeitos 
alegaram que não sabiam, mas o Secretário de Planejamento e Gestão 
afirmou que os Prefeitos foram informados de que haveria o fechamento. 
Ficamos surpresos, pois constava que os Prefeitos não sabiam que a 
Superágua seria fechada, mas infelizmente foi. 

Estivemos presentes desde o primeiro dia, fazendo com que os direitos 
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dos trabalhadores e trabalhadoras fossem respeitados e com que 
fossem readmitidos numa próxima licitação. Aliás, pedimos que a 
Codemig os recontrate imediatamente. Para nós seria possível, porque 
há contrato precário no Estado. Os professores, por exemplo, são 
designados para uma coisa importante e necessária: manter as marcas 
no mercado, como a água de Araxá, Caxambu, Cambuquira e Lambari, 
bem como manter os mecanismos, os instrumentos e as máquinas em 
funcionamento. 

Segundo orientação jurídica, a Codemig poderia ter contratado 
precariamente, mas não o fez, com a promessa de fazer o lançamento do 
edital. Nos meses de maio, junho e julho funcionou a Comissão Especial 
das Estâncias Hidrominerais na Assembléia Legislativa, a pedido do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, com a presença do Deputado Dilzon Melo 
e a minha participação. O maior argumento para essa comissão especial 
foi o estado de abandono, de precariedade das estâncias hidrominerais. 
A principal culpada, a principal responsável pelo abandono é a antiga 
Comig. Faço questão de dizer Comig, porque é a Codemig do passado. 

Por enquanto, estamos dialogando com a atual Codemig, que nos está 
atendendo bem e cumprindo a sua função. Todavia, quando é para 
questionar, falo Comig. Aliás, há um pedido de CPI, com 41 assinaturas 
de Deputados. Ainda não tivemos respostas, mas precisaríamos dessa 
CPI da Comig. 

Descobrimos depois que, ao invés de colocarem dinheiro nas estâncias 
hidrominerais - os "royalties" recebidos em todos esses anos pela 
exploração das águas minerais -, investiam na construção de estradas, 
como a Maria da Fé-Cristina, que está intransitável. Com menos de um 
ano e meio de inauguração, ela já estava intransitável. Agora está pior e 
completará cinco anos! Começamos a receber "e-mails", em que se dizia: 
"Também foi dinheiro da Comig para a Serra do Cipó, para Monte Verde, 
para Ouro Fino, para o aeroporto de Ouro Preto, para o Grande Hotel de 
Araxá". O que foi gasto, desviado e superfaturado com o dinheiro da 
Comig ... 

Precisamos fazer essa CPI. Mais uma vez, apelamos à Mesa para que 
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essa comissão seja instalada o quanto antes. A Comissão Especial das 
Estâncias Hidrominerais fez um trabalho muito bom, interessante e 
profundo. Na época, disse que talvez essa seria a Comissão para fazer 
exatamente a convergência das ações e de tudo o que estava sendo 
feito. De certo modo, segundo o relatório final, conseguimos aprovar 
várias emendas, o programa de revitalização das estâncias foi uma das 
propostas aprovadas. O Deputado Paulo Piau também foi membro dessa 
Comissão e conseguiu que realizássemos uma audiência em Araxá. Faço 
justiça, porque havia omitido essa informação. O relatório final ficou muito 
bom e contou com a participação da sociedade local, dos Prefeitos, dos 
Vereadores e das ONGs, o que é mais importante. 

No dia 16 de dezembro, foi lançado o edital de licitação. Fui o primeiro a 
pegá-lo. Depois, 81 pessoas, grupos e empresas nacionais e 
multinacionais adquiriram-no. Cerca de nove empresas foram fazer visita, 
conhecer aquela realidade. Mas, no dia, não houve nenhuma proposta. 
Disseram: "Ah, Laudelino, por que você não verificou isso? Quem sabe o 
edital não estava bom?". Nós o analisamos, sim; procuramos o Focas e 
um consultor bem capacitado que acompanha o assunto há muitos anos. 
Também ouvimos, informalmente, o Ministério Público. Os três foram 
unânimes: "Não entraremos com nada para atrapalhar a licitação neste 
momento e para segurá-la. Vamos esperar e fazer um acompanhamento 
crítico. Quando os envelopes forem abertos e uma empresa habilitar-se a 
explotar as águas, acompanharemos de perto o que está faltando no 
edital". E assim foi feito. Lamentavelmente, no dia 16 de fevereiro -
amanhã completará um mês -, os envelopes não foram abertos porque 
não apareceu nenhum interessado. Ficamos surpresos com duas 
ausências: a de propostas e a de pessoas para acompanhar o processo. 
Parece que ninguém estava interessado em saber da licitação; não havia 
nenhum Prefeito ou Vereador da região das estâncias. Fazendo justiça, 
quem estava lá eram dois ex-funcionários da Superágua, que foram 
representar os demais. Eles estão desempregados, pararam de receber o 
seguro-desemprego e enfrentam problemas financeiros. Conseguiram 
fazer uma vaquinha e vieram. Tenho em mão a ata da reunião, que 
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registrou o seguinte: "Até às 1 O horas da presente data, não houve 
protocolo de envelope de documentos de habilitação e proposta 
comercial para participação na licitação. Sendo assim, a Comissão 
Especial de Licitação julga deserto o certame.". O documento foi assinado 
pelos quatro membros da Comissão Especial; por outras pessoas 
presentes, que eram do nosso gabinete; e também pelos Srs. Renilson 
José de Oliveira e Gabriel Vicente Horácio, ex-funcionários da 
Superágua. 

O que fizemos? A Comissão, que acompanhou o processo desde o 
início, tem a responsabilidade social de estar presente e de disponibilizar 
a estrutura da Assembléia para se efetivarem os trabalhos. 

Realizamos uma audiência no dia 9 e convidamos a Codemig, as 
empresas que pegaram o envelope e não apresentaram propostas, o 
DNPM, Prefeitos, Vereadores e ONGs, a participarem. Essa audiência foi 
bastante interessante. Lamentavelmente a Codemig não apareceu. Já 
disse, nesta tribuna, que recebemos uma carta de desculpas, porque o 
principal responsável, ou seja, a pessoa que está realmente envolvida, 
estava viajando. Isso é verdade, ela está sempre presente. Sabemos que 
foi uma viagem muito importante para participar de um encontro no 
Canadá sobre mineração no Planeta Terra. Como não poderia participar, 
solicitamos que a Presidente da Comissão de Licitação ou o Vice-
Presidente, o Presidente ou o Diretor da Codemig viessem para ouvir e 
dialogar. Tenho quase certeza de que foi um mal-entendido. As pessoas 
acreditam que realizamos audiência aqui para cobrar e questionar. 
Estava tão claro que a audiência é para dialogar e descobrirmos outros 
motivos pelos quais nenhuma empresa trouxe propostas, dizendo que 
devemos conversar e nos reunirmos. Há um equívoco. Hoje há políticos 
que não acreditam que possa haver político sério que queira somar 
esforços. Somente porque estamos convocando e chamando, deixam de 
vir para participar. Aliás, aqui não veio ninguém do governo estadual. 
Como a principal responsável, a Codemig deveria estar presente. Com a 
maior boa-vontade, queríamos discutir os motivos pelos quais não houve 
proposta e os encaminhamos a serem feitos. Com isso, o movimento do 
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povo ganhou força. Estamos dando força para se fazer a licitação por 
cidade; para se criar uma fundação, uma cooperativa, uma entidade civil 
ou pública local, de cada Prefeitura, a fim de gerir e promover a 
exploração das águas. Como disse, não é necessário lucro. A própria 
comunidade pode fazer isso muito bem e garantir emprego e renda para 
algumas famílias, fazer a divulgação das nossas estâncias e manter a 
tradição. Aliás, com aquele maquinário, não é necessário modernização. 
Numa reunião realizada aqui, os trabalhadores de lá nos disseram que 
são capazes de pôr água engarrafada. Eles são capazes, sim, e já 
provaram durante mais de 30, 40, 50 anos, fazendo envasamento. Então, 
eles são capazes. Esse movimento ganhou força. Lutamos para isso. 

No dia da audiência, estiveram presentes, por exemplo, o grupo Cidade 
Cidadã, uma ONG de Caxambu. No seu discurso, entre outras coisas, a 
Nádia Gonçalves disse o que eu já disse aqui: tomaram decisão ao 
verificar que o edital não era o que queríamos totalmente, mas 
contemplava o principal. Então, disse que estudamos item por item, e 
optamos por não tomar medida alguma que atrapalhasse a licitação, pois 
o principal estava ali abrangido. Quanto aos tópicos que faltavam, 
esperavam poder negociar com a empresa que viesse a explorar as 
nossas águas. Isso tudo, pela preocupação com os que estavam sem 
emprego. E ainda estamos preocupados. Aliás, solicitamos à Codemig 
que faça gestão ao governo estadual para enviar alguma ajuda financeira, 
como cestas básicas para os funcionários da Superágua. Eles já não 
mais recebem o seguro-desemprego. Alguns até conseguiram emprego 
temporário no Carnaval, na estação das águas e no período de férias; 
porém estão novamente desempregados. Outros têm família para criar. 

O Focas também esteve presente, participando ativamente. No 
documento, há a assinatura da ONG Nova Cambuquira, cuja Presidente é 
Marília Noronha; da ONG Nova Baden, de Lambari, assinado pela 
Presidente Maria do Carmo Santos Pinto. 

Contou, também, com a presença da Dóris Oliveira, do Grupo Cidade 
Cidadã - GCC -, cujo Presidente é Reinaldo do Guedes Neto, grande 
lutador e conhecedor da questão das águas minerais. Houve também a 



526 
presença da Nádia Gonçalves, representando a Sociedade Amigos dos 
Parques das Águas - Ampara -, de Caxambu, cuja Presidente é Maria 
Antônia Muniz Barreto, e do representante da Associação para 
Preservação do Patrimônio Ambiental e Social de São Lourenço - Appas. 
Fez-se um histórico, apresentaram-se considerações muito importantes. 
É um documento que estamos enviando ao Governador, ao Secretário de 
Estado de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Econômico. Nossa 
consultoria está fazendo um estudo para averiguar o que podemos 
encaminhar e requerer. 

No texto apresentado pelo Focas, pede-se ao Governador a 
concretização da mudança de rumo em nossa história, por meio da 
criação de um grupo de trabalho, do qual participem ONGs e sociedade, 
para estudar a viabilidade de se transformar os parques das águas de 
nossas estâncias em entidades de interesse público. Solicitam, ainda, 
que contemple a participação paritária da sociedade civil, que seja capaz 
de gerir as mesmas, bem como as atividades de engarrafamento das 
águas minerais, de forma integrada e harmoniosa, com objetivos na 
preservação e na sustentabilidade. Eles participaram e conquistaram, 
durante a Comissão Especial das Estâncias Hidrominerais, essa 
reivindicação, que foi aprovada e está no relatório final. 

Na seqüência, o texto mostra a preocupação com os ex-funcionários da 
Superágua. Estamos fazendo de tudo para que a empresa que ganhar 
possa recontratá-los. Trata-se de uma mão-de-obra bem treinada, que 
tem amor e carinho muito grande com as águas minerais. Nada melhor 
do que trabalhar com amor. 

Trazem aqui, então, as suas propostas, reconhecendo, humildemente, 
que se trata de uma idéia, de uma proposta inicial que merece ser 
debatida. Tivemos, aliás, a presença de três Vereadores de Cambuquira, 
de três de Caxambu, da Comissão Permanente das Águas Minerais da 
Câmara Municipal de Caxambu, de seis Vereadores de Lambari nessa 
união de esforços. Parabenizo-os pela presença. 

Agradeço os elogios, quando se falou da audiência de Belo Horizonte. 
O que fizemos é nossa obrigação, pois recebemos para isso. Somos 
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representantes, e não substitutos. Insistimos nas audiências, na 
participação da sociedade, a fim de fazermos uma representação 
autêntica. Não podemos fazer coisas das nossas cabeças, mas sim 
aquilo que realmente o povo quer. 

Fiquei surpreso com uma notícia da Câmara Municipal de Caxambu, da 
reunião ordinária do dia 13; segunda-feira. O Vereador Líder do Governo 
fez uma consideração sobre a qual queremos fazer uma observação. Ele 
teve uma participação muito boa, representou o Prefeito na audiência, e é 
lamentável que não tenha comparecido nenhum Prefeito, mas o Vereador 
Clóvis fez uma boa representação. Houve uma idéia dele que foi 
incentivada e repetida por outras pessoas aqui. 

Em Caxambu ele disse que, enquanto estávamos na audiência pública 
procurando respostas da Codemig, que não se fez representar, o Prefeito 
de Caxambu, usando de toda a sua influência, deu-nos a volta e reuniu-
se com o Sr. Vice-Presidente da Codemig, Arlindo Porto. Ele, sim, obteve 
a resposta que não conseguimos em audiência. Em breve, talvez no final 
de semana, trará a público essas boas notícias para a nossa cidade. 

Assustamo-nos porque soubemos que, enquanto havia uma audiência 
aqui, uma reunião democrática e participativa, para a qual foi convidada a 
Codemig, que tinha obrigação institucional de vir - estamos pensando em 
convocá-la, pois o nosso Regimento permite isso -, o Prefeito estaria 
nesse órgão, na mesma hora, conversando e obtendo informações. 
Segundo o Vereador, foram dadas as notícias, que eram ótimas. 

Não acreditamos, em um primeiro momento. Fomos até a Codemig. Fui 
lá ontem, conversar. Levei-lhes a nossa preocupação, e o Vice-
Presidente, Sr. Arlindo Porto, ex-Senador, atendeu-nos muito bem, como 
sempre. Não havia marcado hora, mas ele foi muito solícito e garantiu 
que não há novidade alguma. Se tiver, afirmou que nos informará, pois 
sabe que estamos organizados e respeita a organização da sociedade. 

Levei-lhe, por escrito, os resultados de nossa audiência. Foi formado 
um grupo de trabalho, com representação do Focas, de todas as ONGs, 
das Câmaras Municipais de Lambari, Caxambu e Cambuquira e da 
Associação Comercial e Industrial de Lambari. Serão convidadas as 
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associações comerciais e industriais das cidades ausentes. 

Solicitamos à Codemig que qualquer notícia seja dada a esse grupo de 
trabalho e com ele discutida, em nome da democracia, já que não há 
nada que os obrigue a isso. Dissemos-lhe que não seria um gesto 
democrático se, enquanto ele ou outra pessoa da Codemig deveria estar 
na audiência, estivesse conversando com o Prefeito, propondo as 
soluções e dando as boas notícias. Ele me garantiu que não tem 
nenhuma noticia ainda, mas que se estão esforçando. 

O "Jornal do Brasil", Sr. Presidente, no Rio de Janeiro, noticiou que a 
Copasa assumiria as águas minerais. Solicitei uma consultoria 
imediatamente para tomar uma posição como Deputado da região. 
Segundo a consultoria e as ONGs, seria interessante, pois o 
empreendimento ficaria nas mãos de um órgão do Estado, e, assim, 
teríamos garantias de que não estaria nas mãos das multinacionais, que 
exploram as nossas fontes e acabam com elas. Assim teríamos 
participação mais efetiva. Entretanto, o ex-Senador Arlindo Porto nos 
disse que isso não é verdade, pois a Copasa não pode assumir. Seria 
necessário mudar o seu estatuto aqui na Assembléia. Ele nos garantiu 
que não há boas notícias, conforme nos foi dito na Câmara de Caxambu. 

Estamos verificando. Quem sabe não houve um equívoco? Quem sabe 
não tenha sido isso o que ele quis dizer? Quem sabe ele tenha alguma 
notícia? A população precisa conhecê-la para acompanhar e ajudar. Já 
disse, e repito, que a política é a soma de esforços em vista do bem 
comum, independentemente de partidos e eleição. 

Temos que nos unir por amor a Caxambu, Cambuquira, Lambari e 
Araxá. O melhor, neste momento, é unirmo-nos com as associações de 
moradores, com as ONGs, com as associações comerciais, com as 
empresas, com as lojas, com as CDLs das cidades, que estão precisando 
de um incremento no turismo da região. 

Por falar em turismo da região, é lamentável que a licitação ainda não 
tenha sido terminada. Foi feito um novo aditivo da Codemig com as 
Prefeituras para que 80% dos "royalties" passem para os Municípios. 
Entretanto, a cada dia que passa, esse dinheiro não vem. Com isso, 80% 
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do dinheiro que entra com a exploração das águas vai ficar no próprio 
Município. Isso é muito bom, é uma conquista. Esse foi um dos 
requerimentos que fizemos no I Encontro das Águas Minerais. 

Há também uma proposta muito boa de o SUS pagar o tratamento com 
águas minerais. Em Brasília, no dia 27 de outubro, foi feito o I Encontro 
Nacional das Águas Minerais, promovido pelo Conselho Nacional de 
Saúde, com o objetivo de o SUS começar a pagar tratamentos com 
águas minerais. Uma conquista da região, do povo organizado, das novas 
administrações que tiveram uma participação importante na Comissão 
Nacional de Crenologia, ciéncia que estuda a cura pelas águas. A 
crenoterapia é a terapia com águas mineiras, por meio de banhos e da 
ingestão. Estiveram presentes o Prefeito de Caxambu; o Secretário 
Municipal de Saúde, Dr. Paulo César; o representante de cada uma das 
ONGs, Marília Noronha, Maria do Carmo, Dóris - desculpem-me se me 
esqueci de citar algum nome. Todos estiveram lá lutando, organizando-se 
para conseguir que o SUS pague o tratamento com águas minerais. 

Finalmente, há o programa de revitalização, que foi também uma 
conquista. Às vezes querem considerar como se fosse um presente do 
Governador, mas foi uma conquista do povo organizado. É direito do 
povo, é dinheiro público. E o que está sendo colocado lá não é nem 
dinheiro público especial, mas dinheiro de lá mesmo; são os "royalties" 
que, durante mais de 25 ou 30 anos, foram acumulados pela Comig -
agora pela Codemig - e que não eram repassados. O programa de 
revitalização vai destinar para Cambuquira R$1.330.000,00; para 
Caxambu, R$2.940.000,00 e, para Lambari, R$1.400.000,00 para serem 
aplicados agora. 

Farei uma observação para depois conceder um aparte ao Deputado 
Weliton Prado. Estamos preocupados com o seguinte: Vou dar o exemplo 
de Caxambu, que vai receber R$2.940.000,00, destinados à reforma 
completa do balneário, um prédio histórico muito importante, com 
restauração das fontes de água mineral. As fontes já estão prontas. O 
governo passado, o Ministério do Turismo e outros Ministérios já estavam 
fazendo essa restauração com verbas federais. Já está quase pronto. 
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Esses R$2.940.000,00 darão para fazer outra coisa. Perguntei ontem 
para o Dr. Arlindo Porto quanto já foi depositado. E ele me respondeu que 
nada até agora, que não há nenhum tostão desse programa de 
revitalização. 

Estou aqui com uma foto do lançamento, com todos os Prefeitos, o 
Secretário Brumer, os Deputados da Comissão. Nenhum tostão foi 
depositado ainda porque os Prefeitos ainda não apresentaram os 
projetos. Aproveito para dizer para a comunidade participar da elaboração 
dos projetos, dar sua sugestão. O dinheiro dos "royalties" será devolvido 
à comunidade por meio de obras, com a participação da sociedade 
organizada na priorização das obras. A sociedade quer, precisa, merece, 
tem o direito de participar. 

Queria chamar atenção para esse item. 
O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Deputado Laudelino Augusto, 

quero parabenizá-lo por seu pronunciamento e fazer aqui, mais uma vez, 
um reconhecimento pelo seu brilhante trabalho à frente da Presidência da 
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais e da Frente 
Parlamentar em Defesa das Águas no nosso Estado. É fundamental fazer 
esse debate, o que você faz com muita propriedade e muito 
conhecimento. 

Gostaria inclusive de pedir o seu apoio para que possamos realizar uma 
grande audiência pública para discutir um sério problema em relação à 
nascente do Rio Uberabinha, que nasce em Uberaba e abastece a cidade 
de Uberlândia. São poucas as nascentes naturais aptas à exploração da 
argila refratária. Justamente na nascente do Rio Uberabinha, a argila 
refratária, utilizada por siderúrgicas, para fornos da mineração, está 
sendo extraída por uma empresa que está poluindo e degradando aquela 
nascente. Essa é uma grande preocupação de toda a população de 
Uberlândia e cidades vizinhas. Por isso é importante fazermos uma 
audiência pública o mais rápido possível com todos os representantes da 
Universidade Federal de Uberlândia, de Uberaba e de outras cidades do 
Triângulo Mineiro. 

Gostaria de fazer outra observação, já terminando, em relação ao preço 
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da água da Copasa. Costumo dizer que é água a preço de vinho. O 
preço é muito alto. Essa é uma das grandes reivindicações da população 
de todo o Estado de Minas Gerais. Muitas pessoas têm sua água cortada 
devido aos valores altíssimos cobrados pela Copasa. Se compararmos 
com outros Municípios e outros Estados, veremos que o valor da água 
cobrado pela Copasa está totalmente fora. 

É importante aprofundar esse debate em outro momento. Obrigado e 
parabéns pela brilhante explanação. 

O Deputado Laudelino Augusto - Para jogar limpo, informo que ganhou 
força essa reivindicação da sociedade local para que cada Município 
explore suas águas, enfatizando o turismo de cura. Que as pessoas 
venham dos quatro cantos para nossas fontes hidrominerais. 

Fizemos um requerimento ao Departamento Nacional de Produção 
Mineral - DNPM - solicitando vistoria para caracterizar o atual estado das 
fontes e dos parques das águas. Por quê? Porque, no próximo dia 27, se 
completarão nove meses que as águas pararam de ser exploradas. Há 
dois meses, a Codemig contratou uma equipe para fazer a manutenção 
do maquinário. Poderia ter contratado todos para manter a água no 
mercado, mas não o fez. Contratou uma equipe para a manutenção. O 
maquinário é obsoleto, mas pode ser usado. Assim, pedimos a vistoria. 

A lei minerária diz que, constatado o abandono, poderá ser declarada a 
caducidade. Aí, quem sabe, elas retornem para o Ministério de Minas e 
Energia, e a comunidade tenha o direito minerário de explorá-las. 
Estamos cumprindo o nosso dever. A sociedade está conquistando seus 
direitos. Parabéns, cidadãos e cidadãs! 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Márcio 

Kangussu, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, 
nos termos do seu § 1 º, transferi-la ao Deputado Paulo Piau. A 
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 60 
minutos. Com a palavra, o Deputado Paulo Piau. 

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Deputados, telespectadores da 
TV Assembléia, boa tarde. Cumprimento o Deputado Laudelino Augusto, 
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que realiza um brilhante trabalho na Comissão de Meio Ambiente, 
defensor intransigente das estâncias hidrominerais do Sul de Minas, 
muito importantes para o Estado. 

Antes de entrar no assunto, quero dizer que ouvi defesa de candidato à 
Presidência da República, de partidos, e poderia até fazer a defesa do 
meu candidato à Presidência da República pelo PPS, Roberto Freire, mas 
prefiro não defender partidos nem pessoas. O Roberto Freire é uma 
pessoa extremamente ética e preparada, mas prefiro trabalhar com o 
perfil. Como forma de passar uma mensagem, pois estamos mais 
experientes na vida política, quero dizer para os telespectadores da TV 
Assembléia que doravante ouviremos muito o perfil dos candidatos e 
suas propostas. Quando falo do perfil, ressalto algo que jamais foi 
discutido nas campanhas eleitorais, a ética. Dizem que na última 
campanha para Presidente da República foi exaustivamente debatida a 
questão ética. Mas outro dia ouvi o Presidente da Transparência Brasil 
provar que isso nunca foi debatido. Quem sabe, se, com esse imbróglio 
em Brasília e a decepção do povo brasileiro com tudo o que está 
acontecendo no Congresso Nacional, colocaremos a ética na pauta das 
conversas políticas e eleitorais deste ano. Não podemos mais entrar na 
onda do "rouba, mas faz". Esse tempo já passou. Nem de que os fins 
justificam os meios. Não podemos ser antiéticos nos meios para atingir o 
fim que, evidentemente, é uma eleição. 

Pensando no perfil, queria alguém que pense na educação, e não 
apenas tenha gogó para dizer que prioriza a educação no nosso país. Até 
hoje pouca gente realmente colocou a educação como prioridade, mas no 
discurso todos dizem que é prioridade. Quero ver alguém que se 
candidate à Presidência da República dizendo que educação é um 
grande eixo de desenvolvimento. Mas também queria alguém defendendo 
a democracia, pois, neste país, democracia é apenas votar; porém, o 
povo ainda não tem o poder de decidir os destinos de um Município, 
Estado ou país. 

Queria alguém com perfil para assumir que o pacto federativo é algo 
extremamente importante para o Brasil. Pacto federativo entendido não 
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apenas no aspecto financeiro, pois 70% de toda a arrecadação do País 
concentram-se em Brasília, o que é um verdadeiro absurdo. Recursos 
devem estar, sobretudo, nos Municípios, que é onde a população está e o 
dinheiro é mais bem aplicado. 

Mas não quero dizer apenas do aspecto financeiro, pois Brasília tem um 
poder de decisão muito grande sobre todo o território brasileiro. Toda 
decisão se concentra em Brasília, mas precisamos ter nossa decisão 
também dividida com os Estados e Municípios. Nossas assembléias 
legislativas devem ter um poder maior para legislar. Dos 27 Estados 
brasileiros, mesmo as Câmaras de Vereadores, com suas especificidades 
municipais, deverão ter mais liberdade para legislar sobre suas situações 
específicas e não ficar amarradas a uma legislação complexa e 
superdetalhada, que é o que vemos hoje em Brasília com a Constituição 
Federal, que deveria ter sofrido uma revisão em 1993. Trata-se de uma 
legislação que talvez mais atrapalhe que ajude o desenvolvimento 
nacional. 

Mas também alguém com o perfil de buscar a simplificação da vida dos 
brasileiros. A vida do brasileiro está muito sofrida, muito complexa, e está 
muito difícil viver honestamente neste país. Quando chegamos a esta 
situação, é porque a vida está complexa. 

Quero ver alguém que tenha coragem de falar da reforma política e 
realizá-la, não apenas nessa época em que ocorrem esses problemas em 
Brasília, quando todo o mundo começa a dizer que a reforma política e 
partidária é importante, mas em momentos normais, sem grande 
problemas. Quero que uma grande reforma política e partidária seja feita, 
para que tenhamos maior segurança. Na verdade, vivemos uma anarquia 
política e partidária neste país. 

Quero alguém que tenha coragem de falar da reforma tributária e 
realizá-la, o que já vem sendo tentado há tanto tempo. Na verdade, a 
guerra fiscal é ainda uma bandeira dos Estados que usam a ilegalidade 
para atrair investimentos. E isso não pode continuar. 

Quero alguém que apresente uma boa proposta de desenvolvimento 
sustentável, que reforme o nosso país. Como disse o Procurador da 
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República, Dr. Pedro Taques, a corrupção não é de origem, não é 
genética, é cultural; portanto a educação é a única forma que temos para 
melhorar esse quadro. 

Ao fazer uma avaliação dos Poderes, o Procurador Pedro Taques se 
referiu ao Judiciário. Ele disse que causas de pessoas sem influência não 
chegam a Brasília. Não temos um Judiciário justo. Há de gastar-se 
dinheiro, e muito, para se chegar aos tribunais em Brasília. 

Quanto ao Ministério Público, hoje ele faz espetacular trabalho, 
cumprindo a legislação. Mas, com uma lei tão complexa, os nossos 
Promotores estão totalmente confusos, porque há lei ambiental, lei 
trabalhista, lei tributária e fiscal e até uma Lei de Responsabilidade Fiscal, 
que não pode ser cumprida. Vivemos um conflito entre a lei e a realidade 
brasileira. 

Segundo o Procurador Pedro Taques, o Legislativo também possui as 
suas imperfeições. Ele disse que transformaram os nossos legisladores, 
os parlamentares - Vereadores, Deputados Estaduais e Federais e 
Senadores -, em meros despachantes do orçamento. Isso é muito 
pequeno. Por isso o nosso parlamento brasileiro está com tão pouca 
moral, diria até numa decadência: não cumpre sua missão de fiscalizar, 

· deixando-a ao Ministério Público e à imprensa. Os parlamentares estão 
apenas preocupados em levar verbas e obras, por meio do orçamento, às 
suas bases. Isso é importante, mas não basta. Temos de cuidar das 
outras coisas. 

Com relação ao Executivo, o Procurador diz muito bem que precisamos 
de pessoas com visão para planejar e definir prioridades, para que obras 
tenham início e fim. Há políticas públicas, mas mudam-nas. Falo, com 
base na tese de que, na verdade, precisamos de um estadista para 
planejar e definir estratégias e políticas públicas, não cometendo os erros 
de sempre, num grande ciclo vicioso. 

Sr. Presidente, fiz essa introdução para registrar o meu ponto de vista. 
As discussões sobre quem deve ser o Presidente da República neste 
país devem estar norteadas muito mais pelo perfil, pela proposta e pelo 
projeto de governo do que pela defesa de um partido ou de uma pessoa. 
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Deixo aqui o meu ponto de vista. Espero ter colaborado. 

Sr. Presidente, subo a esta tribuna como Presidente da Frente 
Parlamentar da Silvicultura. Para quem não sabe o que é silvicultura, 
esclareço que se trata da produção de madeira. 

Quero mostrar a minha indignação pela invasão da Aracruz Celulose no 
Rio Grande do Sul. Aproveitarei a oportunidade para passar aos 
telespectadores da TV Assembléia e aos Deputados o que significa essa 
invasão feita por um movimento chamado Via Campesina, que é 
internacional, interferindo nas coisas do Brasil, o que já é um absurdo. 
Direi o que penso sobre a questão. 

Temos aqui a Frente Parlamentar da Silvicultura, de que faço parte. 
Constituímos a comissão especial da produção de madeira em Minas 

Gerais, que envolveu todos os órgãos do governo e a iniciativa privada. 
Nosso Estado já produziu 2.000.000ha de madeira, sobretudo eucalipto; 
hoje produz apenas 1.200.000ha. Um dos fatores é a pressão ambiental. 
Há o mito de que o eucalipto e o pínus estragam a terra. Os 
ambientalistas dizem deserto verde. Ou há inocentes úteis nessa jogada 
ou, na verdade, maus brasileiros fazendo o jogo de organismos 
internacionais, de outros países. Sou engenheiro agrônomo. 
Tecnicamente busco a competência da Universidade Federal de Viçosa e 
da Universidade Federal de Lavras, que atestam, com toda a certeza 
científica, que não há problema de o eucalipto ou o pínus estragarem a 
terra. Mas há pressão ambiental, criando-se esse mito por inocência, por 
maldade ou por fazer o jogo de outros países, de outros interesses. A 
verdade é que Minas possuía 2.000.000ha de madeira plantada e, hoje, 
1.200.000ha. Além disso, criado pela pressão, temos excesso de 
burocracia, de tributos. 

Hoje o Brasil importa madeira do Uruguai, da Argentina e - pasmem -
dos Estados Unidos. Outro dia vi, em uma fábrica de móveis, um 
"container" dos Estados Unidos. Disseram-me que continha madeira para 
fabricar móveis. Vejam o absurdo: um Brasil, com essa quantidade de 
terra, com essa potencialidade, importando madeira do Uruguai, da 
Argentina e até dos Estados Unidos! Em resumo, gerando emprego lá e 
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deixando desempregada a nossa população. 

A frente parlamentar da silvicultura, da produção de madeira, foi criada 
para coibir o Projeto de Lei nº 1 .071/2003, que praticamente proibia a 
produção de madeira em nosso Estado ou limitava em 250ha a produção 
de pessoa física ou jurídica. Isso equivale a dizer que praticamente se 
acabariam as grandes plantações de madeira e se diminuiriam mais 
ainda as áreas plantadas em Minas Gerais. 

Com a associação mineira dos plantadores de madeira, pudemos, 
nessa comissão especial, rastrear os motivos pelos quais o Projeto de Lei 
nº 1.071/2003 apareceu nesta Casa. Surgiu primeiramente na Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, onde se transformou em lei. As 
empresas que trabalham com papel, celulose, madeira, painéis e móveis 
no Espírito Santo estão deixando aquele Estado e investindo no Sul da 
Bahia e Norte de Minas. Para nós, isso é bom, mas evidentemente não é 
bom para o Espírito Santo. Esse projeto também chegou à Assembléia de 
São Paulo. Constatamos que uma ONG da Finlândia se acoplou a uma 
ONG do Espírito Santo, querendo a diminuição da produção de madeira 
no Brasil. Na Finlândia, o pínus demora 40 anos para atingir bitola de 
corte; no Brasil, 13 anos. Isso significa que, se não tivermos inocentes 
úteis ou maus brasileiros, e juízo para produzir, seremos um gigante na 
produção de papel, celulose, painéis e outros, concorrendo com o 
mercado mundial. 

Sempre pensamos na influência de outros países. Isso é fato concreto, 
descoberto em trabalho conjunto da iniciativa privada e desta Assembléia. 
Trata-se de ações que devemos coibir, porque nos causa prejuízo. 

O Deputado Célio Moreira (em aparte) - Quero parabenizá-lo pela fala e 
aproveitar para registrar também posição em relação ao vandalismo na 
Aracruz Celulose. 

Vimos o depoimento dos responsáveis pela empresa. Vimos também a 
pesquisadora em lágrimas, dizendo que parte de sua vida, 40 anos de 
estudo, foram embora. As pessoas entraram lá, sabiam o que queriam. 
Pegaram os computadores, retiraram todas as informações. As sementes 
selecionadas foram espalhadas e misturadas. 
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Deputado Paulo Piau, ficamos abismados com as freqüentes 

intervenções desses movimentos. Ontem, assistimos a outro movimento, 
cujos componentes entraram em fazendas, saquearam jóias. O pessoal 
que invadiu a Aracruz ameaçou de morte os porteiros e fiscais da 
empresa. Ficamos assustados com ações dessa natureza. 

Enquanto isso, sentimos que o governo federal está um pouco omisso. 
Como membro da Frente Parlamentar da Silvicultura, acompanharemos 
em Brasília o desenrolar desse fato, o trabalho da Policia Federal e do 
Ministério Público Federal, a fim de que essas pessoas sejam punidas, de 
modo que os cidadãos tenham mais liberdade para trabalhar em nosso 
país. 

A Aracruz anunciou que estava programada para fazer um grande 
investimento; todavia, diante do vandalismo, vai repensar essa questão. 
Quer dizer, o Brasil vai perder a chance de gerar emprego e renda. 
Deputado Paulo Piau, V. Exa. sempre trabalhou nessa área. Sem dúvida, 
há ONGs internacionais por trás dessas atitudes. Nas audiências públicas 
e nas visitas técnicas da Comissão de Silvicultura em nosso e em outros 
Estados, verificamos indícios de que ONGs internacionais desejam que o 
Brasil, de qualquer maneira, deixe de produzir. 

Dizem que o eucalipto seca rios e nascentes; no entanto, em 
seminários e debates realizados nesta Casa, com engenheiros, técnicos, 
representantes de várias empresas e de universidades, a exemplo da de 
Viçosa, mostrou-se que isso é um mito, não tem razão de ser. As 
pessoas fazem comparações com a época em que se queria reflorestar 
sem preservar. Hoje, o Brasil dispõe de tecnologia de ponta e pode 
produzir preservando o meio ambiente. 

Parabenizo V. Exa. Estarei a seu lado para cobrarmos do governo 
federal uma punição exemplar para os envolvidos no vandalismo que 
ocorre nos campos do Brasil. 

O Deputado Paulo Piau -Agradeço-lhe a intervenção. V. Exa. também é 
um defensor do setor produtivo. Falei do perfil do próximo Presidente da 
República. Precisamos de alguém que estimule o Brasil a ter disciplina. 
Onde não há disciplina, não existe ordem nem progresso. Estamos 



538 
caminhando para uma balbúrdia perigosa, que ameaça até mesmo a 
democracia deste país. 

Sr. Presidente, farei uma leitura acerca do fato ocorrido no Horto 
Florestal Barba Negra, no Rio Grande do Sul. Tenho 15 anos de 
experiência como pesquisador da Epamig. A pesquisadora, em 
depoimento, disse que se sentia como se lhe tivessem arrancado um 
pedaço. Penso que se sentiu assim mesmo, tendo em vista o trabalho de 
pesquisa que realizou na área florestal. Sabemos que uma árvore demora 
7, 1 O, 15 anos para completar o ciclo; portanto se trata de um trabalho de 
longa duração, visto que são necessários 1 O, 15 ou 20 anos para se obter 
um resultado. Esse vandalismo causou grandes prejuízos. 

As instalações do Horto Florestal da Fazenda Barba Negra, em Barra 
do Ribeiro, no Rio Grande do Sul, pertencente à Aracruz Celulose, foram 
invadidas, na última madrugada, por cerca de duas mil mulheres da Via 
Campesina. Trata-se de movimento internacional; já disse isso aqui e 
volto a dizer: com certeza, há interesses outros- não brasileiros-, por trás 
de um movimento dessa natureza. Essas forças externas coordenam 
organizações camponesas atuantes em diversos continentes. 

Os seguranças do local foram rendidos, e os manifestantes, ameaçando 
os empregados, destruíram parte do viveiro e o laboratório de pesquisas 
da empresa. 

Os prejuízos causados pela invasão incluem a perda de, 
aproximadamente, um milhão de mudas prontas para o plantio. O 
laboratório teve suas instalações totalmente destruídas, especialmente 
sementes e pesquisas, além dos computadores. 

A destruição do laboratório representa um prejuízo, ainda não 
determinado, em produtividade florestal, na ordem de milhões de dólares, 
decorrente da perda de materiais genéticos que levam em torno de 15 a 
20 anos para serem produzidos e outros que não podem ser 
recuperados. 

A Aracruz entende que esse ato não representa a vontade da 
sociedade gaúcha, que vem demonstrando aceitação social e 
receptividade aos empreendimentos do setor; acredita que não se trata 
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de um ataque específico à empresa, mas à atividade de silvicultura em 
todo o território do Estado e ao agronegócio. 

Sr. Presidente, falando em agronegócio, faço uma ressalva. Tentam 
hoje separar a agricultura familiar do agronegócio. Trata-se de uma 
divisão extremamente perigosa, porque o agronegócio é tudo, é a cadeia 
produtiva. 

A Aracruz já iniciou os trabalhos de recuperação do viveiro e está 
dialogando com os órgãos competentes do governo para tomar as 
medidas necessárias em defesa dos seus direitos. E lamenta os atos de 
vandalismo, de intimidação e de invasão de propriedade privada, o que 
considera uma afronta aos princípios democráticos e ao Estado de 
Direito. Engraçado é que esse pessoal fala muito em Estado Democrático 
de Direito, mas é só no discurso. 

É importante ressaltar que a Aracruz Celulose é uma empresa 
brasileira, líder mundial na produção de celulose branqueada de 
eucalipto, responde por cerca de 30% da oferta global do produto, 
destinado à fabricação de papéis para imprimir e escrever, papéis 
sanitários e papéis especiais de alto valor agregado. 

Suas operações florestais alcançam aproximadamente 261.000ha de 
plantios renováveis de eucalipto, intercalados com cerca de 139.000ha de 
reservas nativas, que são fundamentais para assegurar o equilíbrio do 
ecossistema. 

É responsável por aproximadamente dez mil empregos diretos, entre 
empregados próprios e prestadores de serviços. Em caráter permanente, 
a empresa é uma das maiores exportadoras do País, gerando divisas da 
ordem de US$1.000.000.000,00 por ano. 

O compromisso com o desenvolvimento sustentável orienta as práticas 
de manejo dos plantios de eucalipto e a preservação dos ecossistemas. 
As práticas ambientais adotadas nas fábricas são também objeto de 
contínuos processos de aprimoramento. A responsabilidade social se 
reflete, entre outros aspectos, no significativo programa de ação social 
desenvolvido com as comunidades nas áreas de atuação da companhia. 

Sr. Presidente, li isso aqui para que as pessoas tenham uma noção do 
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que significa o preJUIZO dessa invasão. Pior, o pessoal da Via 
Campesina, que, volto a dizer, é uma entidade internacional - não é 
brasileira -, invadiu o campo de sementes recentemente também no 
Paraná. 

Centenas de militantes de movimentos vinculados à Via Campesina 
invadiram os "campi" experimentais de uma multinacional de sementes no 
Paraná. Segundo a Via Campesina, há pesquisas ilegais com 
transgênicos na área. Qual o direito que eles têm, a não ser denunciar 
essa questão à polícia florestal ou ao Ministério Publico para uma 
verificação? Que poder de polícia tem essa Via Campesina, que nem é 
brasileira? 

Na mesma semana, militantes dessa organização, destruíram 
instalações e um laboratório de pesquisas na Aracruz Celulose, conforme 
acabamos de dizer. Em ltapetinga, São Paulo, o MST invadiu a Fazenda 
Suzana, também de papel e celulose. É um movimento coordenado pelos 
movimentos de invasão de terra. 

Quero lamentar o que disse Pedro Stédile, que, aliás, esteve aqui na 
Casa, há uns cinco ou seis anos, conversando sobre reforma agrária, 
achando bom e aprovando a atitude dessa Via Campesina. 

O Brasil está perdendo o controle sobre os traficantes, sobre o crime 
organizado, conforme estamos vendo; e agora estamos perdendo o 
controle do aparato público, com esse pessoal que quer fazer uma 
revolução a qualquer preço no País. 

Já vimos esse filme no I Fórum Social Mundial de Porto Alegre. O 
francês Bové, cujo pai é um cientista, uma pessoa extremamente 
renomada na Europa, é um ditador. Ele é o principal defensor dos 
subsídios agrícolas na Europa. Bové esteve no Brasil e foi cortar soja 
transgênica da Monsanto, no Rio Grande do Sul, trazendo prejuízo ao 
nosso país e ao desenvolvimento científico. Os brasileiros bateram 
palmas para o francês Bové, sem saber que estavam batendo palmas 
contra o Brasil. 

Portanto, repudio a atitude do Sr. João Pedro Stédile, que promove, a 
cada dia, a cada instante, a balbúrdia, a desordem. Somos obrigados a 
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cobrar uma atitude do governo estadual, e principalmente do governo 
federal, que tem a obrigação de oferecer a disciplina e a ordem ao nosso 
país. 

Há aproximadamente dois, três anos, uma ONG canadense e uma 
ONG dos Estados Unidos estiveram no Brasil, procurando os produtores 
de soja e tentando pagá-los para não plantarem, para que eles pudessem 
dominar o mercado. Não podemos acreditar que tudo é certo. Temos de 
ter consciência para defender as nossas atividades, o nosso emprego, a 
produção do nosso país. 

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado Pau lo Piau, ouvi 
com atenção o pronunciamento de V. Exa. e tenho pontos de 
divergências com ele, embora respeite sua opinião. 

Não podemos julgar um movimento por um fato, muito menos julgar 
uma pessoa, como o Sr. João Pedro Stédile, que conta com uma 
importante liderança para organizar aqueles que são mais despossuídos 
no Brasil. 

O MST é um movimento pacífico, que possui atos de resistência, e João 
Pedro organiza esse movimento no interior de nosso país. Muitas vezes 
são atos de resistências contra a pobreza. Não posso dizer que todas as 
ações praticadas por integrantes do MST sejam corretas. Podem existir 
ações incorretas? Sim. Podem existir ações políticas, com as quais não 
concordamos? Sim. Mas, em geral, trata-se de um movimento que 
trabalha um setor muito sofrido em nosso país e que foi fundamental na 
luta pela reforma agrária. 

Acompanho o MST da juventude e o MST daqueles trabalhadores que, 
há muito tempo, reivindicam um pedaço de terra e não conseguem. 
Temos de enxergar o MST pelo seu lado positivo, pois a grande maioria 
dos atos realizados tem esse caráter positivo de organização dos 
despossuídos, dos mais pobres; daqueles setores desesperançados, que 
não têm terra, que às vezes não têm o que comer, que não querem viver 
apenas de esmola ou da dádiva do governo, dos programas de renda 
mínima, que são justos, mas que não devem ser eternos. 

O movimento organiza-se para ter direito ao trabalho, principalmente à 
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renda. É isso que move o MST. Acompanhei a ocupação na fazenda do 
Presidente Fernando Henrique Cardoso, como ato político do MST. Não 
estava presente, mas acompanhei o movimento na região de Buritis. 
Havia uma fazenda improdutiva, que já havia sido ocupada. O laudo do 
lncra constatava que a fazenda era improdutiva. 

Por 1 O longos anos, eles lutaram para que essa fazenda virasse 
assentamento. Havia laudo de improdutividade, mas a coisa não andava. 
Visitei essa fazenda antes de ela virar assentamento, ou seja, quando 
ainda era acampamento. Vi os trabalhadores tomando água no riacho, 
em Buritis, uma região no Noroeste mineiro. V. Exa. conhece bem essa 
região, pois tem um trabalho político lá. Vi também, Deputado Rêmolo, 
camponeses que trabalhavam na terra naquele momento pegando água 
completamente verde, com um balde branco. Era a água que eles 
precisavam tomar para que sua lavoura fosse feita. Presenciei ainda 
crianças andando 5km com a mãe para ir à escola, porque não tinham 
apoio da Prefeitura nem havia condições nas estradas. Enfim, presenciei 
coisas do arco da velha. Eles fizeram uma ocupação ou um ato político 
no interior da fazenda do então Presidente Fernando Henrique Cardoso. 
Na época, foi noticiado que eram vândalos e agitadores porque deitaram 
na cama do Presidente e tomaram o seu vinho, que custava R$5.000,00. 
Não concordo com essas últimas atitudes, mas compreendo a indignação 
dos que nem sequer tinham água potável para beber, em contraposição à 
fazenda do Presidente da República, responsável pela reforma agrária, 
que não fazia, que não dava uso devido à terra e que tinha R$25.000,00 
e água em abundância na sua propriedade. Por mais absurdo que possa 
parecer aos olhos de pessoas como nós, que têm outro nível de vida, ou 
dos que confortavelmente possuem trabalho, emprego, renda ou 
propriedade e que não conseguem compreender a angústia que sentem 
os despossuídos em momentos de raiva... Na ocasião, cheguei a 
homenagear, aqui na Assembléia legislativa, uma menina chamada 
Alessandra, de 14 anos - hoje, ela tem 18. Fiz questão de lhe dar uma 
medalha pelo seu gesto de protesto naquele dia na fazenda do ex-
Presidente Fernando Henrique Cardoso. Repito que não afirmo que o 
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MST estivesse certo ou que os que fizeram a ocupação estivessem 
politicamente corretos. Até porque aquele era um ano eleitoral, e os 
conservadores usaram essa situação para dizer que aquilo foi coisa do 
PT, dos vândalos, dos agitadores, que, se o Lula ganhasse as eleições, 
seria um inferno no Brasil, e que aquilo era um absurdo. É claro que eu 
não podia achar que aquele ato político do MST fosse politicamente 
correto naquele momento. Mas compreendo a indignação daqueles 
trabalhadores. Embora não concorde com esse ato, gostaria que fosse 
visto como indignação daqueles que são despossuídos e que, às vezes, 
não têm um copo de água tratada para tomar. Portanto não julgo esse ato 
do MST, de nenhum trabalhador ou despossuído, como vandalismo ou 
simplesmente um movimento inconseqüente, mas como um ato de 
desespero daqueles que, num movimento politicamente correto, 
buscaram organizar-se para fazer com que o Brasil fosse melhor, que as 
pessoas pudessem ter terra para trabalhar. 

Sei que é isso o que V. Exa. sempre defendeu aqui. Tenho uma visão 
distinta. Quando ouvi V. Exa. falar do João Pedro Stédile, parecia que ele 
era alguém que pregava a desordem, a desorganização. Não é assim. 
Ele prega a organização de um setor importante da sociedade, que, se 
não tivesse se organizado em movimentos como o MST, talvez aí, sim, 
estivesse praticando atos de vandalismo, assaltando ou matando, o que 
seria muito pior. Muito obrigado. 

O Deputado Paulo Piau - Toda discussão é válida, até para que os 
telespectadores e os Deputados possam refletir sobre o problema. 
Deputado Rogério Correia, acho que devemos preservar sempre a lei e a 
ordem no nosso país, que é recente em termos de democracia e de 
participação popular, que tem 485 anos de ditadura e apenas 20 de 
democracia. Talvez não pudéssemos exigir que as coisas fossem muito 
diferentes. Como cidadão brasileiro, sempre preservarei o cumprimento 
da lei. Se ela estiver errada - e há muita coisa errada -, que seja refeita. 
Para mim, a ordem é imprescindível. Quando cito o João Pedro Stédile, é 
porque, há tempos, ele incentivou a invasão não apenas de terras, mas 
de supermercados, o que é uma exacerbação muito grande quanto à 
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competência do líder do MST. Mas há o ponto de vista de V. Exa. 
Preocupo-me apenas com os inocentes úteis e com os maus brasileiros. 
Enquanto estamos no Brasil brigando por nossos interesses, por melhor 
distribuição de renda e por um Brasil mais justo, está perfeito. Não temos 
como condenar atitudes. Mas, enquanto formos inocentes úteis ou maus 
brasileiros, dando cobertura a interesses internacionais, esse será o 
limite, a razão da nossa fala. Nesse aspecto da Aracruz Celulose existem 
interesses internacionais em detrimento do interesse dos brasileiros. 

Obrigado pela paciência, Sr. Presidente. 
* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente (Deputado Laudelino Augusto) - A Presidência verifica, 

de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos. 
Palavras do Sr. Presidente 

A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a 
discussão, em 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 324 e 77 4/2003, 
1.429/2004 e 2.540/2005 e, em 1 º turno, dos Projetos de Lei nºs 2.643 e 
2.706/2005, uma vez que permaneceram em ordem do dia por 6 
reuniões. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reun~ao, convocando as 

Deputadas e os Deputados para as reuniões extraordinárias de logo 
mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 16, às 9 horas, nos termos dos 
editais de convocação, bem como para a reunião ordinária também de 
amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (-A ordem do dia 
anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 4ª SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 23/2/2006 
Às 1 Oh15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Doutor Viana, Biel Rocha e Paulo Piau, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Doutor 
Viana, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 



545 
requerimento do Deputado Biel Rocha, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros 
da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a 
apreciar a matéria constante da pauta e comunica o recebimento da 
seguinte correspondência, publicada no "Diário do Legislativo" na data 
mencionada entre parênteses: ofícios do Sr. Antônio Carlos Silva Nunes, 
Presidente da Câmara Municipal de Uberaba (28/1/2006); da Sra. Silvana 
L. Surerus, estudante do curso de Estilismo da UFMG (11/2/2006); e do 
Sr. Bilac Pinto, Secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 
(7/1/2006). O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, 
para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 
2.236 e 2.841/2005 (relator: Deputado Doutor Viana); 2.834/2005 (relator: 
Deputado Biel Rocha) e 2.839/2005 (relator: Deputado Paulo Piau). 
Passa-se à 1 ª Fase da 2ª Parte da 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 ºturno, do Projeto de Lei nº 2.637/2005 na forma do 
Substitutivo nº 1 apresentado. Submetidos a votação, cada um por sua 
vez, são aprovados os Requerimentos nºs 5.903/2005, 5.953, 5.954, 
5.976, 5.977, 5.978, 5.979, 5.980, 5.981, 5.982, 5.986 e 5.988/2006. 
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados 
os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.950/2004, 
2.200, 2.619, 2.659, 2.665, 2.686, 2.725, 2.728, 2.731 e 2.465/2005. 
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a 
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos da 
Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja realizada audiência 
pública para debater sobre a desocupação do antigo prédio da Secretaria 
de Educação, onde atualmente funciona o Centro de Referência do 
Professor; do Deputado Doutor Viana (2), em que solicita seja realizada 
audiência pública com vistas a subsidiar a discussão do Projeto de Lei nº 
1.988/2004, que cria o Fundo Estadual de Incentivo ao Ensino Superior e 
institui o Crédito Educativo Estadual e dá outras providências, e em que 
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solicita seja realizada audiência pública para discutir os casos de 
falsificação de diplomas no Estado de Minas Gerais; e dos Deputados 
Paulo Piau e Doutor Viana, em que solicitam seja realizada reunião 
conjunta desta Comissão com a Comissão de Administração Pública, 
com a finalidade de discutir com autoridades governamentais e 
representantes das categorias de servidores públicos a aposentadoria 
dos servidores designados do Estado, que se encontram inseguros com a 
falta de definição. 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, 16 de março de 2006. 
Doutor Viana, Presidente- Weliton Prado- Leonídio Bouças. 
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 8/3/2006 

Às 14h42min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Lúcia 
Pacífico e os Deputados Chico Rafael e João Leite, membros da 
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Sávio Souza 
Cruz. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Chico Rafael, 
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. O Presidente acusa o recebimento das 
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a 
seguir: Projetos de Lei nºs 2.433 e 2.685/2005, ambos no 1 º turno 
(Deputado João Leite e Deputada Lúcia Pacífico, respectivamente). 
Passa-se à 1 ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a 
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, no 1 º turno, o parecer 
pela aprovação, na forma do Substitutivo nº 1 da Comissão de 
Constituição e Justiça, do Projeto de Lei nº 2.433/2005 (relator: Deputado 
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João Leite). Passa-se à 3ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a 
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos: do 
Deputado Ricardo Duarte encaminhando ofício recebido da Presidente da 
Câmara Municipal de Frutal, solicitando seja abolida a cobrança da taxa 
mínima nas contas mensais de água e esgoto desse Município, para 
providências; da Deputada Lúcia Pacífico solicitando realizar-se audiência 
pública da Comissão para se obterem esclarecimentos da NET Serviços 
de Comunicação - TV por assinatura em Belo Horizonte, quanto à 
cobrança de ponto adicional, excesso de propaganda e codificação 
indevida de canais; de autoria dos Deputados João Leite, Lúcia Pacífico e 
Chico Rafael, solicitando realizar audiência pública da Comissão para se 
discutir a política de preços e distribuição dos combustíveis para veículos 
automotores. 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, 15 de março de 2006. 
Chico Rafael, Presidente - Jésus Lima- João Leite. 
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE 
NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 

9/3/2006 
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Adelmo Carneiro Leão e Fahim Sawan, membros da supracitada 
Comissão. Está presente, também, o Deputado Célio Moreira. O 
Presidente, Deputado Fahim Sawan, nos termos do inciso 111 do art. 120 
do Regimento Interno, dá a ata por aprovada e solicita aos Srs. 
Deputados que a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se 
destina a se discutirem a regulação e a disponibilização dos leitos do 
SUS nos âmbitos municipal e estadual, inclusive as realizadas através 
das centrais de leitos. A Presidência interrompe a 1 ª Parte da reunião 
para ouvir as Sras. Myriam Araujo Coelho, Superintendente de Regulação 
Assistencial da Secretaria de Saúde - SES -, e Maria do Carmo Paixão 
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Raushe, da SES, e os Srs. Helvécio Miranda Magalhães Júnior, 
Secretário Municipal de Saúde; Nicodemus Arimathea e Silva Júnior, 
Vice-Presidente do Conselho Estadual de Saúde; Willer Marcos Ferreira, 
2º-Secretário do Conselho Municipal de Saúde; Renato de Almeida 
Barros, Diretor da Diretoria Colegiada do Sind-Saúde; que são 
convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, como autor do 
requerimento que motivou o convite, 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, com a 
participação da Sra. Ester Rosa dos Santos Souza, responsável pela área 
de saúde do gabinete do Deputado Dinis Pinheiro, conforme consta nas 
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, 15 de março de 2006. 
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Carlos Pimenta - Fahim Sawan -

Doutor Ronaldo - Adalclever Lopes. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.407/2005 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Leonardo Quintão, a proposição em tela tem 
por objetivo declarar de utilidade pública a entidade Mulheres em União -
Centro de Apoio e Defesa dos Direitos da Mulher -, com sede no 
Município de Belo Horizonte. 

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 17/6/2005 e 
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente 
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determinam 
os arts. 188 e 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas no 



549 
Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados no 
art. 1 º da Lei nº 12.972, de 1998, modificado pela Lei nº 15.430, de 2005. 

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o 
atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado que a 
entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano 
e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo 
exercício de suas funções. 

Ademais, o estatuto da entidade determina no § 1 º do art. 17, 
devidamente alterado, que os membros de sua diretoria não são 
remunerados pelo exercício específico de suas funções; e no parágrafo 
único do art. 42 que, extinta a instituição, os bens remanescentes serão 
destinados a entidade congênere, sem fins lucrativos, registrada no 
Conselho Municipal de Assistência Social. 

Conclusão 
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei nº 2.407/2005. 
Sala das Comissões, 14 de março de 2006. 
Ermano Batista, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Ana Maria 

Resende - Sebastião Costa. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.428/2005 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado George Hilton, o Projeto de Lei nº 2.428/2005 
visa a declarar de utilidade pública a Organização Não Governamental 
Negrume.Com, com sede no Município de Muriaé. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 24/6/2005, vem a matéria 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, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade em causa, constituída e em funcionamento há mais de um 

ano, tem personalidade jurídica, sua diretoria é composta por pessoas 
idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício dos seus cargos. 
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Além disso, o item 2 do parágrafo único do art. 15 ("vide" alteração} de 

seu estatuto determina que todos os membros da diretoria não serão 
remunerados, e o parágrafo único do art. 46 dispõe que, em caso de 
dissolução, os bens remanescentes serão destinados a instituição 
congênere, sem fins lucrativos, registrada no Conselho Nacional de 
Assistência Social. 

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 1 º da Lei nº 
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade pública, 
alterada pela Lei nº 15.430, de 2005; cumpre-nos, porém, dar nova 
redação ao art. 1 º do projeto em exame para retificação do nome da 
entidade. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 2.428/2005 com 
a Emenda nº 1 . 

Emenda nº 1 
Dê-se ao art. 1 º a seguinte redação: 
"Art. 1 º - Fica declarada de utilidade pública a entidade denominada 

Negrume. Com- Integrantes e Amigos da Comunidade Negra de Muriaé e 
Região, com sede no Município de Muriaé.". 

Sala das Comissões, 14 de março de 2006. 
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Costa, relator - Adelmo Carneiro 

Leão- Ana Maria Resende. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.758/2005 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Roberto Carvalho, o Projeto de Lei nº 
2.758/2005 tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação 
dos Artesãos de Mar de Espanha, Senador Cortes e Chiador - Artemar -, 
com sede no Município de Mar de Espanha. 

Publicada no "Diário do Legislativo", em 28/10/2005, vem a matéria a 
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à 
juridicidade, à constitucionalidade e à legalidade, conforme dispõe o art. 
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188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no 

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados no 
art. 1° da Lei nº 12.972, de 1998, modificado pela Lei nº 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 
pelo exercício dos respectivos cargos. 

Ressalte-se, ainda, que o art. 48 do seu estatuto (vide terceira 
alteração) determina que, no caso de sua dissolução, o patrimônio 
remanescente será destinado a instituição congênere, e o art. 49 veda 
remuneração aos membros do conselho de administração e fiscal, bem 
como bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou 
associados, sob qualquer forma ou pretexto. 

Conclusão 
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei nº 2.758/2005. 
Sala das Comissões, 14 de março de 2006. 
Ermano Batista, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Adelmo 

Carneiro Leão - Ana Maria Resende - Sebastião Costa. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.839/2005 

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 2.839/2005 
visa dar a denominação de Professor Milton Santos à escola estadual 
localizada no Município de Coronel Pacheco. 

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

Fundamentação 
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A apresentação do projeto decorre de pedido formulado pelo colegiado 

da escola de ensino médio situada na Rua Oscar Vidal, s/nº, no Município 
de Coronel Pacheco, o qual, em reunião realizada no dia 23/8/2005, 
homologou pela maioria dos votos de seus membros a indicação do 
nome do Professor Milton Santos para denominar essa unidade de 
ensino. 

O homenageado nasceu em Brotas de Macaúbas, Chapada 
Diamantina, no Estado da Bahia, em 1926, e teve sua vida marcada por 
relevantes serviços prestados à educação. 

Na década de 50, após completar doutorado no Instituto de Filosofia da 
Universidade da Bahia, criou o Laboratório de Geomorfologia e Estudos 
Regionais, atraindo jovens de todo o Brasil e da França para um 
ambiente de efervescência cultural e científica que propiciava o 
intercâmbio intelectual. Dessa forma, promoveu a Geografia ao "status" 
de disciplina nobre. 

Foi professor visitante da Universidade de Stanford, Diretor de Estudos 
em Ciências Sociais na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de 
Paris, Consultor das Nações Unidas, OIT, OEA e Unesco. Recebeu o 
Prêmio Internacional Vautrin Lud, em 1994, correspondente ao Nobel de 
Geografia, e dezenas de medalhas em diversos países, inclusive no 
Brasil. Entre 1980 e 2000 foi agraciado com 20 títulos Doutor "Honoris 
Causa" de universidades brasileiras, da América Latina e da Europa. 
Publicou mais de 40 livros e mais de 300 artigos, traduzidos em diversos 
idiomas, além de ter realizado pesquisas e conferências em várias partes 
do mundo. 

Com atuação destacada na comunidade científica nacional e 
internacional, bem como na área pedagógica, é justo lhe seja prestada 
homenagem duradoura pela empréstimo de seu nome para denominar o 
referido bem público. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

2.839/2005, em turno único. 
Sala das Comissões, 16 de março de 2006. 
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Paulo Piau, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.862/2005 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o Projeto de Lei nº 

2.862/2005 visa a declarar de utilidade pública o Sindicato dos Produtores 
Rurais de lndianópolis, com sede nesse Município. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 8/12/2005, a matéria foi 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Política 
Agropecuária e Agroindustrial. 

Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno, 
cabe a este órgão colegiado proceder à análise da proposição em seus 
aspectos jurídicos, constitucionais e legais. 

Fundamentação 
A proposição em análise tem como objetivo conceder o título de 

utilidade pública ao Sindicato dos Produtores Rurais de lndianópolis, que, 
de acordo com o art. 1 º de seu estatuto, é constituído para fins de 
coordenação, proteção e representação legal de sua categoria 
econômica, com o intuito de colaboração com os poderes públicos. 

Inicialmente, cabe esclarecer a finalidade da concessão do título de 
utilidade pública. 

Segundo Emile Boudens (Utilidade Pública Federal, Câmara dos 
Deputados, www.camara.gov.br, 2000), "a concessão do título de 
utilidade pública tem por fundamento teórico o entendimento de que se 
trata de um meio utilizado pelo Governo para apoiar entidades privadas 
que prestam serviços necessários à coletividade, como a assistência 
social, o atendimento médico, a pesquisa científica e a promoção da 
educação e da cultura. Para que as instituições possam recebê-lo, seus 
serviços devem ser executados da mesma forma que o Governo os 
executaria, para atender ao público em geral, sem distinções de raça, cor, 
credo ou convicções políticas, e não tendo o lucro por finalidade". 

Trata-se, portanto, de um recurso de atuação social do governo. O título 
é concedido, em princípio, a entidades que desenvolvem algum serviço 
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considerado prioritário pelo Estado, implicando uma aliança entre este e 
a iniciativa privada. Deve ser considerada de utilidade pública entidade 
que promova ações de relevância pública visando ao bem-estar da 
população, de forma direta, procurando atingir o maior número de 
beneficiários, em colaboração com o poder público na busca de seus 
objetivos de cunho social. 

Um sindicato, apesar de prestar atendimento a seus filiados sem 
discriminação, é entidade restrita a um segmento e suas finalidades, 
possuindo caráter fortemente corporativo. Em decorrência disso, o 
atendimento prestado não beneficia a população de forma generalizada, 
nem está comprometido com o interesse de todo e qualquer cidadão. 

De fato, a Constituição da República, no inciso 111 do art. 8º, fixa como 
competência do sindicato a defesa dos direitos e interesses coletivos ou 
individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou 
administrativas. 

Ressaltamos, ainda, que a Lei nº 12.972, de 1998, alterada pela Lei nº 
15.430, de 2005, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública 
estadual, estabelece, em seu art. 1 º, que podem ser declaradas de 
utilidade pública as associações e fundações constituídas no Estado com 
o fim exclusivo de servir desinteressadamente à coletividade. 

Um sindicato é constituído como associação civil em sentido lato, pois o 
registro no Cartório do Registro de Pessoas Jurídicas apenas lhe atribui 
personalidade jurídica. Para admiti-lo oficialmente como sindicato, o 
inciso I do art. 8º da Carta Magna exige seu registro no órgão 
competente, assim considerado o Ministério do Trabalho e Emprego, 
conforme determinado pela Portaria nº 343, de 2000, que disciplina o 
pedido de registro sindical. 

Conseqüentemente, ele não pode ser considerado como associação em 
sentido restrito, principalmente por estar submetido às normas 
trabalhistas e não apenas às leis civis, como as associações 
consideradas pela referida Lei nº 12.972. É nas normas do direito do 
trabalho, especificamente na Consolidação das Leis do Trabalho -
Decreto-Lei nº 5.452, de 1943 -, que se encontram os dispositivos sobre a 
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estruturação, a administração e o funcionamento dos sindicatos. 

Assim, a declaração de sua utilidade pública contraria a legislação 
vigente, por se tratar de entidade não compreendida entre aquelas 
beneficiadas pela Lei n° 12.972, nem identificada com o conceito de 
utilidade pública. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, 

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.862/2005. 
Sala das Comissões, 14 de março de 2006. 
Ermano Batista, Presidente e relator - Adelmo Carneiro Leão 

Sebastião Costa- Ana Maria Resende. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.884/2005 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Paulo Piau, o Projeto de Lei nº 2.884/2005 tem 
por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Fraterna Corina 
Novelino, com sede no Município de Sacramento. 

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 15/12/2005 e 
encaminhada a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente 
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme dispõem os 
arts. 188 e art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Lei nº 12.972, de 1998, que dispõe sobre a matéria em exame, com 

redação dada pela Lei nº 15.430, de 2005, determina, em seu art. 1º, que 
pode ser declarada de utilidade pública a associação ou a fundação 
constituída "com o fim exclusivo de servir desinteressadamente à 
coletividade". 

A concessão do título de utilidade pública a entidades privadas é uma 
forma de o governo apoiá-las, por prestarem serviços necessários à 
coletividade, como o Estado o faria, sem distinção de raça, cor, credo ou 
convicções políticas, não tendo o lucro como finalidade. A atribuição do 
título implica, portanto, o estabelecimento de aliança entre o poder 
público e a iniciativa privada. 
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Cabe ressaltar, neste ponto, que a Constituição da República, no inciso 
do art. 19, impõe a separação entre instituições governamentais e 

religiosas, ao vedar aos entes federativos estabelecer cultos religiosos ou 
igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com 
eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, 
ressalvada a inter-relação de interesse público de autoridades 
governamentais e religiosas, na forma da lei. 

Assim, o texto constitucional consagra o princípio da separação entre o 
Estado e cultos religiosos, garantindo a liberdade religiosa, um dos mais 
importantes direitos individuais, prevista no art. 5º, inciso VI, da Carta 
Magna. 

Ressalte-se que a Associação Fraterna Corina Novelino é entidade de 
caráter religioso, que tem por objetivos, nos termos das alíneas "a" e "b" 
do art. 3º de seu estatuto: "a difusão da Doutrina Espírita e a propaganda 
ilimitada dos seus princípios, por todas as maneiras que oferece a palavra 
escrita e falada e outros meios de divulgação" e "o estudo teórico, 
experimental e prático do Espiritismo". 

Em vista disso, entendemos que conceder-lhe o título declaratório de 
utilidade pública contraria o preceito constitucional que proíbe o Estado 
de estabelecer alianças com instituições cujo objetivo é a propagação de 
doutrinas sagradas. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela 

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n• 2.884/2005. 
Sala das Comissões, 14 de março de 2006. 
Ermano Batista, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Ana Maria 

Resende - Sebastião Costa. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.901/2005 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Antônio Andrade, a proposição em tela tem por 
objetivo declarar de utilidade pública o Esporte Clube Beira Rio, com sede 
no Município de Formiga. 
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O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 22/12/2005 e 

distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinado preliminarmente 
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determinam 
os arts. 188 e 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas no 

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados no 
art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998, modificado pela Lei nº 15.430, de 2005. 

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o 
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 (ver alteração) determina no art. 11 
que as atividades dos seus dirigentes, Conselheiros e membros das 
comissões auxiliares da diretoria não serão remuneradas; e no art. 34 
que, caso seja ela dissolvida, o patrimônio remanescente será destinado 
a instituição sem fins lucrativos, reconhecida como de utilidade pública 
municipal, estadual e federal. 

Conclusão 
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e 

pela legalidade do Projeto de Lei nº 2.901/2005. 
Sala das Comissões, 14 de março de 2006. 
Ermano Batista, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Ana Maria 

Resende - Sebastião Costa. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.902/2005 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria da Deputada Maria Olívia, o Projeto de Lei nº 2.902/2005 
tem por finalidade declarar de utilidade pública a Asociação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais - Apae de Brasilândia de Minas, com sede 
nesse Município. 

Publicada no "Diário do Legislativo", em 22/12/2005, vem a matéria a 
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esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, 
c/c o art. 102, 111, "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 º da 
Lei nº 12.972, de 1998, modificado pela Lei nº 15.430, de 2005. 

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o 
atendimento às exigências ali mencionadas, quais sejam a entidade foi 
constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade jurídica 
própria e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que nada recebem 
pelos respectivos cargos. 

Ressalte-se, ainda, que o item 2° do art. 11 do seu estatuto prevê a 
não-remuneração dos membros do Conselho de Administração, Fiscal e 
da Diretoria Executiva e o parágrafo único do art. 33 determina que, no 
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a 
instituição congênere, devidamente registrada no Conselho Nacional de 
Assistência Social, ou a entidade pública com sede no País. 

Conclusão 
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei nº 2.902/2005. 
Sala das Comissões, 14 de março de 2006. 
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Costa, relator - Adelmo Carneiro 

Leão - Ana Maria Resende. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.903/2005 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o Projeto de Lei nº 2.903/2005 
tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação Comunitária 
dos Moradores da Esperança, com sede no Município de Belo Oriente. 

Publicada no "Diário do Legislativo", em 22/12/2005, vem a matéria a 
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, 
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c/c o art. 102, 111, "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 º da 
Lei nº 12.972, de 1998, modificado pela Lei nº 15.430, de 2005. 

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o 
atendimento às exigências ali mencionadas, quais sejam a entidade foi 
constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade jurídica 
própria e sua diretoria é formada por pessoas idôneas e que nada 
recebem pelos respectivos cargos. 

Ressalte-se, ainda, que o parágrafo único do art. 7° do seu estatuto 
prevê a não-remuneração da diretoria e o art. 12 determina que, no caso 
de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a 
instituição congênere localizada no Município. 

Conclusão 
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei nº 2.903/2005. 
Sala das Comissões, 14 de março de 2006. 
Ermano Batista, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Ana Maria 

Resende - Sebastião Costa. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.904/2005 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o Projeto de Lei nº 2.904/2005 
tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação de Amparo à 
Dignidade e à Vida- AADV -, com sede no Município de Santo Antônio do 
Monte. 

Publicada no "Diário do Legislativo", em 22/12/2005, vem a matéria a 
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, 
c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no 
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Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados no 
art. 1 º da Lei nº 12.972, de 1998, modificado pela Lei nº 15.294, de 2004. 

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 dois anos, tem personalidade jurídica 
própria e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que nada recebem 
pelos respectivos cargos. 

Ressalte-se, ainda, que o art. 28 do seu estatuto prevê a não-
remuneração dos Diretores, dos Conselheiros ou instituidores, bem como 
dos sócios, e o art. 32 determina que, no caso de sua dissolução, o 
patrimônio remanescente será destinado a outra instituição congênere 
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social. 

Conclusão 
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei nº 2.904/2005. 
Sala das Comissões, 14 de março de 2006. 
Ermano Batista, Presidente e relator - Adelmo Carneiro Leão -

Sebastião Costa - Ana Maria Resende. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.905/2005 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em epígrafe objetiva 
declarar de utilidade pública a Associação Unida de Assistência Social, 
com sede no Município de Uberlândia. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 22/12/2005, vem a matéria a 
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, 
c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade em causa, constituída e em funcionamento há mais de um 

ano, tem personalidade jurídica, sua diretoria é composta por pessoas 
idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício dos seus cargos. 

Além disso, o art. 24 de seu estatuto determina que as atividades dos 
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Diretores, Conselheiros ou instituidores, bem como as dos associados, 
não serão remuneradas, e o art. 33 dispõe que, em caso de dissolução, 
os bens remanescentes serão destinados a instituição congênere, 
juridicamente constituída, registrada no Conselho Nacional de Assistência 
Social. 

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 1 º da Lei nº 
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade pública, 
alterada pela Lei nº 15.430, de 2005. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei nº 2.905/2005. 
Sala das Comissões, 14 de março de 2006. 
Ermano Batista, Presidente e relator - Sebastião Costa - Adelmo 

Carneiro Leão- Ana Maria Resende. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.911/2005 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei nº 
2.911/2005 tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação 
Brasileira Comunitária para a Prevenção do Abuso de Drogas de Elói 
Mendes e Região - Abraço Sul de Minas, com sede no Município de Elói 
Mendes. 

Publicada no "Diário do Legislativo", em 27/12/2005, vem a matéria a 
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, 
ele o art. 102, 111, "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 nº 12.972, de 1998, modificado pela Lei nº 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 
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propna e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que nada 
recebem pelos respectivos cargos. 

Ressalte-se, ainda, que o art. 12 do seu estatuto determina que, no 
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a 
instituição congênere ou de assistência social registrada no Conselho 
Nacional de Assistência Social, e o art. 29 prevê a não-remuneração dos 
membros da assembléia geral, da diretoria, do conselho comunitário e da 
comissão fiscal. 

Conclusão 
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei nº 2.911/2005. 
Sala das Comissões, 14 de março de 2006. 
Ermano Batista, Presidente e relator - Adelmo Carneiro Leão -

Sebastião Costa- Ana Maria Resende. 
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 

Nº 76/2005 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei complementar em 

epígrafe "altera a Lei Complementar n° 64, de 25/3/2002, que institui o 
Regime Próprio de Previdência e Assistência Social dos Servidores 
Públicos do Estado de Minas Gerais". 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 25/11/2005, a proposição foi 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração 
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber 
parecer, nos termos do art. 192, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

Inicialmente, cabe a esta Comissão examinar, em caráter preliminar, os 
aspectos jurídicos, constitucionais e legais da matéria, nos termos do 
disposto no art. 102, 111, "a", do citado diploma regimental. 

Fundamentação 
A proposição em epígrafe tem por escopo alterar a Lei Complementar 

n° 64, de 25/3/2002, que institui o Regime Próprio de Previdência e 
Assistência Social dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais. 
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De acordo com a propos1çao, que pretende excepcionar a regra 

prevista no art. 31 da referida lei complementar, o servidor detentor de 
dois cargos efetivos que se afastar de um dos cargos para cumprir 
mandato eletivo em direção de escola deverá recolher, relativamente a 
este, a contribuição mensal do segurado, ficando o Estado obrigado ao 
recolhimento da contribuição patronal. 

Argumenta o autor do projeto que, ao assumir cargo de direção de 
escola, o servidor do quadro de magistério que possui dois cargos 
efetivos fica obrigado ao recolhimento das contribuições mensais do 
segurado e do Estado, embora não vise a atender a interesse próprio, na 
forma prevista no art. 31 da Lei Complementar n° 64/2002. 

Em que pese aos nobres propósitos que motivaram o parlamentar, não 
há como afastar a inconstitucionalidade que macula o projeto de vício de 
iniciativa, visto que ao Chefe do Executivo compete iniciar o processo 
legislativo acerca da matéria. 

Com efeito, a Constituição Federal, em seu art. 61, § 1°, 11, "c", 
estabelece que são de iniciativa privativa do Presidente da República as 
leis que disponham sobre servidores públicos da União e Territórios, seu 
regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. 

A Constituição do Estado, por sua vez, prevê, no art. 66, 111, "c", a 
iniciativa privativa do Governador do Estado na elaboração de leis que 
disponham sobre o regime jurídico dos servidores públicos, incluído o 
provimento de cargo, estabilidade e aposentadoria. E assim não poderia 
deixar de ser, uma vez que é pacífico no Supremo Tribunal Federal o 
entendimento de que as regras básicas do processo legislativo da União 
são de observância obrigatória pelos Estados, por sua implicação com o 
princípio fundamental da separação de Poderes, insculpido no art. 2° da 
Carta Magna. 

De fato, a natureza da matéria regulada no projeto envolve questões 
afetas diretamente ao regime jurídico dos servidores públicos. Ao fazer 
expressa menção a cargo público que integra a estrutura administrativa 
do Poder Executivo e tratar de tema com induvidosa repercussão sobre a 
aposentadoria, a proposição afronta a regra do art. 66, 111, "c", da Carta 
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mineira, visto que ao Governador do Estado compete iniciar o processo 
legislativo acerca da matéria. 

A propósito, cumpre ressaltar que as normas de reserva de iniciativa 
legislativa configuram as linhas básicas do modelo constitucional de 
separação de Poderes, por isso devem ser rigorosamente observadas. 
Caso contrário, o Poder Legislativo poderia, sem conhecimento adequado 
da realidade administrativa e financeira dos demais Poderes do Estado, 
promover alterações que comprometessem o exercício das funções 
constitucionalmente atribuídas a estes. 

Faz-se, portanto, necessário respeitar as regras básicas sobre a 
iniciativa reservada para a deflagração do processo legislativo, que, 
segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, são uma projeção 
específica do princípio da separação dos Poderes. Daí se depreende que, 
ao pretender disciplinar a matéria em questão, a proposição ofende o 
mencionado princípio, decorrendo disso um cerceamento, por parte do 
Legislativo, da atuação do Executivo na instauração autônoma e privativa 
do processo de formação da lei. Cumpre, assim, ao Governador do 
Estado a atribuição de avaliar a oportunidade e a conveniência de dar 
início ao processo legislativo com vistas a disciplinar a matéria em 
exame. 

A respeito desse ponto, ressalte-se, ainda, que eventual sanção do 
projeto de lei não supre a falta de iniciativa do Poder Executivo, de acordo 
com a jurisprudência moderna do Supremo Tribunal Federal, que se 
firmou nesse sentido. Em reiterados julgamentos, essa Corte já se 
manifestou no sentido de que a sanção não tem o condão de suprir o 
vício de inconstitucionalidade formal, dado que a só vontade do Chefe do 
Executivo, ainda que seja deste a prerrogativa institucional usurpada, é 
juridicamente insuficiente para convalidar o defeito decorrente do 
descumprimento de normas constitucionais. 

Ademais, a par de interpretações divergentes, entendemos que o 
regime de previdência dos servidores públicos é matéria que se insere 
entre aquelas de iniciativa reservada ao Chefe do Executivo, dada a sua 
direta correlação com o regime jurídico do servidor. Nesse sentido, já 
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decidiu o Supremo Tribunal Federal quando do julgamento das Ações 
Diretas de Inconstitucionalidade 240-6 ("Diário da Justiça" de 13/1 0/2000) 
e 762-9 ("Diário da Justiça" de 14/5/2004). Por oportuno, trazemos à 
colação trecho do voto do Ministro Octavio Gallotti, relator da primeira 
ação, citado pela relatora da segunda, Ministra Ellen Gracie: 

"A previdência dos servidores públicos tem sido, tradicionalmente, 
objeto de regras de caráter especial, exorbitantes do regime geral da 
seguridade social. 

. ( ... ) 
Entendo, por isso, que normas dessa natureza- ( ... ) - melhor se situam, 

conceitualmente, no campo da típica disciplina do regime jurídico dos 
servidores públicos, do que na esfera do sistema previdenciário geral. 

Lembre-se, a título de ilustração, que, no âmbito do direito 
administrativo federal, são as pensões matéria de regência pela seção VIl 
(art. 215 e seguintes) da Lei no 8.112-90, que dispõe sobre o regime 
jurídico dos Servidores Públicos Civis da União". 

Note-se, assim, que o regime jurídico dos servidores públicos é matéria 
de tal relevância, que a Constituição Federal a submeteu à iniciativa 
privativa do Chefe do Poder Executivo, sendo o regime próprio de 
previdência, por sua natureza, desdobramento daquele. Disso decorre 
que o parlamentar não pode, sem invadir a esfera privativa do 
Governador do Estado, deflagrar processo legislativo atinente a essa 
rnatéria. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela 

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei Complementar 
n° 76/2005. 

Sala das Comissões, 14 de março de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ermano Batista, relator - Adelmo 

Carneiro Leão- Sebastião Costa. 
PARECER PARA O 1 ºTURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.334/2005 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 
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A proposição em análise, de autoria do Deputado George Hilton, visa a 

conceder "isenção do ICMS nas saídas internas de veículos automotores 
de fabricação nacional quando destinados ao portador de doença crônica 
que exija tratamento continuado e cuja interrupção possa acarretar risco 
de vida". 

Publicado em 19/5/2005, foi o projeto distribuído a esta Comissão, nos 
termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno, para receber parecer quanto aos aspectos da sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
O projeto em tela pretende instituir a isenção do Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - nas saídas 
internas de automóveis de passageiros, de fabricação nacional, com 
motor de até 127hp, quando destinados a portador de doença crônica que 
exija tratamento continuado, cuja interrupção possa acarretar risco de 
vida. 

Tendo em vista a importância das medidas propostas, o relator 
apresentou requerimento de diligência à Secretaria de Estado de 
Fazenda, com o propósito de verificar a possibilidade de adequação da 
proposta aos parâmetros estabelecidos pela Lei Federal Complementar 
nº 101, de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, bem 
como sua repercussão no orçamento do Estado. 

O parecer elaborado pelos técnicos daquela Pasta, encaminhado a esta 
Casa pelo Subsecretário de Estado da Casa Civil, sugere a rejeição da 
proposta, por ser contrária à Constituição Federal, à Lei Federal 
Complementar nº 24, de 1975, e ao interesse público, além de não 
atender às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

O art. 155, § 2º, XII, "g", da Constituição da República, transfere para a 
legislação complementar a regulação da forma como as isenções, 
incentivos e benefícios fiscais serão concedidos ou revogados, mediante 
deliberação dos Estados e do Distrito Federal. 

Na falta da lei complementar referida anteriormente, segundo o 
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comando contido no art. 34, § 8º, do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, prevalece a disposição constante na Lei Complementar nº 
24, de 7/1/75, cujo art. 1° prescreve: 

"Art. 1 º - As isenções do Imposto sobre Operações relativas à 
Circulação de Mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos 
de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito 
Federal, segundo esta Lei". 

Vale lembrar que esse procedimento foi reforçado com a nova redação 
dada ao art. 150, § 6º, da Carta Federal, pela Emenda Constitucional nº 
3, de 1993, a saber: 

"Art. 150- ( ... ) 
§ 6º - Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, 

concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a 
impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei 
específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as 
matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, 
sem prejuízo do disposto no art. 155. § 2º. XII. g.(Grifos nossos.) 

Nesta mesma linha vem-se manifestando o Supremo Tribunal Federal, 
o que pode ser observado pelo seguinte julgado: 

"ADIN nº 1.276-2 - SÃO PAULO - Relatora: Ministra Ellen Gracie, 
Requerente: Governador do Estado de São Paulo, Requerido: 
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo. 

Ao instituir incentivos fiscais a empresas que contratam empregados 
com mais de quarenta anos, a Assembléia Legislativa Paulista usou o 
caráter extrafiscal que pode ser conferido aos tributos, para estimular 
conduta por parte do contribuinte, sem violar os princípios da igualdade e 
da isonomia. 

Procede a alegação de inconstitucionalidade do item 1 do § 2º do art. 
1 º, da Lei 9.085, de 17/02/95, do Estado de São Paulo, por violação ao 
disposto no art. 155, § 2º, XII. "g", da Constituição Federal. Em diversas 
ocasiões, este Supremo Tribunal já se manifestou no sentido de que 
isenções de ICMS dependem de deliberações dos Estados e do Distrito 
Federal, não sendo possível a concessão unilateral de benefícios fiscais. 
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Precedentes ADIMC 1.557 9DJ 31/08/01), ADIMC 2.439 9DJ 14/09/01) e 
ADIMC 1.467 (DJ 14/03/97)." 

Denota-se, pois, que a instituição de qualquer benefício de natureza 
fiscal que tenha como base o ICMS depende de acordo entre os Estados 
na órbita de competência do Conselho de Política Fazendária - Confaz -, 
que aglutina representantes de todas as unidades federadas. 

Não bastassem os argumentos anteriormente expendidos, a proposta 
encontra óbices de natureza legal em face do preceito constante no art. 
14 da já referida Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Segundo o citado dispositivo, a concessão ou a ampliação de incentivo 
ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita 
deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-
financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois 
seguintes, atendendo ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias. 

Alêm dos parãmetros anteriormente mencionados, a proposta deve 
demonstrar, ainda, que a renúncia foi considerada na estimativa de 
receita da lei orçamentária ou estar acompanhada de medidas de 
compensação, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação 
de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de 
tributo ou contribuição. 

Opinamos, pois, contrariamente à tramitação da proposta em análise, 
embora reconheçamos o alcance que medidas dessa natureza possam 
representar para a sociedade mineira. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, 

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.334/2005. 
Sala das Comissões, 14 de março de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Adelmo 

Carneiro Leão - Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.581/2005 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a proposição em epígrafe 
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tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de São 
João da Mata o imóvel que menciona. 

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 27/8/2005 e 
distribuída a esta Comissão, a que compete examiná-la preliminarmente 
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos dos arts. 
188 e 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Em 20/9/2005, esta Comissão solicitou fosse o projeto baixado em 
diligência ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, a fim de se 
obterem informações sobre a situação cadastral do imóvel e a existência 
ou não de óbice à doação pretendida; e ao autor, para que 
providenciasse o memorial descritivo da área do imóvel a ser 
desmembrada para alienação. 

Atendidas as solicitações, passamos ao exame da matéria. 
Fundamentação 

Trata o projeto de autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de 
São João da Mata parte do imóvel pertencente ao Estado, constituído de 
terreno com área total de 11.200,00m2, registrado sob o nº 11 .623, a fls. 
226 do Livro 3-H, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Silvianópolis, correspondente a uma área de 1.212,75m2 . 

Na ordem constitucional, o art. 18 da Constituição mineira exige a 
autorização legislativa para a alienação de bens imóveis públicos. No 
plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que 
regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas para 
licitações e contratos da administração pública, reforça tal exigência, 
subordinando o contrato ao atendimento do interesse público. 

Essa condição está atendida pelo disposto no parágrafo único do art. 1 º 
do projeto, que fixa como finalidade para o objeto da doação o 
desenvolvimento de atividades de assistência social voltadas para 
crianças e adolescentes. 

Mesmo sendo o imóvel transferido a outro ente da Federação, o 
respectivo contrato deve ser revestido de garantia, que, no caso em 
exame, está prevista no art. 2º do projeto em questão, que estabelece o 
retorno do bem ao patrimônio da entidade doadora, se, no termo 
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avençado, não lhe for dada a destinação prevista. 

Cabe esclarecer que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, 
ao manifestar-se de forma favorável à doação pretendida pela proposição 
em análise, condicionou-a à construção, pelo Município, de um prédio 
para instalação da Escola Municipal Rosa Alvim, conforme solicitação da 
Secretaria de Estado de Educação, a que o imóvel está vinculado. 

Como a doação é um ato administrativo composto resultante da 
vontade dos Poderes Legislativo, que autoriza sua execução, e 
Executivo, que a efetiva, consideramos pertinente o acatamento dessa 
solicitação por meio do Substitutivo nº 1, redigido a seguir. 

Ademais, há divergências entre as dimensões das áreas constantes no 
projeto e no memorial descritivo encaminhado a esta Casa pela Prefeitura 
Municipal de São João da Mata, o que também será corrigido pelo 
substitutivo, além da identificação exata da área a ser doada. 

Estamos, ainda, fixando o prazo de cinco anos para o cumprimento da 
destinação prevista e a construção do referido prédio, requisitos para a 
não-reversão do bem ao patrimônio do Estado. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 2.581/2005 na 
forma do Substitutivo nº 1. 

SUBSTITUTIVO Nº 1 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São João da Mata 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 São 

João da Mata a área de 2.825, 13m2 , parte de terreno com área total de 
11.200,00m2 , registrado sob o nº 11.623, à fls. 226 do Livro 3-H, no 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Silvianóplis, conforme 
memorial descritivo no anexo desta lei. 

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se a prover a 
integração social, por meio de atividades no campo da assistência social, 
da criança e do adolescente. 



571 
Art. 2º - 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: 

I - não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do 
art. 1 º; 

li - o Município não tiver construído prédio para instalação da Escola 
Municipal Rosa Alvim. 

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Anexo 

(de que trata o art. 1 º da Lei nº , de de 2006) 
O imóvel de que trata esta lei tem a seguinte descrição: com o ponto 

inicial no vértice A, localizado na esquina da Rua José Patrício de Paiva e 
da Rua João Eduardo Rodrigues; deste ponto seguindo pelo alinhamento 
da Rua João Eduardo Rodrigues, numa distância de 53,90 metros, até 
encontrar o vértice B; deste, defletindo para a direita, numa distância de 
22,50 metros, confrontando com a parte remanescente do terreno 
pertencente ao Estado de Minas Gerais, até encontrar o vértice C; deste, 
defletindo para a direita, numa distância de 1 0,90 metros, até encontrar o 
vértice D; deste, defletindo para a esquerda, numa distância de 37,60 
metros, até encontrar o vértice E; deste, defletindo para a direita, numa 
distância de 42,88 metros, até o vértice F, onde finda a confrontação com 
o terreno remanescente do Estado; deste, defletindo para a direita pelo 
alinhamento da Rua José Patrício de Paiva, numa distância de 60,1 O 
metros, até encontrar o vértice inicial A. 

Sala das Comissões, 14 de março de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Adelmo 

Carneiro Leão - Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI N2 2.632/2005 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Antônio Carlos Andrada, o Projeto de Lei nº 
2.632/2005 visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de 
Tocantins o imóvel que especifica. 
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A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 15/9/2005 e 

distribuída a esta Comissão, à qual compete examiná-la preliminarmente 
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos dos arts. 
188 e 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Na reunião de 4/10/2005, este relator solicitou que a proposição fosse 
baixada em diligência ao Diretor-Geral do Departamento de Estradas de 
Rodagem do Estado de Minas Gerais- DER-MG -,para sua manifestação 
sobre a situação do bem e a doação que se pretende efetivar. De posse 
da resposta, damos segmento à análise do projeto de lei. 

Fundamentação 
O projeto de lei em análise tem como objetivo conceder autorização 

legislativa ao Executivo para transferência de bem público, pertencente 
ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -
DER-MG -, ao Município de Tocantins. Tal bem é constituído por um 
terreno de 6.000m2, integrante de uma área de 25.211 m2 , situada na 
Fazenda São José, doada àquela autarquia em 1967, conforme certidão 
registrada sob o nº 32.989, a fls. 142 do Livro 3-BQ, do Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de Ubá, para a formação de horto 
florestal. 

Atualmente, a área está cedida à Prefeitura de Tocantins, conforme 
Termo de Cessão PJU-25.009/01, destinada à implantação de uma horta 
comunitária para atender às creches e escolas do Município. 

A prévia autorização legislativa para a alienação de bem público é 
exigência do art. 18 da Constituição do Estado. No plano 
infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que 
regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas para 
licitações e contratos da administração pública, reforça tal exigência, 
subordinando o contrato ao atendimento do interesse público. 

Com relação a esta exigência, o autor da proposição informa que a 
Prefeitura de Tocantins realizou estudos cujas conclusões indicam que o 
bem, por sua área e localização, será mais bem utilizado se destinado à 
construção de um parque de exposições e de uma praça de esportes. 

Cabe ressaltar que o DER-MG, por meio do Ofício DG-3183/2005, 
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informa que não há impedimento à doação da área total do referido 
imóvel, ressaltando, apenas, que funcionários da ativa e aposentados 
ocupam uma parte correspondente a 2.397,62m2• 

Assim sendo, entendemos conveniente a apresentação do Substitutivo 
nº 1, apresentado a seguir, que apontará a área total a ser doada pelo 
DER-MG ao Município de Tocantins, ressalvando que a parte ocupada 
deverá ser regularizada pela Prefeitura. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei nº 2.632/2005, na forma do Substitutivo nº 1, 
a seguir apresentado. 

SUBSTITUTIVO Nº 1 
Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas 

Gerais - DER-MG - a doar ao Município de Tocantins o imóvel que 
especifica. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de 

Minas Gerais - DER-MG - autorizado a doar ao Município de Tocantins o 
imóvel constituído por um terreno com área de 25.211 m2 (vinte e cinco mil 
duzentos e onze metros quadrados), situado naquele Município, 
registrado sob o nº 32.989, a fls. 142 do Livro 3-BQ, no Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de Ubá. 

Parágrafo único - A destinação do imóvel a que se refere o "caput" 
deste artigo será feita da seguinte forma: 

I - a área correspondente a 2.397,62m2 (dois mil trezentos e noventa e 
sete vírgula sessenta e dois metros quadrados) será destinada à 
regularização de ocupação; 

li - a área remanescente será destinada à construção de um parque 
municipal de exposições e de uma praça de esportes. 

Art. 2º - 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 '· 
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Sala das Comissões, 14 de março de 2006. 
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ermano Batista, relator - Sebastião 
Costa - Adelmo Carneiro Leão. 

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.746/2005 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado George Hilton, o Projeto de Lei nº 2.746/2005 

institui a obrigatoriedade da afixação de cartazes alertando sobre o uso 
das drogas em boates e casas noturnas. 

Publicada no "Diário do Legislativo" no dia 27/10/2005, a matéria 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, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto em exame determina que as boates e casas noturnas passem 

a afixar, em locais visíveis, cartazes alertando para o risco do uso de 
drogas. 

O descumprimento da norma sujeitaria o infrator a multa cominatória de 
100 Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais - Ufemgs. 

A proposição prevê ainda o prazo de 60 dias a contar da publicação, 
para a entrada em vigor da nova lei. 

Do ponto de vista jurídico-constitucional, impõe-se dizer que o Estado 
estaria habilitado a legislar sobre a matéria na via da legislação 
concorrente, conforme preceitua o art. 24, inciso XII, a seguir transcrito: 

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

I - ( ... ) 
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde". 
De fato, a medida legislativa que se pretende instituir, ao veicular 

mensagens contrárias ao uso de drogas, configura uma iniciativa voltada 
para a defesa da saúde, tendo em vista os inegáveis efeitos nocivos 
produzidos pelas substâncias entorpecentes. De outra parte, é importante 
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dizer que não há, no caso em exame, regra instituidora de reserva de 
iniciativa que viesse a impedir que esta Assembléia deflagrasse o devido 
processo legislativo sobre a matéria. 

Assim, no que tange à idéia principal do projeto, qual seja a afixação de 
cartazes alertando ara o risco de drogas, entendemos não haver óbice de 
ordem jurídico-constitucional a embargá-lo; contudo, não se pode dizer o 
mesmo quanto à forma preconizada pela proposição para veicular tal 
idéia, ao preestabelecer não só o tamanho dos cartazes, como também 
os dizeres que nele deverão constar. Entendemos que o conteúdo da 
mensagem a ser veiculada nos cartazes, naturalmente de teor contrário 
ao uso de drogas, deve ser determinado pelo órgão competente do Poder 
Executivo, de modo que a escolha de tais dizeres seja efetuada por 
especialistas que possam avaliar de modo correto e ponderado uma 
mensagem com o devido apelo emocional e eficácia prática, até mesmo 
para que remanesça para o Poder Executivo a margem de 
discricionariedade necessária para a boa execução das leis. Em razão 
disso, apresentamos um substitutivo que preserva a idéia central da 
proposição e afasta tais impropriedades. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n2 2.746/2005 na 
forma do Substitutivo nº 1. 

SUBSTITUTIVO Nº 1 
Institui a obrigatoriedade da afixação de cartazes alertando para os 

riscos do uso de drogas em boates e casas noturnas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - É obrigatória a afixação de cartazes, nas boates e nas casas 

noturnas, em locais visíveis, alertando para os riscos decorrentes do uso 
de drogas. 

Art. 2º - O descumprimento do disposto sujeitará o infrator ao 
pagamento de multa de 100 (cem) Unidades Fiscais do Estado de Minas 
Gerais - Ufemgs. 

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei após a sua 
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publicação. 

Art. 4º - Esta lei entra em vigor sessenta dias após sua publicação. 
Sala das Comissões. 14 de março de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ermano Batista, relator - Sebastião 

Costa - Adelmo Carneiro Leão. 
PARECER PARA O 1 ºTURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.783/2005 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em tela, da Deputada Lúcia Pacífico, "dispõe sobre o 
atendimento do consumidor no estabelecimento do fornecedor". 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 5/11/2005, foi o projeto 
distribuído a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, 
c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em estudo pretende que o fornecedor que mantém 

contrato de adesão com dez mil ou mais consumidores no Estado instale 
ponto ou agência para atendimento do consumidor. E, ainda, se, em seu 
estabelecimento, dispuser de qualquer meio eletrõnico ou mecânico para 
atendimento do consumidor, deverá o fornecedor manter um funcionário 
para orientar o usuário. 

Conforme o exposto na justificação do projeto, as novas tecnologias são 
utilizadas muitas vezes em detrimento dos direitos do consumidor e 
contribuem para a impessoalidade dos negócios jurídicos, o que, por sua 
vez, pode acarretar a violação dos princípios da boa-fé objetiva, da 
transparência, da informação e da confiança, todos previstos no Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor. 

A matéria de que trata a proposição diz respeito à relação de consumo, 
inserida, portanto, no campo da legislação concorrente do Estado e da 
União, nos termos do art. 24, inciso V, da Constituição da República, não 
havendo, na legislação federal aplicável à espécie, nenhum dispositivo 
que entre em conflito com o texto do projeto em análise. 

Assim, não havendo óbice a que este Parlamento aprecie ou deflagre o 
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processo de produção legislativa sobre a matéria objeto do projeto em 
estudo e sendo o consumidor parte vulnerável nas relações contratuais 
no mercado, como afirma o próprio Código no art. 4°, inciso I, 
entendemos que a proposição sob comento merece prosperar nesta 
Casa Legislativa. 

No entanto, a fim de adequar o projeto à técnica legislativa, 
apresentamos, na conclusão deste parecer, o Substitutivo nº 1. 

Conclusão 
Com fundamento nas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.783/2005 na forma 
do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado. 

SUBSTITUTIVO Nº 1 
Dispõe sobre o atendimento aos consumidores por parte dos 

fornecedores e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - Os fornecedores que mantêm contratos de adesão com dez mil 

ou mais consumidores no Estado ficam obrigados a instalar postos ou 
agências para atendimento personalizado ao consumidor. 

Parágrafo único - Os postos ou as agências para atendimento serão 
instalados nos Municípios em que o fornecedor mantiver contratos de 
adesão com mil ou mais consumidores. 

Art. 2º - É vedado ao fornecedor obrigar o consumidor a utilizar 
exclusivamente meio de atendimento telefônico ou eletrônico, sem 
possibilitar-lhe o atendimento pessoal. 

Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às 
penalidades previstas na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 
1990. 

Art. 4º - Esta lei entra em vigor trinta dias após sua publicação. 
Sala das Comissões, 14 de março de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Adelmo 

Carneiro Leão - Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.781/2005 

Comissão de Constituição e Justiça 
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Relatório 

De autoria da Deputada Lúcia Pacífico, o Projeto de Lei nº 2.781/2005 
"dispõe sobre o dever de informar o recebimento de manifestação 
efetuada pelo consumidor, por via de protocolo escrito.". 

Publicada no "Diário do Legislativo" no dia 5/11/2005, a proposição foi 
distribuída a esta Comissão para exame preliminar quanto aos aspectos 
de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto 
no art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto em exame torna obrigatório o recebimento pelo fornecedor, 

por meio de protocolo escrito, de manifestação escrita do consumidor. 
Cabe destacar que a lei, como norma que rege a sociedade ou, melhor 

dizendo, como regra de conduta humana imposta pelo Estado a todos os 
cidadãos indistintamente, pode, em princípio, receber os mais variados 
conteúdos, devendo, no entanto, possuir um fundamento extremamente 
convincente para sua edição. Sendo assim. não se mostra razoável a 
promulgação de uma lei desnecessária ou inviável para lazer lace a uma 
demanda específica. 

Essas considerações refletem o princípio da razoabilidade, de previsão 
expressa na Constituição do Estado, em seu art. 13. Tal princípio deve 
balizar toda atuação estatal, tanto no plano legiferante, como no 
jurisdicional e no administrativo. 

Com relação ao projeto em questão, tendo em consideração o referido 
princípio, seria de indagar a viabilidade e a necessidade de 
implementação, pelo fornecedor, de protocolo escrito para recebimento 
de manifestação do consumidor. É sabido que a relação de consumo 
envolve um universo de fornecedores, pessoas físicas ou jurídicas, que 
possuem as mais diversas estruturas, as quais, muitas vezes, não 
comportam um sistema de protocolo. Citem-se, como exemplo, os 
camelõs ou feirantes. 

Há ainda de destacar que, como a tecnologia está em constante 
avanço, com o tempo, pode cair em desuso o meio previsto no projeto, 
qual seja o protocolo escrito, para a consecução da medida pretendida. 
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Relativamente a esse ponto, é fundamental lembrar que regras desse 
teor são incompatíveis com o caráter perene das leis em sentido formal. 

E ainda, com relação à necessidade do provimento legislativo neste 
caso, destacamos que o consumidor tem a sua disposição em todo o 
País órgãos de proteção ao consumo, como os Procons, onde pode 
apresentar reclamações, resguardando, certamente, de forma mais eficaz 
os seus direitos. 

Desse modo, tendo em vista o princípio da razoabilidade e a 
inobservância do caráter perene que as leis em sentido formal devem 
possuir, fica clara a inadequação da lei para instituir a medida pretendida 
pelo projeto. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, 

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.781/2005. 
Sala das Comissões, 14 de março de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ermano Batista, relator - Sebastião 

Costa- Adelmo Carneiro Leão. 
PARECER PARA O 1 ºTURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.804/2005 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado George Hilton, o projeto de lei em epígrafe 
determina a instalação de pias nos restaurantes do tipo "self service" no 
Estado. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 18/11/2005, foi o projeto 
distribuído a esta Comissão e à Comissão de Saúde para receber 
parecer. 

Preliminarmente, o projeto vem a esta Comissão para ser apreciado 
quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos 
termos do art. 188, c/c o art. 102,111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em epígrafe pretende tornar obrigatória a instalação de 

pias nos restaurantes do tipo "self-service" no Estado. Assim, dispõe, em 
seu art. 1°, que, nos mencionados estabelecimentos, deverá haver pias, 
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sabonete líquido e toalhas de papel em local estratégico, para que as 
pessoas possam lavar as mãos antes das refeições. Determina, ainda, 
que as pias deverão ser instaladas em número suficiente para atender à 
demanda do estabelecimento, de forma a possibilitar o uso por pessoas 
portadoras de deficiência. 

Em que pese ao nobre objetivo do parlamentar, há que ser destacada a 
antijuridicidade da proposição, tendo em vista que busca disciplinar 
matéria já tratada pela legislação federal, não introduzindo nenhuma 
inovação no ordenamento juridico. 

Com efeito, considerando a necessidade de aperfeiçoamento das ações 
de controle sanitário na área de alimentos e visando à proteção da saúde 
da população, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa -, 
fazendo uso da competência que lhe foi atribuída pela Lei Federal n° 
9.782, de 26/1/99, adotou, em 15/9/2004, a Resolução- RDC n° 216, que 
"dispõe sobre Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de 
Alimentação". Essa resolução, que contém requisitos higiênico-sanitários 
gerais para serviços de alimentação aplicáveis em todo o território 
nacional, estabelece, no item 4.1.13 de seu anexo, o seguinte: 

"4.1.13 - As instalações sanitárias devem possuir lavatórios e estar 
supridas de produtos destinados à higiene pessoal tais como papel 
higiênico, sabonete líquido inodoro anti-séptico ou sabonete líquido 
inodoro e produto anti-séptico e toalhas de papel não reciclado ou outro 
sistema higiênico e seguro para secagem das mãos. Os coletores dos 
resíduos devem ser dotados de tampa e acionados sem contato manual". 

Note-se, pois, que a resolução já obriga os restaurantes e os demais 
serviços de alimentação a disporem de instalações sanitárias supridas de 
produtos destinados à higiene pessoal. 

Ademais, cumpre destacar que a preocupação do legislador com as 
normas para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 
deficiência já resultou na edição da Lei Federal no 10.098, de 19/12/2000, 
que veio a ser regulamentada pelo Decreto n° 5.296, de 2/12/2004. A 
referida lei, no capítulo que trata da acessibilidade nos edifícios públicos 
ou de uso coletivo, dispõe o seguinte: 
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"Art. 11 - A construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou 

privados destinados ao uso coletivo deverão ser executadas de modo que 
sejam ou se tornem acessíveis às pessoas portadoras de deficiência ou 
com mobilidade reduzida. 

Parágrafo único - Para os fins do disposto neste artigo, na construção, 
ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso 
coletivo deverão ser observados, pelo menos, os seguintes requisitos de 
acessibilidade: 

I - ( ... ) 
IV - os edifícios deverão dispor, pelo menos, de um banheiro acessível, 

distribuindo-se seus equipamentos e acessórios de maneira que possam 
ser utilizados por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade 
reduzida". 

Esclareça-se, por seu turno, que, nos termos do art. 8° do mencionado 
decreto, considera-se de uso coletivo, para fins de acessibilidade, as 
edificações "destinadas às atividades de natureza comercial, hoteleira, 
cultural, esportiva, financeira, turística, recreativa, social, religiosa, 
educacional, industrial e de saúde, inclusive as edificações de prestação 
de serviços de atividades da mesma natureza". 

Com isso, percebe-se que a pretensão explicitada no projeto já se 
encontra amparada pela legislação federal vigente, que atende, mais 
amplamente até, a necessidade de proteção à saúde do consumidor e de 
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência. 

Assim, a doutrina do direito aponta como característica essencial da lei 
o caráter inovador no que diz respeito ao ordenamento jurídico no qual se 
insere. Como o projeto em análise não apresenta esse cunho inovador, 
fica evidenciada a sua inocuidade. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, 

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 2.804/2005. 
Sala das Comissões, 14 de março de 2006. 
Ermano Batista, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Ana Maria 

Resende - Sebastião Costa. 
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.805/2005 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado George Hilton, o Projeto de Lei nº 2.805/2005 
dispõe sobre a publicação de editais de concursos públicos em braile. 

Publicada no "Diário do Legislativo", no dia 18/11/2005, vem a matéria 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, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto em exame objetiva tornar obrigatória a publicação de editais 

para concurso público em braile, concomitantemente com os editais 
convencionais. 

Do ponto de vista jurídico-constitucional, cumpre dizer que a 
Constituição da República consagra o princípio do amplo acesso ao 
serviço público, exigindo, em seu art. 37, inciso 11, a realização de 
concurso público para o ingresso na administração pública. O edital deve 
encarregar-se de detalhar o modo como se dará o certame, além de 
conferir-lhe ampla publicidade. 

Eis a redação do referido dispositivo constitucional: 
"Art. 37- ( ... ) 
11 - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 

prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo 
com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma 
prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão 
declarado em lei de livre nomeação e exoneração". 

O projeto em exame objetiva tornar ainda mais eficaz o princípio da 
ampla acessibilidade ao serviço público, pois, ao determinar a publicação 
de editais em braile, favorece a participação dos portadores de deficiência 
física nos concursos públicos. 

De outra parte, cumpre dizer que o Estado está habilitado a legislar 
sobre a matéria, porquanto se trata de assunto de direito administrativo, o 
qual se insere no campo de competência de cada ente político, tendo em 
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vista o princípio autonômico, base da Federação. 

Por fim, inexiste regra de reserva de iniciativa privativa sobre a matéria, 
de modo que o Legislativo está habilitado a deflagrar o devido processo 
legislativo. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei nº 2.805/2005. 
Sala das Comissões, 14 de março de 2006. 
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Costa, relator - Adelmo Carneiro 

Leão - Ana Maria Resende. 
PARECER PARA O 1 ºTURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.870/2005 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Arlen Santiago, a proposição visa a transferir a 
jurisdição da estrada municipal "Estrada da Produção" para o Estado e 
autorizar o DER-MG a cuidar de sua manutenção. 

Publicado no "Diário do Legislativo" em 8/12/2005, foi o projeto 
distribuído preliminarmente a esta Comissão para exame quanto aos 
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos 
regimentais. 

Fundamentação 
A estadualização de rodovias municipais tem sido objeto de vários 

projetos apresentados nesta Casa. Por meio de propos1çoes 
autorizativas, pretende-se que o Departamento de Estradas de 
Rodagem - DER-MG - assuma o controle de rodovias pertencentes a 
Municípios, uma vez que muitos deles não dispõem de recursos para 
fazer face às despesas com a sua manutenção. 

Esta Comissão, ao examinar projetos dessa natureza, reiteradas vezes 
já se pronunciou pela inviabilidade jurídica da medida. 

Com efeito, não se pode admitir que o Estado se apodere de bem 
público municipal mediante a edição de uma lei estadual, ainda que o 
Município o deseje. Essa lei, no caso, consubstancia um ato de vontade 
do Estado, expresso unilateralmente, sem o assentimento do Município. 
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Um bem municipal só poderia ser transferido para o domínio do Estado 
por meio dos instrumentos jurídicos específicos pelos quais se opera a 
transferência da titularidade sobre uma propriedade, como é o caso da 
desapropriação ou da aquisição, por exemplo. Fosse possível ao Estado 
assumir o controle e a manutenção de um bem municipal mediante a 
edição de uma lei estadual nos termos preconizados pela proposição em 
exame, poderia, também, caso o quisesse, apropriar-se de outros bens, 
como prédios públicos, bens móveis e outros, a pretexto de bem 
conservá-los, bastando, para tanto, autorização legislativa para fazê-lo. 
Admitir tal possibilidade seria violar a autonomia política, administrativa e 
financeira do Município, ferindo o pacto federativo no qual se alicerça a 
República. 

No caso em questão, o que se pretende é a colaboração do Estado na 
manutenção da rodovia municipal. A cooperação entre os entes 
federados se materializa, geralmente, por meio de convênios, livremente 
pactuados entre os interessados. 

A Lei nº 11.403, de 1994, que organiza o DER-MG, disciplina as formas 
de cooperação dessa autarquia com os Municípios, assim dispondo em 
seu art. 3º, incisos 111, VIII e X: 

"Art. 3º - Para a consecução dos seus objetivos, compete ao DER-MG: 
( ... ) 
111 - executar, direta e indiretamente, os serviços de projetos, 

implantação, pavimentação, conservação, recuperação e melhoramento 
em estradas de rodagem sob sua jurisdição ou em outras rodovias e 
portos fluviais, mediante convênio com as entidades de direito público 
interessadas, assegurada a proteção ao meio ambiente, nos termos da 
legislação própria; 

( ... ) 
VIII - articular-se, mediante convênio, contrato, ajuste ou acordo, com 

entidades públicas e privadas, para integrar as atividades rodoviária e de 
transporte no Estado, bem como estabelecer e implantar políticas de 
educação para a segurança de trânsito nas rodovias; 

( ... ) 
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X- cooperar, técnica e financeiramente, com o município em atividades 

de interesse comum, integradas nas respectivas competências;". (Grifo 
nosso.) · 

Vê-se, dessas disposições, que o DER-MG já pode cooperar com os 
Municípios, seja executando diretamente o serviço de manutenção de 
rodovia municipal, seja prestando apoio técnico ou financeiro, bastando, 
para tanto, que Estado e Município se articulem e celebrem convênio ou 
outro ajuste nesse sentido. Portanto, além de observar que é 
desnecessário autorizar o DER-MG a promover tal tipo de acordo, uma 
vez que a citada lei já o autoriza, cumpre acrescentar que não caberia ao 
Poder Legislativo editar lei autorizativa para a celebração de convênios 
ou outros ajustes, conforme se pronunciou o Supremo Tribunal Federal 
na ADIN nº 165-5, o qual considerou inconstitucional o inciso XXV do art. 
62 da Carta mineira, que submetia a celebração do referido instrumento 
ao crivo autorizativo deste Parlamento. 

Com base no exposto, a proposição, ao pretender transferir para o 
Estado, por meio de lei, o controle de via municipal, padece de vício de 
inconstitucionalidade, por violar a autonomia do Município. Ademais, os 
instrumentos de colaboração entre o Estado e os Municípios já estão 
devidamente instituídos e previstos pelo ordenamento jurídico vigente, 
prescindindo de autorização legislativa para serem levados a termo. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, 

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.870/2005. 
Sala das Comissões, 14 de março de 2006. 
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Costa, relator - Adelmo Carneiro 

Leão - Ana Maria Resende. 
PARECER PARA O 1 ºTURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.882/2005 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº 
2.882/2005 autoriza o Poder Executivo a instituir o Conselho Estadual de 
Biotecnologia- Cebiotec. 
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Publicada no "Diário do Legislativo" de 15/12/2005, a proposição foi 

encaminhada às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração 
Pública para receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento 
Interno. 

Cabe a esta Comissão, em exame preliminar, apreciar os aspectos 
jurídico, constitucional e legal da matéria, consoante dispõe o art. 102, 111, 
"a, do citado Regimento. 

Fundamentação 
O projeto de lei em referência autoriza o Executivo a criar o Conselho 

Estadual de Biotecnologia - Cebiotec -, que terá a natureza jurídica de 
órgão público normativo, deliberativo e controlador das políticas e das 
ações estaduais voltadas para a política setorial. Além disso, define 
previamente as atribuições do futuro órgão, sua composição -
representantes do poder público e da sociedade civil organizada -, suas 
prerrogativas e os impedimentos dos Conselheiros no exercício da função 
estatal, que é considerada de interesse público relevante. 

Embora a proposição se revista de cunho meramente autorizativo, a 
qual não vincula o destinatário do comando normativo - no caso, o 
Governador do Estado , invade frontalmente a esfera de 
discricionariedade política do Chefe do Poder Executivo para a instituição 
do Conselho, em razão do grau de detalhamento de suas competências e 
de sua composição. Assim, no afã de habilitar a citada autoridade a 
adotar determinado comportamento, o projeto, na essência, retira a 
prerrogativa do Governador do Estado para estabelecer as atribuições, os 
objetivos, a composição e a estrutura interna do órgão, remanescendo-
lhe tão-somente a faculdade de instituí-lo por meio de lei, o que é 
inadmissível em face do ordenamento constitucional vigente. 

Em primeiro lugar, cabe salientar que o Executivo não necessita de 
autorização do Legislativo para criar órgão em sua estrutura 
organizacional nem para realizar programa ou campanha que se 
enquadre no campo de suas atribuições. Uma coisa é o legislador 
estabelecer diretrizes ou a política setorial a ser observada para a 
execução de determinada atividade ou serviço pelo Executivo, o que não 
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desrespeita o princ1p1o da separação dos Poderes. Outra coisa é o 
Legislativo eliminar toda e qualquer liberdade do Governador do Estado 
para a criação de órgão público, nas suas mais variadas formas, o que 
choca com o citado princípio constitucional. A rigor, a autorização 
legislativa, como medida necessana para legitimar atos e 
comportamentos de outro Poder, tem sede constitucional e deve ser 
interpretada restritivamente, sob pena de comprometer a eficiência no 
exercício da função pública, com reflexos negativos no interesse da 
coletividade, além de contrariar o secular princípio da separação de 
funções, que é um dos pilares do Estado Democrático de Direito. O 
problema da autorização legislativa refere-se a relações entre os poderes 
estruturais do Estado, o que afasta a possibilidade de o legislador 
ordinário habilitar previamente ações a serem desenvolvidas no âmbito 
de outro Poder. 

Para exemplificar, a criação de empresas estatais (sociedades de 
economia mista e empresas públicas) pelo Executivo deve ser precedida 
de autorização legislativa, por expressa determinação do art. 37, XIX, da 
Constituição da República e do art. 14, § 4°, 11, da Carta mineira. 
Igualmente, a elaboração de leis delegadas pelo Governador do Estado 
deve ser antecedida de autorização da Assembléia Legislativa, por meio 
de resolução que especifique as matérias a serem disciplinadas e o prazo 
da delegação de atribuições, conforme se depreende do art. 72 da 
Constituição do Estado. 

O Executivo pode, a qualquer momento e sem manifestação prévia do 
Legislativo, criar órgão em sua estrutura interna, seja de natureza 
singular, seja de natureza colegiada, segundo critérios de conveniência 
política, desde que o faça por meio de lei. Aliás, a Emenda à Constituição 
Federal nº 32, de 2001, a par de outras disposições, ampliou 
consideravelmente o poder regulamentar do Presidente da República 
para dispor, mediante decreto, sobre a organização e o funcionamento da 
administração pública, quando não acarretar aumento de despesa, em 
face da nova redação dada ao inciso VI do art. 84 da Lei Maior. 
Entretanto, restringiu a criação e a extinção de órgão público, que deve 
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ser efetivada diretamente por lei, e não por meio de autorização 
legislativa. 

Dessa forma, é fácil constatar que o assunto tratado na proposição diz 
respeito à organização e ao funcionamento da administração pública, 
uma vez que objetiva autorizar a criação de órgão na administração direta 
do Executivo, matéria afeta à competência privativa do Governador do 
Estado, que poderá criar tal Conselho ou qualquer outro órgão público por 
meio de lei, se entender necessário, e dispor sobre a atividade do poder 
administrador mediante decreto autônomo, contanto que não crie 
obrigações para terceiros. 

A proposição padece, portanto, de vício formal de inconstitucionalidade, 
por contrariar o disposto no art. 66, 111, "f", da Carta mineira, que assegura 
ao Chefe do Executivo a prerrogativa privativa para dispor sobre a 
organização dos órgãos da administração pública. Se o assunto diz 
respeito à organização e à atividade do Executivo, seja mediante lei, seja 
por meio de decreto autônomo, esse fato, por si só, exclui a possibilidade 
de o assunto ser regulado por iniciativa do Poder Legislativo, não 
obstante a preocupação do autor do projeto com a biotecnologia e os 
produtos geneticamente modificados, conforme consta na justificação da 
proposição. 

Para finalizar, não se pode esquecer de registrar que as regras 
atinentes à iniciativa legislativa são projeções específicas do princípio da 
separação dos poderes, tal como pacificado na jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, 

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.882/2005. 
Sala das Comissões, 14 de março de 2006. 
Ermano Batista, Presidente e relator - Adelmo Carneiro Leão 

Sebastião Costa - Ana Maria Resende. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.005/2006 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 
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De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei ern epígrafe 

"altera a Lei Delegada n° 37, de 13/1/89, que reestrutura a remuneração 
do pessoal da Polícia Militar de Minas Gerais". 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 4/3/2006, foi a proposição 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração 
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno, analisar a matéria quanto aos seus aspectos de 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
O Projeto de Lei n° 3.005/2006 altera o "caput" e o § 1° do art. 32 da Lei 

Delegada nº 37, de 13/1/89, de forma a assegurar aos militares estaduais 
da ativa, a título de indenização para aquisição de fardamento, o valor 
correspondente a 40% da remuneração básica do Soldado de 1ª Classe, 
a ser paga anualmente no mês de abril. O aluno de curso de formação 
também receberá essa indenização no mês de sua inclusão. 

Ademais, estende tal benefício aos servidores em atividade integrantes 
do quadro e das carreiras seguintes: a) Quadro Específico de Provimento 
Efetivo da Polícia Civil; b) Carreira de Agente de Segurança Penitenciário, 
criada pela Lei nº 14.695, de 30/7/2003; c) Carreira de Agente de 
Segurança Penitenciário, de que trata o art. 6º da Lei nº 13.720, de 
27/9/2000; d) Carreira de Agente de Segurança Socioeducativo, criada 
pela Lei nº 15.302, de 1 0/8/2004. 

Ainda se aplica o benefício ao Agente de Segurança Penitenciário e ao 
Agente de Segurança Socioeducativo contratados temporariamente com 
base no disposto no art. 11 da Lei nº 10.254, de 20/7/90, na proporção de 
1/12 por mês de vigência do contrato, conforme definido em regulamento. 

O projeto ainda prevê que as despesas decorrentes da aplicação da lei 
correrão por conta das dotações orçamentárias do orçamento corrente 
das instituições a que se vinculam os servidores beneficiados. 
Finalmente, fica revogado o art. 34 da Lei Delegada nº 37, de 13/1/89. 

Justifica-se a proposta uma vez que os militares fazem despesas com a 
aquisição e a manutenção do uniforme, que é de uso obrigatório. A 
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parcela indenizatória ora prevista destina-se, portanto, a recompor o 
patrimônio do servidor militar, sendo idêntica para todos. Na mesma 
situação se encontram os servidores aos quais se estende o benefício, 
como alega o Chefe do Executivo na mensagem enviada a esta Casa. 

Do ponto de vista legislativo, a iniciativa da matéria cabe, de fato, ao 
Governador do Estado. Além disso, o Executivo encaminhou relatório de 
impacto que comprova estar a proposta em comento em sintonia com as 
exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal. Atendidos os requisitos 
formais, cumpre dizer apenas que, do ponto de vista do conteúdo, a 
medida se justifica plenamente. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei nº 3.005/2006. 
Sala das Comissões, 15 de março de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Weliton 

Prado - Sebastião Costa. 
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.955/2004 

Comissão de Cultura 
Relatório 

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº 
1 .955/2004 dispõe sobre a classificação de publicações infanto-juvenis 
segundo critérios psicopedagógicos, a informação das faixas etárias a 
que se recomendam e dá outras providências. 

Aprovado no 1 º turno na forma do Substitutivo nº 1, à época Comissão 
de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, vem agora o projeto a esta 
Comissão, para receber parecer, nos termos do art. 102, XVII, "b", ele o 
art. 184, § 2º, do Regimento Interno. 

A redação do vencido integra este parecer em forma de anexo. 
Fundamentação 

A proposição em análise, na forma como foi aprovada no 1 º turno, 
determina que o atendimento nas bibliotecas públicas se paute pela 
efetiva orientação ao usuário, e que, quando possível, se proceda à 
classificação dos acervos por faixa etária, visando à sua adequada 
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utilização pelos públicos infantil e juvenil. 

A medida tem por objetivo evitar a exposição de crianças e jovens a 
situações inadequadas de violência, erotismo e preconceito, que possam 
trazer prejuízo ao seu desenvolvimento emocional, moral e intelectual. 

Tal exigência que agora se impõe às bibliotecas baseia-se em uma 
concepção inovadora da responsabilidade desses órgãos públicos na 
formação psicopedagógica de crianças e jovens que fazem uso de seus 
serviços, em um contexto de comprometimento do Estado com a 
formação integral do cidadão. 

As bibliotecas devem estar preparadas para o desempenho dessa 
importante função, por se. tratar de um órgão público a que incumbe 
proporcionar uma das mais significativas formas de acesso à cultura, 
tornando disponíveis à sociedade, em maior ou menor escala, acervos 
representativos da produção literária de diversas épocas e lugares. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.955/2004 

na forma do vencido no 1 ºturno. 
Sala das Comissões, 14 de março de 2006. 
Gil Pereira, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Biel Rocha. 

PROJETO DE LEI Nº 1.955/2004 
(Redação do Vencido) 

Dispõe sobre a classificação do acervo literário das bibliotecas 
integrantes do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas por faixa etária. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - O atendimento nas bibliotecas integrantes do Sistema Estadual 

de Bibliotecas Públicas pautar-se-á pela orientação ao usuário quanto à 
adequada utilização do seu acervo literário. 

Parágrafo único - Para atenderem ao disposto no "caput" deste artigo, 
as bibliotecas procederão, sempre que possível, à classificação, por faixa 
etária, das obras que compõem o seu acervo literário. 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°2.507/2005 

Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei no 2.507/2005, de autoria do Deputado José Milton, 

que declara de utilidade pública o Centroluz Esporte Clube, com sede no 
Município de Conselheiro Lafaiete, 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 o 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° 2.507/2005 
Declara de utilidade pública o Centroluz Esporte Clube, com sede no 

Município de Conselheiro Lafaiete. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o- Fica declarado de utilidade pública o Centroluz Esporte Clube, 

com sede no Município de Conselheiro Lafaiete. 
Art. 2 o- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 8 de março de 2006. 
Vanessa Lucas, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Doutor Ronaldo. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°2.604/2005 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 2.604/2005, de autoria do Deputado Marias 

Fernandes, que declara de utilidade pública a Ação Faça uma Família 
Sorrir - Aftas -, com sede no Município de Sabará, foi aprovado em turno 
único, com a Emenda no 1. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o 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 No 2.604/2005 
Declara de utilidade pública a entidade Ação Faça uma Família Sorrir -

Aftas-, com sede no Município de Sabará. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1 o- Fica declarada de utilidade pública a entidade Ação Faça uma 

Família Sorrir- Aftas-, com sede no Município de Sabará. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 8 de março de 2006. 
Vanessa Lucas, Presidente - Ricardo Duarte, relator- Doutor Ronaldo. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
O Sr. Presidente despachou, em 15/3/2006, as seguintes 

comunicações: 
Do Deputado Dilzon Melo, notificando o falecimento da Sra. Santina 

Finochio de Assis, ocorrido em 14/3/2006 em Boa Esperança. (- Ciente. 
Oficie-se.) 

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, . notificando o falecimento da Sra. 
Maria de Lourdes de Paula, ocorrido em 12/3/2006 nesta Capital. (-
Ciente. Oficie-se.) 

MANIFESTAÇÕES 
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, 111, "b" a "d", 

do Regimento Interno, as seguintes manifestações: 
de congratulações com o Revmo. D. Ricardo Pedro Chaves Pinto Filho, 

Arcebispo de Pouso Alegre, e com o Revmo. Pe. Edson José Oriolo dos 
Santos, Pároco da Veneranda Igreja Matriz, pela instalação da 
Sacrossanta Basílica de Nossa Senhora do Carmo, de Borda da Mata 
(Requerimento nº 5.767/2005, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com o Sr. Joaquim Salustiano Vaz, Pastor 
responsável pela Igreja de Deus no Brasil (Requerimento nº 5.773/2005, 
do Deputado George Hilton); 

de aplauso ao Coral Voz e Vida, da cidade de Bom Despacho 
(Requerimento nº 5.777/2005, do Deputado Sávio Souza Cruz); 

de aplauso ao Grupo de Capoeira Esquivar! D'Luanda, da cidade de 
Esmeraldas (Requerimento nº 5.778/2005, do Deputado Sávio Souza 
Cruz); 

de congratulações com o Sr. Gustavo de Souza Adiers por ter recebido 
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o título de Cidadão Honorário de Belo Horizonte (Requerimento nº 
5.859/2005, do Deputado Leonardo Moreira); 

de aplauso à Lucélia de Oliveira Peres pela conquista do bicampeonato 
da VIl Volta Internacional da Pampulha, ocorrida em 5/12/2005 
(Requerimento nº 5.903/2005, do Deputado Antônio Andrade); 

de aplauso ao Grupo Carbonoquatorze de Cultura pelo transcurso do 
25º aniversário de sua fundação (Requerimento nº 5.934/2005, do 
Deputado Doutor Viana); 

de congratulações com a Congregação dos Sagrados Corações, com a 
Paróquia dos Sagrados Corações, Igreja de Padre Eustáquio, e com a 
Paróquia de Padre Damião de Molokai pela promulgação do Decreto de 
Beatificação do Padre Eustáquio, ocorrido em 19/12/2005, em Roma 
(Requerimento nº 5.936/2005, do Deputado Elmiro Nascimento); 

de congratulações com a Fundação de Ensino Superior do Vale do 
Sapucaí pela posse do seu novo Conselho Diretor (Requerimento nº 
5.953/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com a Fundação de Ensino D. José D'Ângelo Neto 
pela inauguração da Faculdade Católica de Pouso Alegre (Requerimento 
nº 5.954/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com a Sra. Sayonara Calhau pelo transcurso do 14º 
aniversário de publicação de sua coluna no jornal "Hoje em Dia" 
(Requerimento nº 5.974/2006, do Deputado Jayro Lessa); 

de congratulações com o Cel. PM Sócrates Edgard dos Anjos por sua 
nomeação para o cargo de Juiz do Tribunal de Justiça Militar do Estado 
(Requerimento nº 5.994/2006, do Deputado Antônio Andrade); 

de congratulações com a nova Diretoria do Sindicato Rural de Paracatu 
por sua posse em 23/12/2005 (Requerimento nº 5.996/2006, do Deputado 
Antônio Andrade); 

de aplauso à Associação Brasileira de Agências de Viagens de Minas 
Gerais- Abav- MG - pelo transcurso do 53º aniversário de sua fundação 
(Requerimento nº 6.015/2006, do Deputado Doutor Viana); 

de congratulações com o Governador do Estado pela celebração do 
contrato firmado entre o Estado e o Bird, no valor de US$35.000.000,00, 
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para o investimento em ações que visam ao desenvolvimento econômico 
e social dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e do Norte de Minas 
(Requerimento nº 6.017/2006, do Deputado Márcio Kangussu); 

de congratulações com o Sr. José William da Silva por sua posse para 
Presidente da Associação dos Moradores da Vila Barraginha 
(Requerimento nº 6.028/2006, do Deputado Carlos Gomes); 

de aplauso ao jornal "Hoje em Dia" pelo transcurso do 18º aniversário 
de sua fundação (Requerimento nº 6.042/2006, do Deputado Doutor 
Viana); 

de congratulações com o Sr. Marcos Túlio de Melo por sua posse para 
Presidente do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
- Confea (Requerimento nº 6.050/2006, do Deputado Alberto Pinto 
Coelho); 

de aplauso ao Programa Justiça em Questão pelo transcurso do 1 º 
aniversário de sua fundação (Requerimento nº 6.070/2006, do Deputado 
Doutor Viana); 

de congratulações com o Sr. Eduardo Almada pelo transcurso do 5° 
aniversário do Programa Meio de Campo (Requerimento nº 6.074/2006, 
do Deputado Gustavo Valadares). 
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 18 DE MARÇO DE 2006 

ATAS 
ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4' SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 16/3/2006 
Presidência do Deputado Fábio A velar e da Deputada Lúcia Pacifico 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1' Parte: 1ª Fase (Expediente): 
Ata - Correspondência: Mensagem nº 533/2006 (encaminha o Projeto de 
Lei nº 3.063/2006), do Governador do Estado - Oficios - 2ª Fase (Grande 
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.064 a 
3.067/2006 - Requerimentos nºs 6.200 a 6.218/2006 - Interrupção e 
reabertura dos trabalhos ordinários - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem as Deputadas e os Deputados: 
Mau ri Torres- Rogério Correia- Fábio A velar- Antônio Andrade- Elmiro 

Nascimento - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria 
Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Biel Rocha - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Cecília 
Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor 
Ronaldo - Doutor Viana - Edson Rezende - Elisa Costa - Ermano Batista -
Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - lrani Barbosa - Jésus Lima - Jô 
Moraes - João Leite - José Henrique - José Milton - Leonídio Bouças -
Lúcia Pacífico - Márcio Kangussu - Maria Olívia - Maria Te reza Lar a -
Marlos Fernandes - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Cesar - Paulo 
Piau - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa- Weliton Prado- Zé Maia. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) Às 14h5min, 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. 2º-Secretário, para 
proceder à leitura da ata da reunião anterior. 

1 ª Parte 



1' Fase (Expediente) 
Ata 
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- A Deputada Cecília Ferramenta, 2ª- Secretária "ad hoc", procede à 
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

Correspondência 
- A Deputada Ana Maria Resende, 1 ª-Secretária "ad hoc", lê a seguinte 

correspondência: 
MENSAGEM Nº 533/2006 

Belo Horizonte, 15 de março de 2006. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa 

Egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que autoriza o Poder 
Executivo a contratar com o Banco do Brasil operação de crédito até o 
limite de ~6.250.000.000,00 (seis bilhões duzentos e cinqüenta milhões 
de ienes), bem como oferecer garantias para a respectiva operação. 

Esta operação de crédito é destinada ao financiamento do Programa de 
Melhoria de Ligações e Acessos Rodoviários no Vale do Rio Doce, 
componente do Projeto Estruturador de Pavimentação de Ligações e 
Acessos Rodoviários aos municípios. 

O objetivo deste Programa é a execução de um conjunto de 
intervenções com vistas à expansão e adequação da rede rodoviária na 
porção territorial da Bacia do Rio Doce, providência que facilitará a 
mobilidade dos habitantes e reduzirá os custos de transporte de cargas e 
passageiros. 

Os procedimentos legais necessários para a efetivação da presente 
proposta foram todos observados, sendo estas Senhor Presidente, as 
razões que me levam a propor à elevada análise de seus Nobres Pares, o 
projeto em questão. 

Atenciosamente, 
Aécio Neves, Governador do Estado. 

PROJETO DE LEI Nº 3.063/2006 
Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o 

Banco do Brasil S.A., destinada à execução do Programa de Melhoria de 
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Ligações e Acessos Rodoviários no Vale do Rio Doce. 

Art. 1 º - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de 
crédito, em moeda estrangeira, com o Banco do Brasil S.A., até o limite 
equivalente a V6.250.000.000 (seis bilhões duzentos e cinqüenta milhões 
de ienes), que serão destinados à execução do Programa de Melhoria de 
Ligações e Acessos Rodoviários no Vale do Rio Doce, componente do 
Projeto Estruturador de Pavimentação de Ligações e Acessos 
Rodoviários aos Municípios. 

Art. 2º - Os recursos decorrentes da operação de crédito de que trata 
esta lei, objeto de contrato celebrado com o Banco do Brasil S.A., serão 
depositados em instituições financeiras que centralizem a receita do 
Estado. 

Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a oferecer em garantia para 
a realização da operação de crédito de que trata esta lei até o limite 
equivalente a 125% (cento e vinte e cinco por cento) do valor do 
financiamento: 

I - caução de ações preferenciais nominativas de emissão da 
Companhia Energética de Minas Gerais S.A - Cemig, de titularidade da 
administração direta ou indireta; 

11 - caução de debêntures de emissão da Companhia Energética de 
Minas Gerais S.A. - Cemig. 

Parágrafo único - As garantias ofertadas na forma autorizada acima 
poderão ser objeto de substituição por outras da mesma natureza, de 
modo a prover o nível de cobertura requerido para garantir o pagamento 
do saldo devedor do financiamento a ser contratado pelo Estado. 

Art. 42 - Para cumprimento das obrigações assumidas, o Poder 
Executivo fica autorizado a anuir na inclusão de cláusula contratual que 
autorize o Banco do Brasil S.A. a promover a excussão das garantias 
prestadas no contrato de empréstimo de que trata esta lei. 

Art. 5º - O orçamento do Estado consignará, anualmente, os recursos 
necessários ao atendimento da contrapartida financeira do Estado no 
Projeto e das despesas relativas à amortização do principal, juros e 
demais encargos decorrentes da operação de crédito autorizada por esta 
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lei. 

Art. 6º - 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. 
OFÍCIOS 

Do Sr. Rodrigo Garcia, Presidente do Colegiado de Chefes dos Poderes 
Legislativos Estaduais e do Distrito Federal, comunicando decisões 
tomadas em reunião do órgão, em 3/2/2006, e os passos dados para 
implementá-las. 

Do Sr. Humberto Candeias Cavalcanti, Diretor-Geral do IEF, prestando 
informações relativas ao Requerimento nº 5.749/2005, da Comissão de 
Participação Popular. 

Do Sr. Nourival de Souza Resende Filho, Presidente do Conselho 
Regional de Contabilidade de Minas Gerais, encaminhando o "Relatório 
de Gestão 2004-2005". (-À Comissão do Trabalho.) 

Do Conselho Estadual de Participação e Integração da Comunidade 
Negra - CNN - MG -, propondo que a população mineira transforme em 
dia de reflexão o Dia Internacional de Luta pela Eliminação da 
Discriminação Racial, tendo como pontos de referência os itens que 
aponta. (-A Comissão de Direitos Humanos.) 

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil, 
encaminhando informações em atendimento a solicitação de diligência da 
Comissão de Justiça, relativa ao Projeto de Lei nº 2.305/2005. (- Anexe-
se ao Projeto de Lei nº 2.305/2005.) 

Do Sr. José Henrique Portugal, Presidente da Câmara Municipal de 
Três Pontas, encaminhando cópia da audiência pública da entidade que 
preside sobre o tema "Segurança Pública no Município de Três Pontas". 
(-À Comissão de Segurança Pública.) 

Do Sr. Aguinaldo Mascarenhas Diniz, Chefe de Gabinete da Secretaria 
de Transportes (2), encaminhando cópia de convênios realizados por 
essa Secretaria. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins 
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do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do 
Regimento Interno.) 

Do Sr. Rogério Gonçalves Matos, Chefe de Gabinete do Presidente da 
Petrobras, prestando informações relativas a requerimento da Comissão 
de Meio Ambiente encaminhado por meio do Ofício nº 3.028/2005/SGM. 

Da Sra. Maria Salete Gimenez, Secretária Executiva do Conselho 
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, informando a eleição 
da nova Diretoria Executiva desse Conselho. 

Da Sra. Rosa Maria de Almeida e outros servidores da 
Superintendência Regional de Ensino de Poços de Caldas, 
encaminhando abaixo-assinado com as reivindicações que mencionam. (-
À Comissão de Administração Pública.) 

2ª 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 Nº 3.064/2006 
Declara de utilidade pública o Centro de Convivência Maria Maria, com 

sede no Município de lpatinga. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Convivência 

Maria Maria, com sede no Município de lpatinga. 
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 16 de março de 2006. 
Cecília Ferramenta 
Justificação: O Centro de Convivência Maria Maria é entidade civil sem 

fins lucrativos, de carater educacional, cultural, assistencial, de saúde, 
estudo, pesquisa e desportivo, com personalidade jurídica própria, por 
tempo indeterminado. A instituição tem por objetivos promover 
gratuitamente a educação e a saúde da criança e da família no Município 
de lpatinga. Contribui para o estabelecimento de políticas públicas e 
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programas intersetoriais em níveis federal, estadual e municipal, visando 
a garantir a universalidade e a qualidade da atenção à sua família, na 
perspectiva de concretizar o direito e as oportunidades de acesso aos 
bens socioculturais necessários para o desenvolvimento humano e social. 
Por isso, julgamos 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 do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o 
art. 103, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 3.065/2006 
Dispõe sobre o cancelamento de serviços prestados de forma contínua. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - Os prestadores de serviços continuados ficam obrigados a 

assegurar aos consumidores a faculdade de solicitar o cancelamento do 
serviço pelos mesmos meios pelos quais foi solicitada a aquisição. 

Art. 2º - Obrigam-se, ainda, a facilitar o cancelamento do serviço por 
meio do telefone, da rede mundial de computadores - internet - ou do 
correio. 

Art. 3° - Consideram-se, para os efeitos desta lei, como prestação de 
serviços continuados, sem prejuízos de outros similares: 

I - assinaturas de jornais, revistas e outros periódicos; 
11 - televisão por assinatura, provedores de internet, linhas telefônicas 

fixa ou móvel, transmissão de dados e serviços acrescidos; 
111 - academias de ginástica e cursos livres; 
IV - títulos de capitalização e seguros; 
V - cartões de crédito e cartões de desconto. 
Art. 4º - Os infratores ficam sujeitos às penalidades previstas no art. 56 

da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. 
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 16 de março de 2006. 
João Leite 
Justificação: Uma das grandes dificuldades para o consumidor é o 

cancelamento da assinatura de telefones, jornais, provedores de internet 
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ou cartões de crédito. A proposta deste projeto de lei é determinar que 
tais prestadores de serviços cancelem os serviços da mesma forma pela 
qual foram solicitados. O consumidor poderá contar. ainda, com a 
facilidade de efetuar os cancelamentos por meio da internet ou por carta, 
sempre que os serviços forem contratados por esses meios. 

A negativa, por parte dos prestadores de serviços, de cancelá-los de 
forma ágil e eficiente traz para o consumidor inúmeros problemas e 
grande frustração, obrigando-o a intermináveis contatos até que sua 
solicitação seja atendida. 

Com a apresentação deste projeto de lei esperamos contribuir para a 
efetivação de mais uma disposição do Código de Defesa do Consumidor 
no Estado, gerando um benefício real para os consumidores mineiros, 
razão pela qual conto com o apoio dos nobres pares para sua aprovação. 

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

PROJETO DE LEI Nº 3.066/2006 
Declara de utilidade pública o Sacolão Móvel Comunitário, com sede no 

Município de Uberlãndia. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - Fica declarada de utilidade pública o Sacolão Móvel 

Comunitário, com sede no Município de Uberlãndia. 
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 16 de março de 2006. 
Weliton Prado 
Justificação: A ONG Sacolão Móvel Comunitário foi criada em junho de 

2001 e atende famílias carentes de diversos Bairros de Uberlândia com a 
distribuição semanal de uma sacola com cinco quilos de alimentos 
hortigranjeiros no valor de R$ 1 ,00. 

Desde 2001, a entidade distribuiu 8 mil sacolas, beneficiando 1.500 
famílias da cidade cadastradas por alunos de uma instituição apoiadora -
a Unimimas. 

A entidade também desenvolve ações de divulgação da importância da 
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segurança alimentar, que abrange desde a produção, o acesso, o 
consumo sustentável e a distribuição de alimento. O Sacolão Móvel 
Comunitário atualmente participa do Conselho Estadual de Segurança 
Alimentar - regional Triângulo e coordena o Fórum Mineiro de Segurança 
Alimentar. 

Em face dos relevantes serviços prestados pela entidade ao Município 
de Uberlândia, torna-ser imperativa a aprovação deste projeto por nossos 
ilustres pares. 

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

PROJETO DE LEI Nº 3.067/2006 
Declara de utilidade pública o Grêmio Recreativo Assistencial e Cultural 

Escola de Samba Turunas do Humaitá, com sede no Município de 
Guarani. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - Fica declarado de utilidade pública o Grêmio Recreativo 

Assistencial e Cultural Escola de Samba Turunas do Humaitá, com sede 
no Município de Guarani. 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 16 de março de 2006. 
Biel Rocha 

Justificação: O Grêmio Recreativo Assistencial e Cultural Escola de 
Samba Turunas do Humaitá, foi fundado em 24/3/57, e seu primeiro 
desfile realizou-se em 1958. 

Foi registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas no dia 
11/3/73. É uma sociedade civil, sem fins lucrativos, de caráter social, 
recreativo, cívico, cultural e de incentivo artístico. Seu trabalho atinge 
todas as camadas sociais, principalmente as mais carentes, onde 
disponibilizam materiais e mão-de-obra para a participação de todos, em 
igualdade de condições. 

Além do desfile de Carnaval anual, o Grêmio realiza jogos esportivos de 
inverno, festas juninas, bailes, além de incentivar a dança de capoeira e 
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diversos outros eventos de confraternização social. 

O Grêmio, com sede no Município de Guarani, já foi reconhecido como 
de utilidade pública municipal por meio da Lei nº 192, de 6/12/2002. 

- 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 I, do Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
Nº 6.200/2006, da Deputada Ana Maria Resende, em que pleiteia seja 

enviado ofício ao Governador do Estado solicitando que, nos Municípios 
em que não houver agência bancária, possam os servidores estaduais 
receber seus salários nos bancos cooperativistas de crédito. (- À 
Comissão de Administração Pública.) 

Nº 6.201/2006, do Deputado Antônio Andrade, em que solicita seja 
formulado voto de congratulações com a Loja Maçônica Nova Luz 
Paracatuense, localizada em Paracatu, pelo transcurso do aniversário de 
sua fundação. 

Nº 6.202/2006, do Deputado Antônio Andrade, em que solicita seja 
formulado voto de congratulações com a Loja Maçônica Amor e Justiça, 
localizada em Paracatu, pelo transcurso do aniversário de sua fundação. 
(- Distribuídos à Comissão do Trabalho.) 

Nº 6.203/2006, do Deputado Antônio Andrade, em que solicita seja 
formulado voto de congratulações com o Sr. Ronaldo Tadeu Pena e com 
a Sra. Heloísa Maria Murgel Starling por sua eleição para os cargos de 
Reitor e Vice-Reitera da UFMG. (- Semelhante proposição foi 
apresentada anteriormente pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Anexe-se 
ao Requerimento nº 6.181/2006, nos termos do § 2º do art. 173 do 
Regimento Interno.) 

Nº 6.204/2006, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando ao 
Governador do Estado seja o Município de Senhora de Oliveira incluído 
no programa de expansão de telefonia celular, em caráter prioritário. 

Nº 6.205/2006, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando ao 
Governador do Estado seja o Município de Palma incluído no programa 
de expansão de telefonia celular, em caráter prioritário. 
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Nº 6.206/2006, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando ao 

Governador do Estado seja o Município de Bias Fortes incluído no 
programa de expansão de telefonia celular, em caráter prioritário. 

N° 6.207/2006, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando ao 
Governador do Estado seja o Município de ltamarati de Minas incluído no 
programa de expansão de telefonia celular, em caráter prioritário. 

Nº 6.208/2006, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando ao 
Governador do Estado seja o Município de Rodeiro incluído no programa 
de expansão de telefonia celular, em caráter prioritário. 

Nº 6.209/2006, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando ao 
Governador do Estado seja o Município de Santo Antônio do Aventureiro 
incluído no programa de expansão de telefonia celular, em caráter 
prioritário. 

Nº 6.210/2006, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando ao 
Governador do Estado seja o Município de Santa Rita de Jacutinga 
incluído no programa de expansão de telefonia celular, em caráter 
prioritário. 

N° 6.211/2006, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando ao 
Governador do Estado seja o Município de Rochedo de Minas incluído no 
programa de expansão de telefonia celular, em caráter prioritário. 

Nº 6.212/2006, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando ao 
Governador do Estado seja o Município de Piranga incluído no programa 
de expansão de telefonia celular, em caráter prioritário. 

N° 6.213/2006, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando ao 
Governador do Estado seja o Município de Santa Rita de lbitipoca 
incluído no programa de expansão de telefonia celular, em caráter 
prioritário. 

Nº 6.214/2006, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando ao 
Governador do Estado seja o Município de Pedra Dourada incluído no 
programa de expansão de telefonia celular, em caráter prioritário. 

Nº 6.215/2006, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando ao 
Governador do Estado seja o Município de lbituruna incluído no programa 
de expansão de telefonia celular, em caráter prioritário. 
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Nº 6.216/2006, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando ao 

Governador do Estado seja o Município de Santana do Garambéu 
incluído no programa de expansão de telefonia celular, em caráter 
prioritário. 

Nº 6.217/2006, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando ao 
Governador do Estado seja o Município de Desterro de Entre Rios 
incluído no programa de expansão de telefonia celular, em caráter 
prioritário.(- Distribuídos à Comissão de Transporte.) 

Nº 6.218/2006. da Comissão de Política Agropecuária, solicitando seja 
encaminhado ao Coordenador do Centro de Apoio Operacional das 
Promotorias de Defesa do Meio Ambiente, do Patrimônio Histórico e 
Cultural e da Habitação e Urbanismo pedido escrito para que encaminhe 
a esta Casa cópia do Termo de Ajustamento de Conduta relativo ao 
vazamento da barragem de rejeites da lavra de bauxita da Mineração Rio 
Pomba, ocorrido no Município de Mirai. (-À Mesa da Assembléia.) 

Interrupção dos Trabalhos Ordinários 
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 1 º do art. 22 do 

Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários para destinar esta 
parte da reunião à comemoração do Dia Internacional da Mulher. Em 
nome da Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 
cumprimento todas as mulheres aqui presentes, nesta tarde em que a 
Casa lhes presta justa homenagem. Com muita honra, convido a 
Deputada Lúcia Pacífico para assumir a Presidência dos trabalhos. 

- A ata desta solenidade será publicada em outra edição. 
Reabertura dos Trabalhos Ordinários 

A Sra. Presidente (Deputada Lúcia Pacífico) - Estão reabertos os 
nossos trabalhos ordinários. 

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião especial de 
segunda-feira, dia 20, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. 
Levanta-se a reunião. 



607 

ATA DA SOLENIDADE REALIZADA NA 12' REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
4' SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 

16/3/2006 
Presidência da Deputada Lúcia Pacifico 

Sumário: Composição da Mesa- Registro de presença- Destinação da 
interrupção dos trabalhos ordinários - Execução do Hino Nacional -
Palavras da Sra. Presidente - Palavras da Secretária Elbe Brandão -
Palavras da Deputada Ana Maria Resende - Palavras da Deputada 
Cecília Ferramenta - Palavras da Deputada Elisa Costa - Palavras da 
Deputada Jô Moraes - Palavras da Deputada Maria Olívia - Palavras da 
Deputada Maria Tereza Lara- Apresentação musical - Entrega de placas 
- Apresentação musical. 

Composição da Mesa 
O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa as Exmas. Sras. 

Deputadas Elbe Brandão, Secretária de Estado Extraordinária para o 
Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de 
Minas, representando o Governador do Estado Aécio Neves; e as 
Deputadas Ana Maria Resende, Cecília Ferramenta, Elisa Costa, Jô 
Moraes, Maria Olívia e Maria Tereza Lara, autoras do requerimento que 
deu origem a esta comemoração. 

Registro de Presença 
O locutor - Registramos a presença dos Exmos. Srs. Dr. Vitor Penido, 

ex-Prefeito de Nova Lima e Secretário Adjunto do Estado; da Sra. Laís 
Ramalho, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, de 
Sabará; do Vereador Pierre Caetano Ferreira, de ltanhandu; do Sr. Gessé 
Dornelas, representando a Deputada Federal Maria do Carmo; Elma 
Barbosa, representando seu irmão, o Deputado Federal Eduardo 
Barbosa; Maria Carmen Castro Patrocínio, do departamento feminino da 
Associação dos Oficiais de Polícia Militar e Bombeiros Militar - AOPMBM -
; Antônio de Lima de Miranda, Prefeito Municipal de Lagoa da Prata; 
Valdir José de Andrade, Vice-Prefeito Municipal de Lagoa da Prata; Aílton 
Duarte, Vereador da Câmara Municipal de Luz; Gilse Consenza, 
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Presidente do PCdoB; Diogo Poleão, Vereador da Câmara Municipal de 
Nova Lima; Chico Ferramenta, ex-Deputado Estadual e ex-Prefeito de 
lpatinga; integrantes do Movimento Municipal dos Idosos de ltinga; 
Antônio Moreira, Coordenador Regional do Vale do Jequitinhonha; 
Sandro Pereira Lima, Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos 
de Nova Lima; José Maurício Maciel, Presidente do PL do Município de 
Lagoa da Prata; Vereador José Raimundo Martins, Presidente da Câmara 
Municipal de Nova Lima; Vereadores Nélio Aurélio de Souza e Luciano 
Vitor Gomes. 

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários 
O locutor - Destina-se esta parte da reunião à comemoração do Dia 

Internacional da Mulher, a requerimento das Deputadas da bancada 
feminina desta Casa. 

Execução do Hino Nacional 
O Sr. Presidente - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, 

que será interpretado pelo Conjunto de Câmara da Orquestra Sinfônica 
da Polícia Militar, sob a regência do Maestro Subten. Oscar Pereira da 
Rocha Neto. Lembramos que, em 2006, comemoramos os 25 anos de 
participação da mulher na Polícia Militar de Minas Gerais. Atualmente, 
cerca de 2.400 mulheres integram o quadro efetivo da corporação, 
imprimindo uma marca humanizadora à organização e ao trabalho da 
Polícia Militar em nosso Estado. A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais parabeniza as mulheres da Polícia Militar mineira e as 
integrantes da corporação do Corpo de Bombeiros pelos relevantes 
serviços prestados à nossa sociedade. 

- Procede-se à execução do Hino Nacional. 
Palavras da Sra. Presidente 

O Deputado Mauri Torres gostaria de abraçar cada uma de vocês, mas 
está viajando. Então, incumbiu-me fazer a leitura da homenagem que 
preparou para vocês. (- Lê:) 

"Mais uma vez, o Legislativo mineiro, constituindo significativa tradição, 
celebra o Dia Internacional da Mulher, ocorrido no último dia 8. O 
paulatino crescimento da presença feminina neste Parlamento é 
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conseqüência da participação cada vez maior da mulher nos diversos 
segmentos do mercado de trabalho. 

Seguindo essa tendência de transformação política e social. a posse 
recente da Presidente do Chile aponta para novos rumos na América 
Latina, com a afirmação feminina no trato da causa pública. 
Retroativamente, o momento de festejar as novas conquistas leva-nos ao 
início do século passado, na esteira do movimento pelo sufrágio feminino. 
Além do direito ao voto e ao acesso a cargos públicos, o primitivo 
movimento feminista exigia o direito ao trabalho e o fim das 
discriminações no ambiente das profissões. A luta pela igualdade dos 
direitos é ainda marcada, desde a origem, pela preservação da paz 
mundial. 

Entre muitos sucessos, a luta da mulher ainda enfrenta obstáculos, 
nada desprezíveis. Seu ideário pacifista teve de ser afrontado por dois 
conflitos mundiais. Ainda hoje aquelas angústias e anseios ecoam, 
reabrindo a permanente urgência da necessidade de paz no planeta 
Terra. Alguns tópicos sobre a condição feminina na atualidade, 
especialmente no Brasil, merecem hoje uma acurada reflexão. 

O primeiro deles diz respeito à desigualdade salarial. Levantamento do 
IBGE mostra que as mulheres com até quatro anos de estudo recebem 
81% dos salários pagos aos homens na mesma condição de 
escolaridade, e, se o nível de escolaridade aumenta- 12 ou mais anos de 
estudo -, a diferença pode chegar a 61% do rendimento dos homens. 
Portanto, na realidade do mercado de trabalho, continua em pauta a luta 
pelos direitos iguais. 

Um segundo ponto merece uma resposta mais efetiva, implicando em 
mudanças urgentes de mentalidade, pois um fantasma ainda assusta as 
mulheres no século XXI: a violência. No ano passado, o número de 
denúncias de agressões físicas, psicológicas, ameaças e estupros 
registrados em Belo Horizonte aumentou 40% em relação a 2004. Talvez 
a mulher se sinta hoje menos constrangida para denunciar esses crimes, 
mas é inconcebível que eles continuem a ocorrer. Punições mais rígidas 
aos agressores deverão desestimular a violência. Afinal, as mulheres são 
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maioria na população brasileira e também estudam, em média, dois anos 
a mais que os homens. Essas vantagens só serão reconhecidas com o 
extermínio do preconceito contra o gênero, ainda vigente em nossa 
sociedade. Um Brasil integrado, mais ético e solidário, que respeite todos 
os cidadãos, independentemente de gênero, tem de ser construído e 
lapidado. 

Maior representatividade na vida pública e mais prestígio econômico e 
social conquistados por suas mulheres tornarão este país mais justo e 
mais democrático. 

Cabe a esta Casa continuar comemorando o Dia Internacional da 
Mulher. Temos a certeza de que cada comemoração registrará mais um 
passo para o reconhecimento de uma verdadeira emancipação feminina. 
Celebremos, portanto, a garra e o empreendedorismo femininos nesta 
campanha secular por seu merecido reconhecimento. Muito obrigado!". 

São essas as palavras do nosso Presidente Deputado Mauri Torres. 
Falarei acerca deste dia, da mulher e das minhas homenageadas. É 

muito justo homenageá-las. Estou certa de que todas as mulheres 
presentes a esta homenagem estão aqui por justiça. E vou mais longe: 
todas as servidoras da Casa também poderiam ser homenageadas por 
questão de justiça. Todas as minhas colegas Deputadas colecionam 
histórias de vida que merecem todas as homenagens do mundo. Portanto 
sintam-se todas homenageadas e aceitem o meu forte abraço. 

Homenageio, de forma especial, duas mulheres que representarão 
todas as outras. A Lúcia, a minha xará, e a Babá, minhas queridas 
amigas e companheiras de batalhas. Lúcia de Macedo Soares Poli é 
educadora daquelas de mão cheia, que exercem a educação como 
instrumento de transformação da sociedade. Como sempre diz, a 
educação é a alavanca para o progresso. 

Maria das Graças Reis Couto, a nossa querida Babá, é política 
daquelas de mão cheia, brava, que expõem os pontos de vista com 
determinação e que usam a política como instrumento de transformação 
da sociedade. 

Lúcia, educadora, formou-se em Química e Pedagogia e é pós-
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graduada em Metodologia do Ensino Superior. 

Babá, política, formou-se em Serviço Social e Pedagogia e fez pós-
graduação em Administração de Recursos Humanos e Gerontologia. 

Lúcia foi professora primária e do 2° grau em escolas públicas de 
Minas, professora e supervisora pedagógica do Cefet, Diretora da Escola 
Estadual Governador Mílton Campos, o Estadual Central, por mais de 
seis anos, e Diretora da Superintendência Regional de Ensino 
Metropolitana A. 

Babá, política, trabalhou como assistente social da saúde, assistente 
social de empresa, gerente de policlínica, foi Secretária de Ação Social 
dos Municípios de Nova Lima e Raposos, Diretora do Centro de 
Atividades do Sesi e é Vereadora, muito cotada, em Nova Lima. 

Lúcia, minha xará, grande educadora, que tanto contribuiu para a 
educação em Minas Gerais e continuará contribuindo. Sempre foi boa de 
briga. Sempre foi política. Foi Presidente da Associação Mineira de 
Supervisores Pedagógicos e Presidente da Associação de Docentes do 
Cefet-MG. Dedica-se hoje ao Instituto Teotônio Vilela, onde desenvolve 
projetos político-educacionais. 

Sempre foi educadora na sociedade em que vive. É co-fundadora e 
Presidente da associação Fórum do Idoso, que congre9a todos os grupos 
de terceira idade do Município de Nova Lima. E co-fundadora e 
Presidente da associação da Casa Rosal, que atende a pacientes 
carentes, vítimas de câncer. É Presidente do Movimento das Donas de 
Casa e Consumidores de Nova Lima, que, a exemplo do nosso, luta pela 
proteção e defesa dos direitos do cidadão consumidor naquele Município. 

Lúcia e Babá, mulheres com "m" maiúsculo, cidadãs integradas às suas 
comunidades e líderes entre seus pares. Trabalhadoras. Batalhadoras. 
São mães. 

Lúcia, exemplo de vida para Luana, Roberto, Juliana e Luciana. Babá, 
exemplo de vida para Marianna. Lúcia, orgulho do seu José e da O. 
lzolina. Babá, orgulho do seu Nelson e da O. Gerolívia. Eu sei que, de 
onde seus pais estiverem, estarão aplaudindo vocês e aprovando esta 
homenagem. 
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Lúcia e Babá, vocês representam hoje, para mim, a síntese da sofrida 

e sublime história da mulher que avançou além do portão de casa. Da 
mulher que ousou, sofreu, chorou, conquistou e venceu. Da mulher que 
jamais abriu mão nem dos ideais, nem do baton, nem da sensibilidade. E 
quero dizer a vocês e a todas que estão conosco nesta tarde, que estão 
nas nossas mãos, femininas e delicadas, a força e o poder para, em paz, 
promovermos a renovação necessária para que sejamos todos mais 
dignos, mais cidadãos e mais felizes. Obrigada. 

Palavras da Secretária Elbe Brandão 
Boa tarde, Deputada Lúcia Pacifico, demais colegas de trabalho e de 

luta de vida, mulheres de Minas. Faço um agradecimento especial aos 
homens presentes. Trago um fraterno abraço do Governador Aécio 
Neves a todas as mulheres de Minas, mulheres que lutam, que se 
percebem, que não desistem. A forma de traduzir esta homenagem, diria 
que é a certeza de que hoje a criança de 6 anos está na escola, há oferta 
gratuita de livros para os nossos filhos do Ensino Médio, programas 
especiais na área da saúde e muito mais: políticas públicas voltadas para 
que tenhamos um novo tempo em Minas Gerais, uma sociedade mais 
fraterna e mais humana. Entretanto, peço licença ao Sr. Governador 
Aécio Neves para falar como Deputada. E, falando como Deputada, peço 
licença à Sra. Presidente para não falar também como Deputada, e sim 
como uma mulher. Lerei uma mensagem que recebi acerca de uma visão 
masculina de quem somos nós. 

"Alma da Mulher. Nada mais contraditório do que ser mulher. .. Mulher 
que pensa com o coração, age pela emoção e vence pelo amor./Que vive 
milhões de emoções num só dia e transmite cada uma delas num único 
olhar./Que cobra de si a perfeição e vive arrumando desculpas para os 
erros daqueles a quem ama./Que hospeda no ventre outras almas, dá à 
luz e depois fica cega diante da beleza dos filhos que gerou./Que dá as 
asas, ensina a voar, mas não quer ver partir os pássaros, mesmo 
sabendo que eles não lhe pertencem./Que se enfeita toda e perfuma o 
leito, ainda que seu amor nem perceba mais tais detalhes./Que, como 
feiticeira, transforma em luz e sorriso as dores que sente na alma só para 
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ninguém notar ,I e ainda tem que ser forte para dar os ombros para quem 
neles precise chorar./Feliz do homem que um dia souber entender a alma 
da mulher./Feliz dia Internacional da Mulher." 

Recebi essa mensagem do Prefeito de lbiaí. Na percepção masculina 
de quem somos nós, talvez consiga traduzir esses seres humanos que, 
nada mais, nada menos, desejam buscar um mundo melhor, mais 
fraterno e humano. 

Foi dessa maneira que buscamos duas mulheres para traduzir todas as 
outras que moram nos sertões e nos vales, o sentimento de alma, de luta 
e de persistência. E elas estão aqui. Peço à minha querida Diva, Prefeita 
de Josenópolis, que se levante. A história dela é de harmonia e de luta 
para a municipalização do sistema de saúde de Grão Mogol. Durante 21 
anos, atuou na área de assistência social no Vale do Jequitinhonha pela 
Visão Mundial, onde organizou 78 associações comunitárias, que, até 
hoje, permanecem sólidas e sustentáveis. Além disso, organizou a União 
das Associações Regionais - UNA - e o Consórcio Intermunicipal de 
Saúde, do qual é Vice-Presidente. Foi a segunda Vereadora mais votada 
de Grão Mogol e atualmente é Prefeita de Josenópolis. Minas a 
reconhece, neste momento, como exemplo de mulher. 

A outra é a querida amiga e valorosa Tatiana, formada em letras, 
advogada, professora e Vereadora. Hoje exerce o cargo de assistente 
social no Município de Brasília de Minas. Diante da sua formação e visão, 
amplia todo o olhar que temos buscado para a assistência social numa 
modelagem transparente e intersetorial, incorporando e agregando as 
pessoas, sendo exemplo de mulher para todas nós, os seus filhos, a 
netinha da querida Prefeita, os esposos e para a história da nossa vida. 

Sra. Presidente, perdoe-me se ultrapassei os 3 minutos. A saudade 
desta Casa foi maior. Nas pessoas da Tatiana e da Diva, rendo-nos todas 
as homenagens. Como na mensagem recebida, somos um exército de 
almas na luta pela sociedade que almejamos e por um mundo que 
compartilhamos em nome da justiça, da igualdade e da fraternidade. 
Muito obrigada. 

Palavras da Deputada Ana Maria Resende 
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Boa-tarde a todos e a todas. É inusitado, mas muito agradável, ver 

este Plenário colorido e repleto de mulheres que certamente fazem a 
diferença no nosso Estado e no nosso país. Por isso inicio o meu 
pronunciamento cumprimentando e parabenizando todos vocês. O mundo 
existe para sermos felizes. Ser feliz é obrigação de cada um e deve ser a 
luta de todas nós, em conjunto. (- Lê:) 

"Pensando e cantando. Um dia disseram que eu deveria me calar e 
apenas sorrir, porque o meu sorriso bastava./Enjaularam-me num castelo 
de cristal, cercada de conforto e alienação./E me pediram para continuar 
sorrindo e serviL/Estranharam que eu não fosse feliz./Provei que penso 
com razão e sensibilidade./Começei a reagir e todos se 
assustaram./Hoje, não totalmente livre como gostaria, mas 
suficientemente forte para enfrentar a liberdade, já não me prendem 
porque resisto./Já não concordo, contesto./Luto pelo reconhecimento do 
meu valor./Sou meiga, mas sou feroz, experimento o gosto do 
sucesso./Fui à luta e respiro vida./Para quem não acreditava, ainda 
sorrio./Mas agora é por pura felicidade." 

Esse poema, de autor desconhecido, dedico-o a tantas mulheres que, 
antes que todas nós estivéssemos aqui, lutaram para que um dia 
pudéssemos caminhar, abrir a gaiola de ouro onde estávamos presas e 
pudéssemos hoje bater as asas e dizer ao mundo que, em igualdade de 
condições, queremos contribuir e partilhar, para que este mundo seja 
mais solidário, mais justo, e para que possamos todos, homens e 
mulheres, encontrar a razão da nossa vida: a nossa felicidade. 

Hoje é dia de celebrarmos a vida, de celebrarmos a mulher, a todas 
nós, imaginadas e criadas por Deus para que sonhos bons fossem 
eternizados. 

Persistência, resistência e afeto caracterizam minhas duas 
homenageadas. Quero apresentar para toda a Minas Gerais duas norte-
mineiras especiais: D. Conceição Mendonça, a quem gostaria de pedir 
que se levantasse, e Vera Lúcia Cerqueira Alves. Maria da Conceição 
Mendonça, tem 55 anos de sala de aula, uma vida de otimismo e 
entusiamo. 
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Em Montes Claros, nos anos 70, não havia nenhuma instituição que 

cuidasse de crianças com necessidades especiais. Diante desse quadro 
que determinava a exclusão e condenava ao insucesso tantas crianças 
diferentes, surgiu D. Conceição dizendo como D. Helder Câmara: 'Ótimo 
que tua mão ajude o vôo'. Em 1º/3/77, levantando corajosamente a 
bandeira do excepcional, criou o Centro Pedagógico Capela Gaivota, 
instituto filantrópico que hoje atende aproximadamente 360 alunos, que, 
além do estudo em nível fundamental, ali recebem gratuitamente 
alimentação, assistência médica e psicológica. O espírito humano e 
cristão de D. Conceição impera e contamina a todos que lá trabalham." 

D. Conceição, nós, em Montes Claros, orgulhamo-nos de sua pessoa, 
da sua garra e, principalmente, do trabalho que a senhora desenvolve 
com crianças carentes, oferecendo principalmente amor. 

Vera Lúcia Cerqueira Alves, aos 19 anos, descobriu que o Evangelho 
poderia ser como bálsamo para almas feridas. Aos 24 anos, já se 
dedicava ao Projeto Vida Nova, entidade filantrópica que, há 20 anos, 
trabalha na prevenção e na recuperação dos vícios do álcool e outras 
drogas. Atualmente ocupa a Presidência do projeto e transformou sua 
própria residência, uma linda chácara, em local onde o amor, a 
dedicação, o respeito têm conseguido transformar em lindas borboletas 
vidas antes desesperançadas. 

A vocês, D. Conceição e Vera Lúcia, rendemos as homenagens e os 
agradecimentos em nome de todos desta Casa Legislativa e de todo o 
povo mineiro. A vocês, o meu abraço e que Deus permaneça vivo e 
presente na vida de cada uma. Muito obrigada. 

Palavras da Deputada Cecília Ferramenta 
Exma. Sra. Deputada Lúcia Pacífico, representando o Exmo. Sr. 

Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Mauri Torres; Deputada 
Elbe Brandão, neste momento, representando o Exmo. Governador Aécio 
Neves; Deputada Ana Maria Resende; Deputada Jô Moraes; Deputada 
Maria Tereza Lara; senhoras homenageadas, com muito carinho, 
cumprimento os assessores e as assessoras de todos os gabinetes, 
mulheres que trabalham ao nosso lado, fazendo com que as coisas 
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aconteçam; a todos os servidores e servidoras desta Casa, mando o 
meu abraço carinhoso, como também a meu filho e a meu esposo, Chico 
Ferramenta, presentes neste Plenário. 

Mulher na política faz a diferença, tema desta reunião tão especial. É, 
sem nenhuma dúvida, a história de uma árdua luta, a história da 
construção de todo o alicerce de nossas conquistas. Mudar o futuro 
depende de como se pensa o presente e se aprende com o passado. Por 
isso, vejo esta reunião com muita alegria. Homenagear as mulheres, em 
especial, a atuação da mulher na política, só nos faz sentir orgulho. 

Somos otimistas, corajosas. A nossa luta foi e sempre será a favor da 
busca da felicidade; uma nova idéia de felicidade, a de sermos nós 
mesmas, escolhendo a nossa profissão, os nossos amores, a nossa vida. 

Santo Agostinho já nos ensinava: "Façamos o que pudermos. Se não 
pudermos, peçamos a Deus para que possamos". 

Esse é o papel que cada um de nós deve desempenhar, seja aqui no 
Legislativo, seja no Executivo, seja no Judiciário, seja nas nossas 
cidades, seja nos nossos lares. Cada um tem a sua maneira, a sua forma 
de contribuir. E todas são muito importantes. 

Po esse motivo, homenageando a todas as mulheres que fazem da 
política uma ferramenta de luta, peço a permissão de todas vocês para 
citar dois exemplos de vida, de luta e de participação da mulher na 
política. 

O primeiro é a querida Vereadora Conceição Monteiro, da cidade de 
Coronel Fabriciano. A história de Conceição Monteiro confunde-se com a 
história de luta não só da mulher no Vale do Aço, mas também de todas 
as pessoas dessa região, pois estava presente lá. Antes de meu esposo, 
Chico Ferramenta, estar lá encabeçando a Chapa 1, do sindicato, 
Conceição Monteiro já fazia parte dessa história e já trabalhava para 
mudar o rumo da vida daquela comunidade. 

Militante da primeira hora, Conceição Monteiro é uma mulher incansável 
na defesa dos direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores. Foi uma 
das fundadoras da CUT Regional do Vale do Aço e do Sind-UTE. 
Também foi a primeira mulher do Vale do Aço a ter coragem de enfrentar 
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as eleições, sendo candidata, por duas vezes, a Prefeita de Coronel 
Fabriciano. 

Educadora exemplar, formada e pós-graduada em Letras, Conceição 
Monteiro levou para a sala de aula, durante 30 anos como professora, o 
exemplo de mulher guerreira, contribuindo com isso para a formação de 
cidadãs e cidadãos. 

Sua atuação política sempre foi pautada pela retidão e pela ética, mas, 
acima de tudo, pela dedicação, por uma incansável disposição para a 
luta. 

Vereadora Conceição Monteiro, a sua história na luta política e sindical 
é um exemplo para todos nós. 

O segundo exemplo de mulher na política é nossa querida Elma Lopes 
Guidine. 

A atuação de Elma, que já exerceu o cargo de Vereadora em nossa 
lpatinga, é reconhecida em toda a região do Vale do Aço. Atuação essa 
voltada para o movimento social, com especial destaque para os 
movimentos populares e religiosos. 

Entre os seus trabalhos na comunidade, o que mais nos emociona é o 
de formação política, voltado para as mulheres. Esse trabalho é de 
conscientização dos direitos e deveres da mulher e, principalmente, do 
seu papel na formação de uma sociedade justa e fraterna. 

Você, Elma, faz, por meio de suas palestras, dos encontros na igreja, 
do seu dia-a-dia, uma mensagem de vida, de luta, demonstrando que é 
possível um mundo melhor. Pelo seu trabalho em prol da formação 
política da mulher, receba, com todo o carinho, nossas homenagens. 

A história de todas vocês aqui hoje homenageadas nos dá força e nos 
incentiva a continuar, nesta Casa, representando sua luta. Não queremos 
ser melhor que os homens; queremos sim, com as nossas diferenças, ser 
iguais. Não queremos estar à frente, muito menos atrás, mas ao lado dos 
homens para a construção de uma sociedade mais justa e fraterna. Muito 
obrigada e um grande abraço a todas vocês. 

Palavras da Deputada Elisa Costa 
Boa-tarde às companheiras, mulheres, homens, especialmente a todas 
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que comparecem ao Plenário da Assembléia, que hoje se dedica ao dia 
8 de março, a uma luta que se apresenta difícil, mas também de vitórias 
para as mulheres do Brasil e de Minas Gerais. 

Cumprimento a Deputada Lúcia Pacífico, que preside nossa sessão 
especial, a Secretária e Deputada Elbe Brandão, e as Deputadas Ana 
Maria Resende, Cecília Ferramenta, Jô Moraes, Maria Olívia e Deputada 
Maria Te reza Lar a. 

Somos 8 Deputadas Estaduais num total de 77 parlamentares. Ainda 
temos muito que avançar em termos de representação política. Somos 
1 O% de representação, e há um espaço ainda a ser conquistado pela 
mulher de Minas Gerais na Assembléia Legislativa. Este é um momento 
muito importante para, além das homenagens, servir de reflexão sobre o 
espaço da mulher, das transformações que ela tem participado deste 
país, especialmente de Minas Gerais, com o avanço de lutas e conquistas 
de direitos sociais, de um mercado de trabalho digno, além dos espaços 
de saúde e da luta contra a violência. 

Pela primeira vez na história do Brasil, temos um plano nacional de 
políticas públicas apresentado à sociedade pelas mulheres de nosso 
país, pelas mulheres mineiras, que deve traduzir-se em recursos, no 
cotidiano do espaço público das mulheres, para que possamos 
implementar políticas. Esse é um desafio para que possamos realizar, por 
meio de recursos do governo federal, do governo de Minas e dos 
Municípios, e avançar na conquista da cidadania e no espaço de 
participação das nossas mulheres no cenário político brasileiro. 

Entre todas as representações significativas aqui presentes, 
homenageadas de todas as Deputadas, escolhi duas companheiras que 
representam um importante espaço político de luta para o nosso Estado. 

Uma delas é a Marta Helena Roseno. Por favor, Martinha, levante-se. 
Ela é dirigente estadual do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem 
Terra. Homenageá-la nos traz a reflexão da luta da mulher sem terra, da 
trabalhadora rural, da camponesa, com todas as suas dificuldades de 
organização nas lutas em relação à saúde e na luta pelo reconhecimento 
de ter seus direitos garantidos, principalmente no que diz respeito à 
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aposentadoria, direito a ser permanentemente conquistado, 
principalmente pelas trabalhadoras rurais, que batalham incansavelmente 
no campo e, muitas vezes, não têm esse direito reconhecido. 

Martinha Helena, pela garra com que hoje representa o movimento 
social de nosso país, de Minas Gerais, que também traduz, nos 
assentamentos e nos diversos acampamentos espalhados por Minas 
Gerais, a luta do gênero, a luta da mulher, por meio da educação 
diferenciada que o movimento faz e da garra das trabalhadoras rurais. 
Esta é uma homenagem daqueles que lutam com muita dificuldade para 
ter seus direitos reconhecidos e serem visíveis para nossa sociedade. A 
mulher trabalhadora rural ainda é a mais invisível da sociedade, pois 
educa os filhos, trabalha na roça de sol a sol e ainda tem poucos direitos 
garantidos. Queremos registrar a maravilhosa presença da Martinha, que 
luta pela organização da causa da mulher nos assentamentos dos 
trabalhadores rurais sem terra. Tenha o reconhecimento desta Casa. 

Essa é uma luta importante, que deve dar visibilidade à causa de todos 
nós, pela organização, pelo controle social e pela ajuda que tem dado nas 
reivindicações por políticas públicas para nossas mulheres. Marta, um 
grande abraço e leve aos companheiros trabalhadores sem terra nosso 
abraço por sua luta, sua dignidade e pelo respeito que você tem junto aos 
trabalhadores sem terra de Minas Gerais. 

Cumprimento nossa segunda homenageada, que não pôde estar 
presente porque encontrou problemas sérios em Contagem hoje, de 
manhã, mas que está sendo representada pela Sra. Maria Eliana 
Cardoso, Secretária Adjunta de Saúde de Contagem. Nossa 
homenageada é a Prefeita Marília Campos, há 30 anos líder sindical dos 
bancários na Grande BH, Vereadora em Contagem, Deputada Estadual 
nesta Casa no primeiro mandato e que se tornou a primeira Prefeita do 
PT da Região Metropolitana de Belo Horizonte. A ela nossa homenagem, 
pois, além de todas as qualidades da Prefeita Marília, e além de ser 
mulher, fazemos referência, em sua trajetória política de firmeza e de 
mulher guerreira e trabalhadora, a uma qualidade específica. Queremos 
homenageá-la principalmente pelo exercício público de ser Prefeita e 
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porque está construindo políticas públicas na defesa das mulheres no 
seu Município. Esse é o motivo pelo qual homenageio Marília, que, com 
recursos do governo federal, tem executado políticas voltadas para a 
igualdade de oportunidades, principalmente das mulheres. Vivemos 
situações de discriminação e preconceito, em que as relações de poder 
são desiguais entre homens e mulheres. Justiça social, cidadania para 
todas e principalmente igualdade entre sexo, raça e etnia devem ser 
objetivos das nossas administrações no Município, no Estado e no País. 
Em sintonia com a Ministra Nilcea Freire - a primeira Ministra voltada para 
as políticas públicas das mulheres -, a Prefeitura de Contagem, sob a 
liderança da Prefeita Marília, e sob dois focos, exerce duas políticas muito 
importantes: o combate à violência e a inauguração do Centro de Defesa 
e Referência da Mulher, ao lado da Delegacia de Mulheres, dando 
dignidade às mulheres presidiárias; e também a implantação de um 
grande projeto de geração de trabalho e renda para as mulheres 
trabalhadoras de Contagem. Essa é a razão principal da nossa 
homenagem, além da história maravilhosa da Prefeita Marília, pois, como 
Prefeita e mulher, tem uma coordenadoria vinculada a sua Secretaria, 
cuidando das políticas públicas de mulheres. 

Maria Eliana, leve à Marília o nosso abraço e o reconhecimento desta 
Casa por seu trabalho como Deputada, mas também como Prefeita de 
Contagem. É uma administração difícil de uma mulher que tem o desafio 
de construir políticas públicas de defesa, reconhecimento e avanço da 
luta da mulher na nossa sociedade. Temos o que mostrar, podemos ficar 
de cabeças erguidas, porque estamos com um pé na vanguarda. Se há 
alguém na nossa sociedade capaz de se superar, é a mulher, símbolo da 
superação. 

Um grande abraço e parabéns a todas. 
Palavras da Deputada Jô Moraes 

Boa tarde, minhas queridas companheiras de luta nesta Casa - Maria 
Olívia, Elisa, Ana, Lúcia, Elbe, Cecília, Maria Tereza -, muitas delas 
também companheiras de luta nas ruas. 

Cumprimento as companheiras e os companheiros de luta - nosso 
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colega André e outros que aqui estiveram e estão nos escutando-; todas 
as mulheres na pessoa de duas camaradas, que expressam a caminhada 
de todas, como Gilse Consenza, sobrevivente da luta contra a ditadura 
militar e que enfrentou torturas, situações de constrangimento com a filha, 
mas, mesmo assim, resiste até hoje; e Ercília, Presidente do Movimento 
Popular da Mulher. Cumprimento-as e saúdo-as, pois tenho certeza que 
fazem parte dessa luta. 

Todo dia 8 de março, perguntamo-nos: vamos denunciar nossas 
discriminações, preconceitos, lamentar, ou teremos outra atitude de 
comemoração? Temos 364 dias para falar das nossas dificuldades, dores 
e discriminações. Este é o dia de comemorar a nossa coragem, teimosia, 
ousadia e luta. Por isso a nossa comemoração será tirar da invisibilidade 
essas mulheres, que representam uma colcha de retalhos da resistência 
das mulheres mineiras. Tirando-as da invisibilidade, mostramos à 
sociedade quanto valor elas têm, quanto contribuem para a construção de 
uma nova sociedade, quanto são apaixonadas pela transformação que 
tanto buscamos. 

Nesta reunião, escolhi duas mulheres para representar a nossa 
contribuição em duas dimensões: uma, na educação - até mesmo na 
educação rural, onde as dificuldades do saber chegar é tão difícil, 
complexa e intensa-; outra, na segurança pública, em que comemoramos 
uma inusitada presença de 25 anos, uma área que demonstra a 
capacidade da mulher. As duas, coincidentemente, tem o sobrenome 
Rocha, expressão do que representam. Peço que se levantem a Sra. 
Valdirene de Souza Dias Rocha, Professora Rural da região de ltinga, no 
Vale do Jequitinhonha, e a Cap. Daniela Lopes da Costa, do Corpo de 
Bombeiros do Estado de Minas Gerais. 

Sempre me sensibilizam histórias como a da Valdirene, de ltinga, onde 
a maior parte dos 14 mil habitantes é da área rural. A Elbe sabe bem 
disso. Hoje a Valdirene é Diretora do ensino fundamental numa escola da 
área rural. Uma pessoa que foi, por concurso, por mérito, pelo esforço e 
pela contribuição à sociedade, eleita a primeira mulher Vereadora da 
cidade, quando se candidatou recentemente, filiada ao PCdoB. 
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Queria dizer à Cap. Daniela que descobri que ela será a primeira piloto 

de helicóptero da força policial militar em Minas Gerais. Estive presente à 
homenagem feita às mulheres no Corpo de Bombeiros. Todas vocês se 
emocionariam. As mulheres do Corpo de Bombeiros Militar foram 
recebidas no 1 º BPM com pétalas de rosas no chão, um gesto dessa 
corporação à sociedade mineira. A valorização da mulher é a 
demonstração de que os homens da corporação compreendem que, sem 
a parceria delas, não há possibilidade de cumprirem um bom serviço. 

Nesse processo de incorporação da mulher, há 25 anos, dá-se a 
ampliação da humanização, da busca de uma força de segurança pública 
que tem a visão da polícia cidadã, compreendendo, sobretudo, a 
segurança tão necessária e as dimensões sociais dos conflitos criminais. 
Fiquei emocionada quando soube que a Cap. Daniela está, há 12 anos, 
no Corpo de Bombeiros, e já assumiu o comando de um pelotão. Foi a 
primeira mulher a atuar como Coordenadora de Bombeiros da unidade, 
no comando de tropa operacional. Faço esse registro porque o papel do 
Corpo de Bombeiros na sociedade é nas situações de conflito, risco, 
insegurança, e os Bombeiros chegam como um sinal de socorro e de 
esperança de vida, quando ocorre um incêndio, uma crise; é também 
sinal de que as mulheres têm representatividade na segurança pública 
para toda a sociedade. 

Queria encerrar cumprindo um pouco a proposta do nosso orientador, 
fazendo uma homenagem especial, que não é minha, mas de todas nós, 
por indicação do Presidente desta Casa, a uma pessoa humana que é a 
expressão de lição de vida mais fenomenal, a nossa querida Olga Fiúza 
de Almeida, que tem 104 anos, votou na última eleição, indo às urnas, 
aos seus 102 anos, numa demonstração de cidadania. Ela está aqui, 
vocês a verão depois, quando for conduzida até ali. D. Olga foi professora 
da Escola Normal de Ouro Preto; cuidou de seus filhos, pois muito cedo 
perdeu seu esposo. Estando aqui presente, demonstra ao mundo, ao 
Brasil, a Minas, aos homens, à sociedade, que essa é a força da mulher 
expressa na vida viva de D. Olga. Muito obrigada. 

Palavras da Deputada Maria Olívia 
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Sra. Presidente, minhas companheiras Deputadas, senhoras e 

senhores, em primeiro lugar, quero endossar a palavra de todas elas e 
dizer a vocês que, há 16 anos, participo desta homenagem e que, hoje, o 
farei pela última vez, já que, por decisão própria, não mais disputarei as 
eleições. Voltarei à minha atividade de voluntariado junto às pessoas 
carentes do meu Estado. Quero agradecer muito o voto feminino que 
recebi nas quatro disputas eleitorais. Muito obrigada. 

Senhoras e senhores, não escolhemos onde nascer. Meu pai e minha 
mãe quiseram que eu nascesse no Centro-Oeste de Minas Gerais, que 
eu fosse uma cidadã lagoa-pratense. Lagoa da Prata é a cidade do sol e 
dos canaviais. Lá cresci vendo o exemplo, o significado do serviço, do 
trabalho social. Em Minas Gerais e no Brasil, talvez seja a cidade que 
mais tenha frentes de trabalho de assistência social. Não se trata de 
assistencialismo, mas de promoção humana. 

Trago aqui duas mulheres do meu Centro-Oeste. Dizem que, nessa 
região, está o verdadeiro mineiro. Nesse caso, lá encontramos o homem 
mais desconfiado, que fala de cócoras. O Centro-Oeste mineiro é a 
região onde mais se usa o chapéu de palha, onde se fuma o cigarro de 
palha debaixo das árvores, esperando õnibus nas estradas. 

Fui buscar, em Lagoa da Prata, duas mulheres fortes, que conheço há 
mais de 20 anos. Uma delas é Zélia Aparecida da Silva Furtado. Ela, 
além de ter dois filhos legítimos, adotou mais três. Considerando as 
nossas dificuldades, ela é um exemplo. É formada em Auxiliar de 
Enfermagem, trabalhou na Santa Casa de Misericórdia e em alguns 
postos de saúde. Atualmente, é Coordenadora do Serviço de Obra Social 
de Lagoa da Prata. Quando eu ainda era uma mocinha, participei da 
criação desse serviço. Trabalhei, de sol a sol, recadastrando pessoas 
carentes de Manga e da Vila Mendonça. 

A Sra. Zélia coordena esse serviço social, que abrange 120 idosos. Na 
verdade, é o seu sustentáculo. Quando ninguém falava em terceira idade, 
quando ninguém imaginava que o Brasil chegaria à situação a que 
chegou, eu já defendia o idoso. Há mais de 20 anos, levantava essa 
bandeira. Só agora os governos estão acordando para o fato de que a 
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população envelheceu; todavia, o Brasil não se preparou. Zélia, a 
senhora merece o respeito de Lagoa da Prata. Como filha dessa terra e 
como quem conhece o seu trabalho, quero dizer-lhe que Minas Gerais 
está homenageando-a hoje. Todas nós, mulheres, somos representantes 
do povo de Minas Gerais. Obrigada, Zélia, por existir, e pelo carinho que 
tem com nossos idosos! 

Homenageio também a Sra. Dalva Basílio Paulinelli, que também é do 
Centro-Oeste. Essa senhora tem 70 anos e é natural de Luz. Por 
coincidência, O. Dalva, meu pai quis que minha irmã mais velha fosse 
uma cidadã luzense. Conheço seu trabalho e as dificuldades que 
enfrenta. Sei quanto foi difícil para a senhora erguer a Apae. Nesta Casa, 
já reconheci mais de 80 entidades da Apae de nosso Estado, muitas 
delas a pedido do Deputado Eduardo Barbosa. A senhora hoje é 
Conselheira da Apae, curadora da Casa Lar de Luz e tesoureira de um 
abrigo de idosos. Essa microempresária teria de ter uma atividade, ser 
empresária de floricultura. Só ela poderia mesmo mexer com rosas, visto 
que tem sensibilidade e carinho. A cidade de Luz deve-lhe muito e tem de 
reconhecer isso. Hoje, a senhora está tendo o reconhecimento do Estado 
de Minas Gerais. Seja feliz, D. Dalva! Continue com o seu trabalho. 

Tenho aqui uma correspondência dirigida à senhora, O. Dalva, do 
Deputado Federal Eduardo Barbosa e também Presidente da Federação 
Nacional das Apaes. (- Lê:) 

"Pará de Minas, 16 de março de 2006. Prezada companheira O. Dalva, 
grande iluminação motivou nossa estimada Deputada Estadual Maria 
Olívia, quando indicou V. Sa. para receber homenagem da Assembléia 
Legislativa de Minas Gerais, pelo Dia Internacional da Mulher. 

A senhora, D. Dalva, representa, dignamente, a mulher apaeana. 
Conhece e vivencia a luta diária das mães de crianças com deficiência e 
não se esquiva de seu compromisso social, inspirada pela sua condição 
feminina que compreende, acolhe e ama de maneira desmedida. Retrata 
a mulher que acredita num mundo mais justo e fraterno, é companheira 
de todos nós, do movimento apaeano e da sociedade luzense. Conhece 
as mazelas da alma humana e esmera-se no cuidado com o outro. É, 
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reconhecidamente, uma grande mulher. 

Meus sinceros parabéns pela homenagem, e que Deus a abençoe 
sempre! Abraço fraterno, Eduardo Barbosa, Deputado Federal e 
Presidente da Federação Nacional das Apaes." 

E a todas vocês, muitas felicidades, e que Deus as acompanhe! 
Palavras da Deputada Maria Tereza Lara 

Companheiras mulheres aqui presentes, companheiras Deputadas 
Estaduais Maria Olívia, Elisa Costa, Ana Maria Resende, Elbe Brandão, 
Lúcia Pacífico, Cecília Ferramenta e Jô Moraes. Permitam-me também 
registrar aqui Jessé Dornellas, representando a Deputada Federal Maria 
do Carmo Lara, única Deputada Federal de todos os partidos, eleita em 
2002 para representar Minas Gerais no Congresso Nacional. Também na 
pessoa do Ronaldo, índio xacriabá - estamos muito importantes hoje com 
a presença de um índio, aqui, do Norte de Minas-, e dos Srs. Sebastião e 
"Mazinho", do Conselho Arquidiocesano. Cumprimentamos todos os 
homens e autoridades aqui presentes. 

Mulher na política faz a diferença. Esse é o tema escolhido pela 
bancada feminina desta Casa para a reunião especial de hoje. 

Sempre ouvi de várias lideranças que Jesus foi um político, mas, pela 
primeira vez, li na revista "Cidade Nova", do Focolare, que a vida de 
Maria explica a vocação política, e fiquei pensando como isso se dá. 

Lembrei-me, então, de que há poucos registros na Bíblia da fala de 
Maria, essa mulher judia, mulher do povo, esposa do carpinteiro, mãe de 
Jesus. Mas essas poucas passagens são determinantes para 
conhecermos o projeto de sociedade que Maria defende. 

Quero hoje destacar uma dessas falas: nas bodas de Caná, Maria diz: 
"Eles não têm vinho". É a sensibilidade da mulher que se coloca no lugar 
do outro, que vive as dificuldades dele e da comunidade, é a intercessora 
que diz ao Filho: "eles não têm vinho" e "fazei o que Ele vos disse". 

E o grande desafio para nós, mulheres e homens de boa-vontade, é 
fazer a síntese entre a espiritualidade e a ação social, a promoção 
humana, a luta, a política. 

E as palavras de Maria continuam a ecoar hoje por intermédio de tantas 
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Marias. 

"Eles não têm vinho". O vinho da saúde, da educação, do emprego, do 
salário digno, da habitação, e também o vinho da justiça, da alegria, do 
amor fraterno. 

Escolhemos duas mulheres, que, como tantas outras e anonimamente, 
estão trazendo o vinho para a nossa sociedade. Márcia de Souza 
Marques, mãe, avó e bisavó extremada. Mulher de fé, mulher orante, 
fundadora da Renovação Carismática em Betim, nos anos 80, e atual 
Presidente do Conselho Arquidiocesano de Belo Horizonte, também da 
Renovação. Foi voluntária do Hospital Mário Pena e atuou junto aos 
moradores de rua da Praça da Estação por longos anos. Muito obrigada, 
D. Márcia, nossa grande amiga. 

Tereza dos Santos Silva, mãe, mulher de fé, fé em Deus e no ser 
humano. Trabalhadora rural, Coordenadora da Federação dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar de Minas Gerais -
Fetraf-MG -, que dá a vida para a organização dos trabalhadores e 
trabalhadoras e para a defesa da participação da mulher nos processos 
decisórios. Muito obrigada, Tereza. 

D. Olga Fiúza de Almeida, sendo homenageada por toda a bancada 
feminina e representando-a. Votou aos 1 02 anos. 

Nas pessoas de Márcia, Tereza e D. Olga, homenageamos hoje as 
servidoras desta Casa, assessoras, consultoras, funcionárias públicas, 
professoras, donas de casas, trabalhadoras rurais, as profissionais da 
saúde e das demais áreas, companheiras, Deputadas da bancada 
feminina, Deputadas Federais, Prefeitas, Vereadoras, as policiais, as 
militares e as motoristas. 

Que Deus continue abençoando a nossa luta, em prol de uma 
sociedade inclusiva, fraterna e igualitária. E que, em 2006, as mulheres 
possam ocupar, cada vez mais, os espaços de poder para colocá-los a 
serviço da vida. 

Concluindo, gostaria de informar que o Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais da cidade de Espera Feliz fará a comemoração do Dia 
Internacional da Mulher com o Dia Internacional das Águas, em 22 de 
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março, no Clube Arca, daquela cidade. 

Apresentação Musical 
O locutor - Convidamos os presentes a assistir à apresentação do grupo 

musical Meninas de Sinhá. O trabalho do grupo Meninas de Sinhá, criado 
em 1989, na comunidade do Bairro Alto Vera Cruz, contribui para a 
integração social de suas componentes e da comunidade, mostrando-
lhes seus valores como cidadãs, resgatando suas origens, por meio da 
preservação e divulgação de cantigas e cirandas de roda. 

- Procede-se à apresentação musical. 
Entrega de Placas 

O locutor- Em uma homenagem da Assembléia Legislativa à mulher, as 
Deputadas desta Casa farão a entrega de placas comemorativas, com os 
seguintes dizeres: (- Lê:) "Na luta pela igualdade, muitas mulheres 
entregaram suas vidas e pagaram um alto preço por suas conquistas. As 
vitórias por elas alcançadas mostram que o reconhecimento dos direitos 
das mulheres é prova do seu valor e da sua importância para a 
sociedade. O Parlamento mineiro presta a sua homenagem às mulheres, 
trabalhadoras, mães, guerreiras, cidadãs de Minas Gerais, e se faz 
parceiro na consolidação das políticas públicas em defesa dos direitos 
das mulheres ". A Deputada Lúcia Pacífico, representante da bancada 
feminina desta Casa e, neste ato, representando S. Exa., o Presidente 
Deputado Mauri Torres, fará a entrega de placa comemorativa à Sra. 
Olga Fiúza de Almeida, eleitora mais idosa do Estado de Minas Gerais. 

- Procede-se à entrega da placa. 
O locutor - Convidamos a Deputada Lúcia Pacífico para fazer a entrega 

de placas às Sras. Lúcia de Macedo Poli e Maria das Graças Reis Couto -
Babá. 

- Procede-se à entrega das placas. 
O locutor - Convidamos a Secretária Elbe Brandão para fazer a entrega 

de placas às Sras. Diva de Andrade Viana e Tatiana Ribeiro Lelis 
Almeida. 

- Procede-se à entrega das placas. 
O locutor - Convidamos a Deputada Ana Maria Resende para fazer a 
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entrega de placas às Sras. Vera Lúcia Serqueira Alves e Maria da 
Conceição Mendonça. 

- Procede-se à entrega das placas. 
O locutor - Convidamos a Deputada Elisa Costa para fazer a entrega de 

placas às Sras. Marília Aparecida Campos, nesta oportunidade 
representada por Maria Eliana Cardoso, Secretária Adjunta Municipal de 
Saúde de Contagem, e Marta Helena Rozeno. 

- Procede-se à entrega das placas. 
O locutor - Convidamos a Deputada Jô Moraes para fazer a entrega de 

placas às Sras. Valdirene Souza Dias Rocha e Cap. Daniela Lopes 
Rocha da Costa. 

- Procede-se à entrega das placas. 
O locutor - Convidamos a Deputada Maria Olívia para fazer a entrega 

de placas às Sras. Zélia Aparecida da Silva Furtado e Dalva Basílio 
Paulinelli. 

- Procede-se à entrega das placas. 
O locutor - Convidamos a Deputada Cecília Ferramenta para fazer a 

entrega das placas às Sras. Elma Lopes Souza Guidine de Oliveira e 
Maria da Conceição Monteiro de Castro. 

- Procede-se à entrega das placas. 
O locutor - Convidamos a Deputada Maria Te reza Lar a para fazer a 

entrega das placas às Sras. Tereza dos Santos Silva e Márcia de Souza 
Marques. 

- Procede-se à entrega das placas. 
Apresentação Musical 

O locutor - Convidamos os presentes a assistirem à apresentação do 
Coral do Movimento das Donas de Casa, sob a regência do maestro Júlio 
César Faria. 

- Procede-se à apresentação musical. 
A Sra. Presidente - Eu e todas as colegas Deputadas queremos deixar, 

mais uma vez, um grande e forte abraço a todas vocês, mulheres de 
todas as idades, que vieram de várias cidades abrilhantar a nossa tarde. 
Agradecemos a presença das Meninas de Sinhá e do Coral do 
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Movimento das Donas de Casa. Espero que, no ano que vem, nós, 
Deputadas, estejamos aqui para abraçá-las mais uma vez. 

ATA DA 1' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA 
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 4' SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 7/3/2006 
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Padre João, Marias Fernandes, Doutor Viana e Luiz Humberto Carneiro, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Padre João, declara aberta a reunião e, em virtude 
da aprovação de requerimento do Deputado Marias Fernandes, 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 pauta e comunica o recebimento da 
seguinte correspondência: Ofícios nºs 547/2005 e 247/2006, do Sr. Luiz 
Antônio Chaves, Diretor-Geral do lter-MG, publicados no "Diário do 
Legislativo" de 17/12/2005 e de 25/2/2006, respectivamente. Passa-se à 
1ª Fase da 2' Parte da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário. A Presidência retira de pauta, a requerimento do Deputado 
Doutor Viana, o Projeto de Lei nº 1.212/2003, no 1 º turno, aprovado na 
reunião. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela 
aprovação, no 22 turno, do Projeto de Resolução nº 2.664/2005 (relator: 
Deputado Padre João). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de proposições que dispensam a 
apreciação do Plenário. Submetido a votação, é aprovado o 
Requerimento nº 5.996/2006. Passa-se à 3ª Fase da 2' Parte da Ordem 
do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições da 
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados 
requerimentos dos Deputados Padre João, em que solicita ao Procurador 
de Justiça, ao Coordenador do Centro de Apoio Operacional das 
Promotorias de Defesa do Meio Ambiente, do Patrimônio Histórico e 
Cultural e da Habitação e Urbanismo, Sr. Rodrigo Cançado, seja 
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encaminhada cópia do Termo de Ajustamento de Conduta relativo ao 
vazamento da barragem de rejeitas da lavra de bauxita da Mineração Rio 
Pomba, ocorrido no Município de Mirai; Padre João e Laudelino Augusto, 
em que solicitam audiência pública conjunta com as Comissões de 
Participação Popular e de Meio Ambiente, na cidade de Mirai, para 
debater e encaminhar soluções sobre o vazamento da barragem de 
rejeitas de lavra de bauxita da Mineração Rio Pomba; Luiz Humberto 
Carneiro, em que solicita ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento e à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento informações sobre as medidas que estão sendo tomadas 
em relação à gripe aviária e ao mal da vaca louca; Dalmo Ribeiro Silva, 
em que solicita audiência pública para debater os critérios de zoneamento 
agrícola de risco climático e a sua aplicação para a definição de liberação 
de recursos para a cafeicultura; e do Deputado Doutor Viana, em que 
solicita seja retirado de pauta o Projeto de Lei nº 1.212/2003. 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 março de 2006. 
Padre João, Presidente - Paulo Piau - Marias Fernandes. 

ATA DA 2' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POlÍTICA 
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 14/3/2006 
Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Padre João, Marias Fernandes e Paulo Piau, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Padre 
João, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Paulo Piau, 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 pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. O 
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as 
quais designou os relatores citados a seguir: Projeto de Resolução nº 
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2.888/2005, no 1 º turno (Deputado Marlos Fernandes); e Mensagem nº 
511/2006 (Deputado Marlos Fernandes). Passa-se à 1 ª Fase da 2ª 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 º turno, do Projeto de 
Lei nº 242/2003 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Doutor 
Viana). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo 
a discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a 
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos 
Deputados Paulo Piau, em que solicita seja realizada audiência pública 
para debater a situação do agronegócio mineiro; Dalmo Ribeiro Silva, em 
que solicita seja realizada audiência pública desta Comissão para debater 
ações de incentivo ao desenvolvimento da cultura do morango no Sul de 
Minas; e da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja realizada 
audiência pública desta Comissão para debater sobre a situação de 
extrema carência em que estão vivendo os irrigantes assentados do 
Projeto Jaíba. 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, 15 de março de 2006. 
Padre João, Presidente - Edson Rezende. 

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA 

DA 15ª LEGISLATURA, EM 14/3/2006 
Às 14h15min, comparece no Teatro da Assembléia a Deputada Maria 

Tereza Lara, Presidente da supracitada Comissão. Está presente, 
também, o Deputado Padre João. Havendo número regimental, a 
Presidente declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada, e a subscreve. A Presidência 
informa que a reunião se destina a debater a Resolução nº 460, de 
14/12/2004, que estabelece diretrizes para a aplicação dos recursos e a 
elaboração das propostas orçamentárias do FGTS, no período de 2005 a 
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2008, e a Norma de Execução nº 46, de 10/11/2005, do lncra, que 
estabelece fluxo operacional para concessão, aplicação e prestação de 
contas dos créditos do Programa Crédito Instalação, no âmbito dos 
projetos de assentamento integrantes do Programa de Reforma Agrária. 
A Presidência interrompe a 1 ª Parte da reunião para ouvir as Sras. Maria 
do Carmo Lara, membro da Comissão de Desenvolvimento Urbano e 
Interior da Câmara Federal; Tereza Santos Silva, Coordenadora da 
Federação dos Trabalhadores Rurais da Agricultura Familiar - Fetraf -; 
Laci Siqueira, Gerente Operacional da Área de Desenvolvimento Urbano 
da Caixa Econômica Federal; e os Srs. Celso Ricardo Ludwg, 
Coordenador-Presidente da Cooperativa de Habitação dos Agricultores 
Familiares dos três Estados do Sul - Cooperhaf -; e Dimas Wagner 
Lamounier, Superintendente Institucional de Negócios de Minas Gerais 
da Caixa Econômica Federal, que são convidados a tomar assento à 
mesa. O Presidente, na qualidade de autor do requerimento que deu 
origem ao debate, faz suas considerações iniciais. Logo após, passa a 
palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os 
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas 
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares 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, 16 de março de 2006. 
Maria Tereza Lara, Presidente- Miguel Martini -André Quintão. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.864/2005 

Comissão de Segurança Pública 
Relatório 

De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em tela visa a 
declarar de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência aos 
Condenados de São Francisco - Apac-SF -, com sede no Município de 
São Francisco. 
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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, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A instituição é caracterizada pelo trabalho de humanizar a vida dos 

apenados da Comarca de São Francisco, buscando amparar e preservar 
os seus direitos e benefícios para recuperá-los e inseri-los na sociedade. 
Auxiliando as autoridades judiciárias e policiais, presta relevantes 
serviços à comunidade, pois oferece assistência jurídica, além de apoio 
moral, espiritual e material às famílias dos sentenciados. Realiza 
pesquisas psicossociais aplicadas e fornece aos presidiários suporte à 
educação e à saúde e possibilidades de orientação e treinamento 
profissional necessários à sua readaptação. 

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

Conclusão 
Pelo exposlo, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

2.864/2005, em turno único. 
Sala das Comissões, 14 de março de 2006. 
Leonardo Moreira, relator. 

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 242/2003 
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial 

Relatório 
De autoria do Deputado Paulo Piau, o Projeto de Lei nº 242/2003, 

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.270/2002, 
estabelece obrigatoriedade de divulgação dos preços do leite pagos a 
produtores e de venda de leite e derivados a estabelecimentos varejistas. 

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

Vem, agora, a esta Comissão para receber parecer sobre o mérito, nos 
termos do art. 102, ele o art. 188, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
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O projeto em tela, proposto originalmente pela CPI do Preço do Leite, 

tem por objetivo conferir maior transparência às transações do mercado 
do leite, tornando obrigatória a publicação sistemática dos valores de 
compra e de revenda do produto e de seus derivados. A norma utiliza o 
benefício da redução de ICMS, prevista na Lei nº 14.131, de 20/12/2001, 
para impor às empresas beneficiárias a obrigação que estabelece. 

A medida, porém, não obteve apoio de nenhuma das partes envolvidas. 
Os produtores rurais podem ser prejudicados por ela, pois o projeto 
ameaça extinguir um benefício fiscal que, apesar de concedido às 
empresas, acaba por beneficiá-los. As empresas podem ser prejudicadas 
economicamente caso tenham que divulgar os custos de cada produto, 
pois isso pode implicar em revelar a sua composição, informação 
estrategicamente guardada como segredo industrial. Por fim, esses dois 
segmentos da cadeia produtiva, produtores rurais e indústria, apostam 
numa solução fundada na auto-regulação, a exemplo do setor leiteiro do 
Estado do Paraná, onde se constituiu o Conselho Paritário 
Produtores/Indústrias de Leite do Estado do Paraná- Conseleite. 

Com o objetivo de sanar as contrariedades trazidas pela discussão do 
texto original deste projeto de lei, propomos o Substitutivo nº 1 ao final 
deste parecer. O substitutivo busca tornar obrigatória a inclusão do leite 
na merenda escolar dos estabelecimentos de ensino da rede estadual e 
incentivar o uso do leite produzido local ou regionalmente. 

A CPI do Preço do Leite promoveu uma ampla discussão sobre a 
questão do leite em Minas e recomendou o consumo do leite produzido 
local ou regionalmente nos programas sociais do Estado e dos 
Municípios, notadamente na merenda escolar. Os programas sociais do 
Estado, em sua quase totalidade, dão preferência ao leite em pó. 
Contudo, a CPI do Preço do Leite constatou a ocorrência de fraudes no 
processamento desse tipo de leite, principalmente a adição de soro de 
queijo, o que torna sua qualidade duvidosa. Além disso, esse tipo de leite 
é proveniente de locais distantes das regiões produtoras, muitas vezes de 
países que subsidiam pesadamente a produção, o que prejudica toda a 
cadeia produtiva do leite, no plano estadual e nacional. 
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A utilização do leite na merenda escolar nas redes estadual e 

municipais de ensino provocaria aumento na demanda regional de leite, 
com reflexos significativos para o produtor e para a economia regional. 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar tem por objetivo suprir 
15% das necessidades nutricionais das crianças em idade escolar. 
Segundo as normas do programa, os cardápios da merenda escolar 
devem ser elaborados considerando-se os hábitos alimentares e a 
vocação agrícola locais e privilegiando-se os produtos básicos. 

O manual produzido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação, voltado para os gestores do programa, recomenda a adoção 
do leite na lista de produtos básicos a serem adquiridos na merenda 
escolar, por considerá-lo um dos alimentos mais completos que existem, 
uma vez que contém a maioria dos elementos essenc1a1s 
micronutrientes e aminoácidos graxos - em quantidade superior à de 
qualquer outro alimento. O leite possui ainda proteínas de alta qualidade 
e elevado percentual de cálcio, além de outras substâncias bioativas, 
como enzimas, fatores de crescimento, hormônios e citocinas. Todos 
esses componentes reforçam a importância do leite de vaca como 
alimento diário fundamental para a saúde da criança. 

Sabe-se que Minas Gerais é o maior produtor de leite do Brasil, e que o 
produto tem grande potencial gerador de emprego e renda. Por essas 
razões, é bastante oportuno o tratamento conjunto de dois fatores que 
consideramos de vital importância: a inclusão do leite na merenda por 
suas incomparáveis qualidades nutricionais e o estímulo à produção e 
comercialização do leite produzido no Estado, por meio dos mecanismos 
de promoção institucional de que lança mão o Poder Executivo. 

Note-se que a medida proposta segue a mesma linha da Lei nº 14.132, 
de 2001, que inclui o café na merenda escolar e determina a promoção 
do produto na publicidade institucional do Estado. Entendemos, portanto, 
ser oportuna a apresentação do Substitutivo nº 1, que dá seqüência aos 
objetivos da Comissão que deu origem a esse projeto de lei. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 242/2003, 
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no 1 º turno, na forma do seguinte Substitutivo nº 1. 

SUBSTITUTIVO Nº 1 
Determina a inclusão do leite na merenda escolar e dispõe sobre a 

divulgação do produto. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - É obrigatória a inclusão do leite, preferencialmente de produção 

local ou regional, na merenda escolar dos estabelecimentos de ensino da 
rede estadual. 

Art. 2º- Incumbe ao Poder Executivo, em sua publicidade institucional: 
I - promover o consumo do leite produzido no Estado; 
11 - incentivar os Municípios a utilizar, nos programas sociais, o leite de 

produção local ou regional. 
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 14 de março de 2006. 
Padre João, Presidente - Doutor Viana, relator - Marlos Fernandes -

Paulo Piau. 
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.675/2005 

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática 
Relatório 

A proposição em epígrafe, de autoria do Deputado George Hilton, 
dispõe sobre a Política Estadual de Incentivo ao Turismo Educativo e dá 
outras providências. 

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade do projeto, na forma do Substitutivo nº 1, 
que apresentou. 

Vem a proposição agora a esta Comissão para, nos termos do art. 188, 
c/c o art. 102, VI, "a", do Regimento Interno, receber parecer quanto ao 
mérito. 

Fundamentação 
O projeto em análise institui a Política Estadual de Incentivo ao Turismo 

Educativo como forma de incrementar o acesso dos alunos da rede 
pública de ensino aos bens culturais e artísticos do Estado de Minas 
Gerais. 
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A educação contemporânea pnonza a formação integral do ser 

humano, em suas diversas dimensões. Diante disso, o processo de 
ensino-aprendizagem não deve ficar restrito à transmissão de 
conhecimentos teóricos em sala de aula. Faz-se necessário ampliar os 
horizontes do aluno, proporcionando a ele experiências diversificadas, 
pelo contato direto com as fontes da cultura e do conhecimento. 

O turismo educativo é uma das ferramentas que podem ser utilizadas 
para esse fim. A promoção de excursões a sítios, parques, museus, ou 
seja, a instâncias que se vinculam à memória, ao patrimônio, ao meio 
ambiente ou à vocação de determinada localidade ou região, abre novos 
cenários para o conhecimento e estimula a curiosidade dos alunos, o que 
é um fator vital para o aprimoramento do desempenho escolar. 

Em especial, certas áreas do conhecimento, como a educação 
ambiental e patrimonial, consideradas atualmente de suma importância 
para a formação do cidadão consciente e responsável, não podem 
prescindir de uma metodologia diferenciada, que conecte o aluno de 
modo mais direto ao objeto de estudo. É incontestável que trabalhar um 
determinado conteúdo em contato com a realidade visível favorece 
sobremaneira a sua apreensão por parte do aluno. 

Por essas razões, afirmamos o mérito da proposição em tela. 
A Comissão de Constituição e Justiça efetuou, por meio do Substitutivo 

nº 1, as adequações técnicas e jurídicas necessárias ao aperfeiçoamento 
da proposta original, inclusive pela importante consideração de que as 
medidas devem ser adaptadas à proposta pedagógica de cada 
estabelecimento de ensino. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

2.675/2005, no 1 º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 16 de março de 2006. 
Doutor Viana, Presidente e relator - Weliton Prado - Paulo Piau 

Leonídio Bouças. 
PARECER PARA O 1 ºTURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.793/2005 
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Relatório 

638 

De autoria do Deputado Weliton Prado, o projeto em epígrafe dispõe 
sobre os direitos e deveres dos estudantes e das entidades estudantis. 

Publicada no "Diário do Legislativo", em 10/11/2005, a proposição foi 
distribuída a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, 
ele o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto em exame dispõe, de modo abrangente, sobre os direitos e 

deveres dos estudantes e das entidades estudantis. Em geral, as 
instituições de ensino costumam inserir nos respectivos regulamentos tais 
direitos e obrigações. Trata-se, pois, de alçar à condição de lei ordinária 
matéria normalmente tratada em nível regulamentar. 

Do ponto de vista jurídico-constitucional, cumpre dizer que é lícito ao 
Estado legislar sobre a matéria na via da legislação concorrente, com 
base no art. 24, inciso IX, a seguir transcrito: 

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

I - ( ... ) 
IX- educação, cultura, ensino e desporto". 
Ressalte-se ainda que inexiste, no caso, norma instituidora de reserva 

de iniciativa a impedir que este Parlamento deflagre o devido processo 
legislativo sobre a matéria. 

Isso posto, deve-se dizer que o projeto apresenta algumas 
impropriedades de natureza jurídico-constitucional que devem ser 
reparadas. É o caso do art. 3º, que estabelece, de modo categórico, as 
situações que ensejariam abono de falta, como, por exemplo, 
participação em provas desportivas, eventos culturais, reuniões de 
colegiados ou conselhos da instituição ou congressos estudantis, 
nascimento de irmão, ato decorrente de religião professada pelo 
estudante, entre outros. Entendemos que tal questão deve ficar adstrita 
ao que dispuser o regulamento interno da instituição de ensino, que, no 
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uso da autonomia que lhe é assegurada pela Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, deve estabelecer os casos e as situações que 
reputar justificadores da concessão do abono. A propósito, há de 
ressaltar que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional é norma 
geral, de observância compulsória de todos os Estados da Federação. De 
fato, em matéria educacional, cabe à União editar as normas gerais, 
podendo os Estados suplementá-las na via da legislação concorrente. 
Remarque-se que um dos princípios vetores da legislação nacional é 
justamente o resguardo da autonomia das instituições de ensino. Em 
razão disso, propomos a supressão de todo o art. 3º do projeto. 

Também o princípio da autonomia das instituições educacionais opera 
como óbice ao disposto no art. 5º, o qual trata do regime disciplinar dos 
estudantes, estabelecendo as penalidades disciplinares a que estão 
sujeitos. Adentra-se, de modo evidente, o campo de atuação autônoma 
do estabelecimento educacional. 

Os arts 6° ao 9°, por sua vez, tratam da organização e do 
funcionamento das entidades estudantis. Ainda que seja para reiterar 
ditames já consignados na Constituição Federal, não é lícito ao Estado 
legislar sobre o funcionamento de associações civis, por força dos 
ditames consignados no art. 5º da Constituição da República, que 
asseguram, como um dos direitos e garantias fundamentais, a plena 
liberdade de funcionamento dessas entidades, vedada qualquer 
interferência estatal (incisos XVII, XVIII, XX, do art. 5° da Constituição 
Federal). Assim, apresentamos emenda supressiva dos dispositivos que 
abordam o assunto. 

O art. 11 autoriza as instituições de ensino a celebrarem contrato de 
comodato, o que é uma impropriedade jurídica, primeiro porque as 
instituições privadas de ensino têm liberdade de contratar 
independentemente de autorização legislativa, segundo porque as 
instituições públicas, administradas pelo Poder Executivo, também não 
dependem de autorização legislativa para contratar e, além disso, não 
podem celebrar contrato de comodato, em virtude de esta modalidade 
contratual estar vedada pelo art. 18 da Constituição mineira. Assim 
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sendo, suprimimos o art. 11. 

Outra objeção é feita ao art. 12, que assegura a representação dos 
estudantes nos órgãos colegiados e conselhos, consultivos e 
deliberativos, das instituições educacionais, assim como nas comissões 
instituídas para tratar de matérias relativas a ensino, pesquisa e 
extensão, estabelecendo, até mesmo, uma representação proporcional 
mínima, variável conforme o nível de ensino em questão. Parece-nos fora 
de dúvida que também aqui há violação ao princípio da autonomia das 
instituições de ensino, consagrado na referida Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, cujo âmbito de incidência, conforme visto, alcança 
todo o território nacional. Assim, sugerimos a supressão do art. 12. 

Entendemos também ser necessário suprimir o art. 15 do projeto, 
segundo o qual fica assegurado o direito de paralisação de aulas pelos 
estudantes, competindo à assembléia geral, por maioria absoluta de 
votos, decidir sobre a oportunidade de exercê-la e sobre os interesses 
que devam por meio dela defender. Trata-se de questão extremamente 
delicada, que, a nosso juízo, não pode receber o tratamento que lhe foi 
dado pelo projeto. A própria Constituição da República, ao assegurar o 
direito de greve, condiciona seu regular exercício aos termos 
estabelecidos em lei. A ausência de um balizamento jurídico mais 
consistente pode conduzir a abusos que ocasionem prejuízos irreparáveis 
ao ensino, pois trata-se de questão que envolve o aspecto temporal, de 
natureza irrecuperável. Essa a razão pela qual apresentamos uma 
emenda suprimindo esse artigo. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei nº 2. 793/2005 com as Emendas nº' 1, 2, 3, 4, 
5 e 6 a seguir apresentadas. 

Emenda nº 1 
Suprima-se o art. 3°. 

Emenda nº 2 
Suprima-se o art. 5º. 

Emenda nº 3 



641 
Suprimam-se os arts. 6º ao 9º. 

Emenda nº 4 
Suprima-se o art. 11. 

Emenda no5 
Suprima-se o art. 12. 

Emenda nº 6 
Suprima-se o art. 15. 
Sala das Comissões, 15 de março de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto 

Abramo - Weliton Prado. 
PARECER PARA O 1 ºTURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.916/2006 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 2.916/2006, 
encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem nº 489/2006, "modifica 
a estrutura orgânica da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, 
do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -
lpsemg -, cria cargos de provimento em comissão e funções gratificadas 
na Administração Direta do Poder Executivo e dá outras providências". 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 17/212006, foi o projeto 
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração 
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno, emitir parecer sobre os aspectos de juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da matéria. 

Fundamentação 
A proposição em exame altera a estrutura administrativa da Secretaria 

de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag - e do Instituto de 
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais- lpsemg -,com o 
intuito de centralizar naquele órgão as funções de perícia-médica da 
administração pública estadual. 

Conforme consta na exposição de motivos anexa ao projeto, 
historicamente, o serviço médico-pericial dos servidores estaduais 
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vincula-se a órgãos responsáveis pela administração de pessoal, uma 
vez que seus resultados produzem efeitos diretos na concessão de 
benefícios como licença médica e aposentadoria dos servidores, entre 
outros. Dessa forma, a transferência de tal função para a Seplag, órgão 
responsável pela administração de pessoal, tem o objetivo de racionalizar 
a prestação do serviço de perícia-médica, conferindo-lhe mais integração. 
Para viabilizar tal proposta, o projeto prevê a criação de uma 
Superintendência Central de Perícia-Médica e Saúde Ocupacional, 
vinculada à Seplag, e de determinados cargos, especificados nos seus 
Anexos I a 111. 

Vale aqui destacar que a perícia médica de determinados órgãos da 
administração pública estadual, que já possuem estrutura própria para a 
prestação desse serviço, continuará a ser desempenhada por eles. É o 
caso da Polícia Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, da 
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig - e do 
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -
DER-MG. No caso destes dois últimos órgãos, o projeto estabelece que 
eles deverão obedecer à orientação normativa da Superintendência 
Central de Perícia Médica e de Saúde Ocupacional. 

No que toca à reforma do lpsemg, o projeto em exame visa a fortalecer 
certas áreas consideradas essenciais para a qualidade na prestação dos 
serviços da autarquia. Assim, está sendo criada a Diretoria de 
Arrecadação e Finanças, com vistas a imprimir maior rigor no controle 
das despesas e das receitas do Instituto. O projeto estabelece ainda a 
criação dos cargos de Diretor, Superintendente e Chefe de Divisão e a 
adequação dos valores de funções gratificadas à complexidade das 
unidades regionais da entidade. 

O projeto cria, ainda, cargos comissionados no quadro de pessoal do 
Grupo de Atividades de Tributação, Fiscalização e Arrecadação, 
destinados à Secretaria de Fazenda, com vistas a fortalecer a capacidade 
de cumprimento do planejamento fiscal do Estado. 

Primeiramente, é preciso esclarecer que a medida se insere no contexto 
da reforma administrativa iniciada pelo governo do Estado em 2003. 
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Naquela oportunidade, o Governador enviou a esta Casa um grupo de 
proposições, que foram aprovadas por este Parlamento e tiveram o 
condão de introduzir na gestão de pessoal da administração pública 
estadual instrumentos de estímulo negativo e positivos para o servidor 
público. Trata-se do denominado "choque de gestão". Entre as 
proposições aprovadas, destaque-se a Emenda à Constituição nº 
57/2003, bem como as leis que instituíram o Adicional de Desempenho 
em substituição ao adicional por tempo de serviço, o Afastamento 
Voluntário Incentivado, a Avaliação Periódica de Desempenho e a perda 
de cargo em virtude de insuficiência de desempenho. 

Visando a dar prosseguimento à reforma administrativa e a cumprir o 
compromisso formalmente assumidos no art. 5º da Emenda à 
Constituição nº 57, de 2003, o governo, em 2004, enviou projetos que 
cuidavam de instituir carreiras específicas estruturadas de forma a 
proporcionar mais estímulo ao servidor e a imprimir mais eficiência na 
prestação dos serviços públicos. Já em 2005, foram aprovadas leis 
instituindo as tabelas salariais para as carreiras do Poder Executivo. 

Nesta oportunidade, o governo cuida de reorganizar 
administrativamente determinados órgãos do Estado, buscando, mais 
uma vez, a densificação do princípio da eficiência na administração 
pública. 

É importante registrar que esta Comissão se aterá ao exame jurídico da 
matéria, deixando para as comissões de mérito o exame dos impactos 
financeiros que tais medidas acarretarão na remuneração do servidor. 

Quanto aos aspectos jurídico-formais, a proposição atende aos 
pressupostos constitucionais, especialmente o art. 61, inciso VIII, da 
Constituição Estadual, que atribui a esta Casa Legislativa a competência 
para deliberar sobre a matéria, e o art. 66, inciso 111, alínea "b", da mesma 
Carta, que atribui ao Governador do Estado a iniciativa privativa para a 
deflagração do processo legislativo. 

O projeto deve também observar os imperativos da Lei de 
Responsabilidade Fiscal- Lei Complementar Federal nº 101 -, de 
4/5/2000, uma vez que a criação de cargos e funções gratificadas 
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implicará aumento de despesa para os cofres estaduais. Neste aspecto, 
os arts. 16 e 17 da referida lei exigem que a criação, a expansão ou o 
aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de 
despesa sejam acompanhados da estimativa do impacto financeiro-
orçamentário da proposta e da demonstração da origem dos recursos. 
Entende-se por despesas de caráter continuado a obrigação imposta por 
ato normativo ao ente de sua execução por um período superior a dois 
exercícios financeiros. O projeto em análise prevê aumento continuado de 
despesa; portanto, além da estimativa do impacto orçamentário-financeiro 
para o ano em que a lei entrar em vigor e para os dois anos 
subseqüentes, é exigida a comprovação de que a despesa criada ou 
aumentada não afetará as metas fiscais previstas no Anexo de Metas 
Fiscais integrante da Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme o 
disposto no art. 17, c/c o § 1 º do art. 4º, da Lei de Responsabilidade 
Fiscal. Informamos, todavia, que o governo do Estado, por meio da 
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão- Seplag -, encaminhou a 
esta Casa oficio em que consta a repercussão financeira decorrente da 
criação de cargos e funções gratificadas a que se refere o projeto. No 
entanto, a análise do conteúdo da mencionada informação deve ser feita 
à luz das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, pela Comissão 
de Fiscalização Financeira e Orçamentária, no momento oportuno. Neste 
aspecto, ressalta-se que, visando a minorar o impacto financeiro 
decorrente do projeto, se está propondo a extinção de dez funções 
gratificadas de Coordenador Regional previstas no art. 8º da Lei 
Delegada nº 109, de 2003. 

É ainda imperioso afirmar que a criação de tais cargos, bem como das 
funções gratificadas, deve ocorrer nos 180 dias anteriores ao final do 
mandato do Governador do Estado, uma vez que, nos termos do art. 21 
da Lei de Responsabilidade Fiscal, "é nulo de pleno direito o ato que 
resulte aumento da despesa com pessoal" e não atenda ao referido 
prazo. 

No que toca ao comando constitucional do art. 169 da Carta Magna, 
que determina que a criação de cargo, bem como a admissão ou a 



645 
contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e pelas entidades 
da administração direta ou indireta somente poderão ser feitas, se houver 
prévia e suficiente dotação orçamentária e autorização específica na Lei 
de Diretrizes Orçamentárias - LDO -, informamos que o art. 23 da Lei nº 
15.699 (LDO de 2005) autoriza, para atender ao disposto no referido art. 
169, § 1 º, inciso 11, da Constituição da República, "a concessão de 
vantagem, o aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e 
funções ou a alteração de estrutura de carreiras, conforme lei específica, 
bem como a admissão ou a contratação de pessoal a qualquer título, 
observado o disposto na Lei Complementar Federal nº 1 O 1 , de 2000". 

Por tratar da criação dos cargos em comissão, o projeto deve observar 
o percentual de cargos de recrutamento amplo permitido pela Lei nº 
9.530, de 1987, que dispõe sobre a forma de recrutamento para 
provimento de cargo em comissão do quadro permanente do Poder 
Executivo. Isso porque a Constituição Federal, em seu art. 37, inciso V, 
determina que os cargos em comissão devem ser preenchidos por 
servidores de carreira nos casos, nas condições e nos percentuais 
mínimos previstos em lei e destinam-se, apenas, às atribuições de 
direção, chefia e assessoramento. Propomos, assim, a Emenda nº 1, para 
que o percentual de cargos em comissão de recrutamento amplo, 
estabelecido na citada lei, seja observado. 

Consideramos juridicamente inadequada a previsão do § 2º do art. 5º 
do projeto, que pretende alterar um decreto. Ora, se a matéria é de 
decreto, é desnecessário e impróprio que ela seja objeto de lei. Visando a 
corrigir tal vício, apresentamos a Emenda nº 2, que suprime tal 
dispositivo. 

A Emenda nº 3 propõe adequar tecnicamente o art. 1 O, tendo-se em 
vista que os cargos de provimento em comissão nele criados pertencem 
aos quadros da Secretaria de Estado de Fazenda, e não ao Grupo de 
Atividades de Tributação, Fiscalização e Arrecadação, que é formado por 
um conjunto de carreiras compostas por cargos de provimento efetivo, 
agrupadas segundo sua área de atuação. 

A Emenda nº 4 propõe a supressão do inciso I do art. 23, uma vez que 
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a revogação do art. 11 da Lei Delegada nº 60, de 2003, se faz 
desnecessária pela ótica da técnica legislativa. 

Por fim, a Emenda nº 5 estabelece que a extinção do cargo a que se 
refere o art. 6° do projeto se dará a partir da data de publicação do 
decreto que o identificar. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 2.916/2006 com 
as Emendas nº 1 a 5, a seguir apresentadas. 

Emenda nº 1 
Dê-se ao § 1 º do art. 5º e ao parágrafo único do art. 14 a seguinte 

redação: 
"Art. 5º- ( ... ) 
§ 1 º - A identificação, a lotação e a forma de recrutamento dos cargos 

de que trata este artigo serão estabelecidas em decreto, observado o 
disposto na Lei nº 9.530, de 29 de dezembro de 1987."; 

"Art. 14- ( ... ) 
Parágrafo único - A identificação, a lotação e a forma de recrutamento 

dos cargos de que trata este artigo serão estabelecidas em decreto, 
observado o disposto na Lei nº 9.530, de 29 de dezembro de 1987."; 

Emenda nº 2 
Suprima-se o§ 2º do art. 5º. 

Emenda nº 3 
Substitua-se, no art. 1 O, a expressão "Quadro Específico de cargos de 

provimento em comissão do Grupo de Atividades de Tributação, 
Fiscalização e Arrecadação" pela expressão "Quadro Específico de 
cargos de provimento em comissão da Secretaria de Estado da 
Fazenda". 

Emenda nº 4 
Suprima-se o inciso I do art. 23, renumerando-se os demais. 

Emenda nº 5 
Substitua-se o § 1 º do art. 6º pelo seguinte parágrafo único: 
"Art. 6º- ( ... ) 
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Parágrafo único - A extinção de que trata o "caput" deste artigo se 

efetivará na data de publicação do decreto que identificar o cargo. ". 
Sala das Comissões, 15 de março de 2006. 
Ermano Batista, Presidente e relator - Weliton Prado - Gilberto Abramo -

Sebastião Costa. 
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 21 DE MARÇO DE 2006 

ATAS 
ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4' SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA DA 15' LEGISLATURA, EM 15/3/2006 
Presidência dos Deputados Mau ri Torres e Fábio A velar 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1' Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem 
do Dia): 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de 
Proposições: Requerimento do Deputado Rogério Correia; aprovação -
Registro de presença - Votação, em 1 º turno, do Projeto de Lei nº 
2.796/2005; requerimentos dos Deputados Durval Ângelo, Rêmolo Aloise, 
André Quintão, Rogério Correia e lrani Barbosa; deferimento; discursos 
dos Deputados Sargento Rodrigues e Weliton Prado; votação do 
Substitutivo nº 1; aprovação - Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei nº 
324/2003; aprovação na forma do vencido em 1 º turno com as Emendas 
n°s 1 e 2 - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.540/2005; 
aprovação na forma do vencido em 1° turno com a Emenda nº 1 -
Votação, em 1 º turno, do Projeto de Lei nº 2.643/2005; aprovação com a 
Emenda nº 1 - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 774/2003; 
aprovação - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1 .429/2004; 
aprovação na forma do vencido em 1 º turno; declarações de voto -
Questão de ordem; inexistência de quórum para a continuação dos 
trabalhos - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento. 

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

Fernando Faria - Elmiro Nascimento - Alberto Pinto Coelho - Alencar da 
Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes 
- Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Carlos 
Gomes - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon 
Melo - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana -
Edson Rezende - Elisa Costa - Ermano Batista - Fahim Sawan - George 
Hilton - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo 
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Valadares - lrani Barbosa - Jayro Lessa - Jésus Lima - João Leite - José 
Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonídio 
Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Kangussu -
Maria Olívia - Marlos Fernandes - Olinto Godinho - Padre João - Paulo 
Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Sargento Rodrigues - Sávio 
Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Weliton Prado - Zé 
Maia. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Mau ri Torres) - Às 20h11 min, 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. 2º-Secretário, para 
proceder à leitura da ata da reunião anterior. 

1 ª Parte 
Ata 

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

2ª Parte (Ordem do Dia) 
2ª Fase 

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

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

o Projeto de Lei nº 2.357/2005, apreciado na reunião extraordinária 
realizada ontem, à noite, bem como a Proposta de Emenda à 
Constituição nº 67/2004, que, na referida reunião, recebeu emenda e foi 
devolvida à Comissão Especial, para parecer. 

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

Correia solicitando a inversão da pauta da reunião, de modo que os vetos 
sejam apreciados em último lugar e que os Projetos de Lei nºs 
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2.796/2005, 324/2003 e 2.540 e 2.643/2005 sejam apreciados em 
primeiro lugar, nessa ordem. Em votação, o requerimento. As Deputadas 
e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. 

Registro de Presença 
O Sr. Presidente - A Presidência registra e agradece a presença, em 

Plenário, do Sr. Demétrio Arantes Pereira, Prefeito Municipal de 
Divinópolis, e filho do ex-Deputado Geraldo da Costa Pereira. 

Votação, em 1 º turno, do Projeto de Lei nº 2. 796/2005, do Procurador-
Geral de Justiça, que dispõe sobre o subsídio dos membros do Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 37, inciso XI, c/c o 
art. 93, inciso V, da Constituição Federal. A Comissão de Justiça conclui 
pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que 
apresenta. As Comissões de Administração Pública e de Fiscalização 
Financeira opinam pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 
1. apresentado pela Comissão de Justiça. Emendado em Plenário. voltou 
o projeto à Comissão de Administração Pública, que opina pela rejeição 
das Emendas n°s 1 a 6. 

- A seguir, vêm à Mesa e são deferidos pelo Sr. Presidente, cada um 
por sua vez, nos termos do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, 
requerimentos dos Deputados Durval Ângelo solicitando a retirada de 
tramitação da Emenda nº 1; Rêmolo Aloise solicitando a retirada de 
tramitação das Emendas nºs 2 e 3; André Quintão solicitando a retirada 
de tramitação da Emenda nº 4; Rogério Correia solicitando a retirada de 
tramitação da Emenda nº 5 e lrani Barbosa solicitando a retirada de 
tramitação da Emenda nº 6. 

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo nº 1. Com a palavra, para 
encaminhar a votação, o Deputado Sargento Rodrigues. 

O Deputado Sargento Rodrigues- Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 
Deputadas, público que nos assiste pela TV Assembléia, não farei 
encaminhamento contrário à votação do Projeto de Lei nº 2. 796/2005. 
Esse não é o nosso intuito. Certamente. esta Casa deverá aprovar a 
proposta que trata dos subsídios dos membros do Ministério Público. 
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Gostaria, Sr. Presidente, apenas de dizer que precisamos acabar com 

essa amarra constitucional, que eu diria perversa, Deputado Edson 
Rezende. O art. 37 da Constituição da República faz essa amarra no que 
diz respeito aos salários ou aos subsídios dos Ministros do STF, como 
teto-limite, e dos demais membros dos Poderes, Procuradores Federais, 
Deputados Federais, Senadores e Ministros. É repetida nessa mesma 
lógica para os Estados, na forma do subteto. O que nos entristece muito é 
que a Constituição, no mesmo art. 37, não permite sequer um paralelo, 
uma referência com o salário mínimo. 

Então, temos um punhado de servidores públicos que, há tempos, 
ganhava 3, 5 ou 1 O salários mínimos, e, devido à Constituição Federal, 
não é permitido fazer essa amarra. Por outro lado, para os membros dos 
Poderes essa amarração constitucional permanece. 

Trata-se de um lógica perversa. Diria que foi construída pela ótica do 
poder, mas, na prática, temos uma casta daqueles que têm um teto 
salarial muito diferente dos demais servidores públicos. 

Sr. Presidente, Deputados e Deputadas, votaremos favoravelemente ao 
projeto porque entendemos que há, sim, uma determinação constitucional 
para que o projeto seja votado na forma em que foi apresentado. Por 
outro lado, estamos preocupados. Aproveito o momento para dizer que 
precisamos fazer com que o Congresso Nacional faça uma modificação 
no art. 37 da Constituição da República. 

Cito um exemplo muito próximo. No final do governo Itamar Franco, o 
Soldado da Polícia Militar ou o agente da Polícia Civil - Detetive -
ganhavam cinco salários mínimos, enquanto o valor do salário era de 
R$200,00. No início de carreira, ganhavam-se R$1.000,00. Hoje o policial 
militar, neste governo, tendo os reajustes salariais que obtivemos junto ao 
Governador Aécio Neves, alcançou um percentual de 33%, totalizando 
um valor de R$1.333,00, distante dos cinco salários mínimos de hoje e 
mais distante ainda do salário mínimo que vigorará a partir de 1 º/4/2006, 
estipulado pelo governo federal, da ordem de R$350,00. Os cinco salários 
mínimos alcançariam o piso salarial de R$1.750,00. 

É a essa lógica perversa que estamos fazendo crítica. Aproveitamos 
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ainda o momento para cobrar do Congresso Nacional iniciativas do 
governo federal, de Deputados Federais e de Senadores, para que 
possamos fazer reverter essa amarração apenas pela ótica de quem está 
no poder pelo poder. 

Portanto os demais servidores públicos nem sequer podem ter uma 
referência com o salário mínimo, mesmo porque o art. 37 da Constituição 
da República não permite que essa referência seja feita. Por isso muitos 
servidores públicos do Estado estão com seus salários defasados em 
relação ao salário mínimo. Infelizmente há uma proibição expressa no art. 
37 da Constituição Federal. 

Sr. Presidente, essa situação cada vez me preocupa mais. Vemos que 
há uma determinação na Constituição Federal que vincula o subteto 
salarial nos Estados, mas, em compensação, na mesma Carta, há a 
proibição taxativa em que nem sequer os servidores públicos podem ter a 
referência com o salário mínimo. 

Isso é no mínimo desumano. Precisamos lutar e acionar os Deputados 
Federais, o Congresso Nacional no todo, o governo federal para termos 
um pouco mais de clareza e contribuirmos, de forma decisiva, para que 
essa perda salarial dos demais servidores públicos não aconteça com o 
passar do tempo. Precisamos fazer o resgate salarial desses servidores, 
revertendo a lógica prevista na Constituição da República. 

Sr. Presidente, nosso encaminhamento é pela aprovação do projeto. 
Não há de nossa parte nenhum empecilho para votar, mesmo porque a 
legislação federal determina essa vinculação, mas que sirva, neste 
momento, para que nós, Deputados Estaduais, possamos fazer, mais 
uma vez, uma séria reflexão sobre esse assunto, que muito incomoda a 
todos nós, Deputados e Deputadas. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Weliton Prado. 

O Deputado Weliton Prado - Boa noite a todos e a todas. Gostaria de 
encaminhar, em nome do Bloco PT-PCdoB, favoravelmente ao Projeto nº 
2.796/2005, da Procuradoria-Geral de Justiça. A Lei nº 11.143, de 
26/7/2005, dispõe sobre o subsídio do Procurador-Geral da República, e 
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o art. 39 da Lei nº 11.144, de 26/7/2005, dispõe sobre o subsídio dos 
Ministros do STF, referido no art. 48, inciso V, da Constituição Federal. 

Essas leis fixam os subsídios do Procurador-Geral de Justiça em 
R$22.111 ,25 a partir de janeiro de 2006, bem como os subsídios do 
Procurador de Justiça em R$19.403,75. Gostaria de encaminhar 
favoravelmente, mas com a seguinte ressalva: o Bloco PT-PCdoB é 
contra a retroatividade a janeiro de 2005. Pode-se alegar que é uma 
questão legal. Podem dizer que a lei garante a retroatividade. Do ponto 
de vista político e da justiça, somos contra. Lutamos muito para fazer 
mudanças em relação aos subsídios dos servidores do Estado. É 
lamentável ver um professor ganhar menos que um salário mínimo. O 
piso salarial dos servidores do Estado de Minas Gerais é um dos 
menores do Brasil, tanto na educação quanto na saúde ou na segurança 
pública. O governo não teve sensibilidade para garantir um reajuste maior 
na votação das tabelas das diversas categorias. Ele não teve também a 
sensibilidade de garantir a retroatividade. Encaminho de forma favorável 
à aprovação do projeto. Colaboramos para que o projeto fosse votado na 
noite de hoje. Retiramos a emenda, por meio do Deputado Rogério 
Correia, que a apresentou, mas com um acordo para reapresentá-la no 2º 
turno. Já há um acordo para, no 2º turno, apresentá-la, proibindo a 
retroatividade a janeiro de 2005. Vamos lutar pela aprovação dessa 
emenda. 

O Projeto de Lei nº 2. 796/2005, do Procurador-Geral de Justiça, dispõe 
sobre os subsídios dos membros do Ministério Público do Estado de 
Minas Gerais, nos termos dos arts. 37, inciso IX, e 93, inciso V, da 
Constituição Federal. O projeto em exame, ao dispor sobre subsídios dos 
membros do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, modifica o 
sistema remuneratório. Trata-se de um desdobramento e uma alteração, 
no quadro normativo que disciplina a remuneração dos agentes públicos, 
servidores públicos, em relação à Emenda à Constituição nº 19, que 
introduziu em nosso sistema jurídico o subsídio como norma de 
remuneração de agentes políticos e de servidores públicos. Foi 
acrescentado o art. 39 da Carta Magna. É importante deixar isso bem 
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claro para que a população de Minas Gerais tome conhecimento. O 
membro de Poder ou detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado 
e os Secretários de Estado e de Municípios serão remunerados 
exclusivamente por subsídio fixado em parcela única. É vedado o 
acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, verba, prêmio, verba 
de representação, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37. 
Vai ser fixada uma parcela única. Acho que é muito justo. Vão acabar os 
penduricalhos, as gratificações adicionais, os abonos e os qüinqüênios, 
que elevam os salários de alguns agentes públicos que recebem altos 
salários, como é o caso de alguns servidores da própria Assembléia. 
Acho que isso é um avanço rumo à democracia e à transparência. 

Parabenizo o Procurador-Geral de Justiça por essa iniciativa. A ética e 
a democracia são fundamentais. Todos esses últimos acontecimentos no 
nosso país são males que vêm para o bem. A população está mais atenta 
e de olho nos agentes, inclusive no Poder Judiciário. Desejo louvar e 
dizer que o voto do Bloco PT-PCdoB é pela aprovação, mas contra a 
retroatividade dos salários a janeiro de 2005. 

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1 º turno, o Projeto de Lei nº 
2.796/2005 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Administração 
Pública. 

Votação, em 2º turno. do Projeto de Lei nº 324/2003, do Deputado 
Leonardo Quintão, que dispõe sobre o limite máximo de alunos por sala 
de aula na rede pública de ensino estadual e dá outras providências. A 
Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto com as 
Emendas nºs 1 e 2, que apresenta, ao vencido em 1 º turno. Em votação, 
o projeto, salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as 
Emendas nºs 1 e 2. As Deputadas e os Deputados que as aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, 
aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 324/2003 na forma do vencido 
em 1 º turno, com as Emendas nºs 1 e 2. À Comissão de Redação. 
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Votação, em 22 turno, do Projeto de Lei nº 2.540/2005, do Governador 

do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de 
Patrocínio o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização 
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 12 

turno, com a Emenda nº 1 , que apresenta. Em votação, o projeto, salvo 
emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. 
As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 22 turno, o 
Projeto de Lei nº 2.540/2005 na forma do vencido em 1 º turno, com a 
Emenda n2 1 . À Comissão de Redação. 

Votação, em 1 º turno, do Projeto de Lei nº 2.643/2005, do Deputado 
Luiz Fernando Faria, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Centro 
Federal de Educação Tecnológica de Rio Pomba o imóvel que especifica. 
A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a 
Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira 
opina pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de 
Justiça. Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados 
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. 
Está, portanto, aprovado, em 1 º turno, o Projeto de Lei nº 2.643/2005 com 
a Emenda nº 1. A Comissão de Fiscalização Financeira. 

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 774/2003, do Deputado 
Dilzon Melo, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de 
Dores do lndaiá o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização 
Financeira opina pela aprovação do projeto. Em votação, o projeto. As 
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação. 

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1 .429/2004, do Deputado 
Leonardo Moreira, que dispõe sobre a política estadual de saúde vocal. A 
Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do vencido 
em 1 º turno. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o 
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aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, 
portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 1.429/2004 na forma 
do vencido em 1 ºturno. À Comissão de Redação. 

Declarações de Voto 
O Deputado Weliton Prado - O Projeto de Lei nº 324, do Deputado 

Leonardo Quintão, dispõe sobre o limite máximo de alunos nas salas de 
aula nos estabelecimentos de ensino, de acordo com o que foi aprovado: 
20 crianças em creche, 30 alunos em pré-escola e alfabetização, 45 
alunos no Ensino Fundamental e no Médio. Terão no mínimo 4 horas de 
aulas por dia. O número de alunos do Ensino Fundamental e do Médio 
será aumentado. Tenho algumas preocupações em relação a isso. 

Votamos favoravelmente ao projeto. Um verdadeiro caos está instalado 
na educação. As salas de aula construídas na maioria das escolas do 
Estado são cubículos que não têm a menor possibilidade de serem 
ocupadas por 20 ou 30 alunos. Visitei algumas escolas em Divinópolis, 
com o Vereador Juliano, do PT_ Em algumas salas de aula, o estudante 
tem de pisar em cima das carteiras para sair. A sala é muito pequena 
para os 25 alunos, e não é possível colocar nem mais uma cadeira. Como 
obrigar uma escola a colocar, em uma sala de aula, pelo menos 45 
alunos? 

O governo tem de colocar a mão na consciência e parar de fazer 
discursos, "marketing" e divulgação, dizendo que há uma revolução na 
educação de Minas, que as crianças entram com 6 anos na escola. É 
pura balela. Isso é um projeto para as escolas do Estado. A LDB e a 
maioria das escolas já garantiram a municipalização. O ensino de 1 ª a 4ª 
séries é responsabilidade do Município. São poucas as escolas que 
oferecem o Ensino Fundamental entre as instituições do Estado. 

O Governador divulga em todos os Estados - e não é verdade - que, em 
Minas Gerais, os servidores tiveram mais de 54% de reajuste. Gostaria 
que ele provasse onde houve isso, pois o reajuste dos servidores foi 
muito pequeno e, em alguns casos, o servidor está ganhando até menos 
do que ganhava. São apenas 5% de reajuste, e ainda desconta-se a VTI. 
Além disso, os trabalhadores contribuem com o lpsemg e não têm direito 
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à aposentadoria. É uma via-crúcis para aposentar e não têm direito à 
saúde no lpsemg. É uma grande preocupação. 

Essa medida aumenta o número de alunos por sala de aula sem 
garantir infra-estrutura, porque, em muitas escolas do Estado, não há 
carteiras e cadeiras suficientes. Além disso, em centenas de outras, não 
há nem rede de esgoto, iluminação elétrica, banheiro, biblioteca e quadra. 
Temos de ter cuidado. Essas são medidas paliativas. 

Votamos favoravelmente ao projeto, mas estamos de olho no 
posicionamento do governo e da Secretaria de Educação, que têm de 
parar de fazer seminários e eventos, trazendo os servidores do interior 
para se hospedarem em hotéis de luxo. Dizem que haverá recursos para 
as escolas-referência, mas até agora não saiu nada; ficaram apenas no 
papel e no discurso. 

Um percentual de 50% das aulas de educação física foi cortado. Os 
estudantes tinham duas aulas por semana, hoje só têm uma. Propomos 
que seja feito um debate na Comissão de Educação sobre a questão da 
educação física, cuja carga horária diminuiu em 50% nas escolas do 
Estado. 

A educação tem de ser tratada com seriedade. Não queremos nada 
mais que garantir o direito dos servidores, que é dever do Estado. 
Queremos que o Estado cumpra sua obrigação. Queremos que o 
Governador cumpra o que prometeu durante o pleito eleitoral: valorização 
dos servidores, estruturas para as escolas e prédios estaduais. 
Infelizmente isso não é realidade no Estado até hoje. 

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, manifestamo-nos 
favoráveis ao projeto porque temos também essa compreensão de que é 
fundamental termos o controle e o limite de alunos por sala de aula. 

Há de se aproveitar pelo menos uma palavra do Deputado Weliton 
Prado, quando fala da importância de tratar com seriedade a questão. 
Aproveito para dizer que devemos tratar o assunto com a devida 
seriedade, não correndo o risco de, no entusiasmo e no afã de 
simplesmente estabelecer uma crítica, passarmos a expor o que não 
corresponde à verdade e ao que testemunhamos no dia-a-dia. 
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Quando votamos a favor desse projeto, demos sequencia a um 

trabalho sério que vem sendo realizado na recuperação da rede física, 
além dos investimentos na educação como um todo, como a ampliação 
do período escolar, com o acréscimo de mais um ano, e a oferta do livro 
didático para o 2º grau. 

O Deputado procedeu a uma abordagem muito pontual, referindo-se à 
minha querida Divinópolis e falando sobre as salas de aula que são 
cubículos como banheiros. É triste constatar que, nesse aspecto, a 
seriedade precisa ser recuperada. Em nome da seriedade, digo que 
conheço cada escola estadual de Divinópolis. Fui Prefeito dessa terra 
querida e posso dizer que nunca se investiu tanto em reforma, ampliação 
e melhoria das escolas estaduais em Divinópolis como nos últimos três 
anos. 

Conseguimos a ampliação da Escola Patronato Bom Pastor, a 
ampliação e a reforma do Colégio Polivalente, do São Tomaz de Aquino, 
nosso querido estadual do Porto Velho, da Escola Antônia Valadares, da 
Escola São Vicente, no Bairro Niterói, da Escola Antônio da Costa 
Pereira, no Bairro das Nações, da Escola Estadual !ermida(?), do 
Alizuque(?) e do Miguel Couto. Todas as escolas estaduais de Divinópolis 
receberam investimentos. Essa exposição é surpreendente. 

A verdade é absolutamente cristalina, mais dura que o aço e intangível. 
Não adianta um proselitismo desses para tentar mascarar uma realidade 
que salta aos olhos. 

Aproveito para dizer que houve um tempo de grandes investimentos na 
construção de escolas em Divinópolis. Saúdo a grande figura do 
Deputado Geraldo da Costa Pereira, que passou por esta Casa. O seu 
filho, que está presente, é Prefeito de Divinópolis e testemunhou uma 
fase de construção de várias escolas. Aquele Deputado nos representava 
de forma muito digna e nos ajudou a levar para o Município várias 
escolas, que foram ampliadas e reformadas pelo Governador Aécio 
Neves, a partir de um trabalho sério, com investimentos que nunca foram 
feitos na história de Minas Gerais. 

Portanto, para o bem da seriedade com que se deve tratar esse 
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assunto, sabemos separar o debate caloroso e absolutamente 
democrático, da Oposição e da Situação, das informações, pois aqueles 
que nos ouvem podem ser induzidos ao equivoco total. 

Eu estava em Plenário quando alguém se referiu a Divinópolis, ao falar 
em escola estadual. Lá, estamos acompanhando os investimentos feitos, 
lutando por eles e com a convicção de que estamos no caminho certo. 
Algumas escolas ainda precisam de investimentos, principalmente em 
uma cidade com mais de 200 mil habitantes, mas chegaremos a todas 
elas. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Deputado Fahim Sawan - Sr. Presidente e Srs. Deputados, com muita 
honra votei favoravelmente ao projeto do Deputado Leonardo Quintão, 
que dispõe sobre o limite máximo de alunos por sala de aula na rede 
pública, o que é muito procedente. 

Quero dar a minha impressão sobre o que disse o Deputado Weliton 
Prado. Mais uma vez, ele transformou em brincadeira o jogo político que 
está fazendo com coisas sérias. Hoje, pela manhã, quando o Deputado 
Weliton Prado se referiu à dengue apenas como uma casuística política, 
tive de fazer uma intervenção na sua fala para mostrar-lhe que não se 
brinca com coisa séria, porque pessoas estavam morrendo na minha 
cidade, na cidade dele, e que isso tinha de ser coisa suprapartidária. 

Vem aqui agora o mesmo Deputado para ridicularizar as nossas ações 
de governo, as nossas salas de aula no Estado de Minas Gerais e ir 
contra os seminários e a formação dos nossos professores. Não estou 
entendendo esse Deputado, pois, há pouco tempo, vi um panfleto seu 
anunciando reforma do Governador Aécio Neves em Uberlândia. 
Também posso dizer-lhe, Deputado, que há mais de 20 anos as escolas 
de Uberaba não viam sequer uma mão de tinta, e hoje, como o Deputado 
Domingos Sávio atesta quanto às escolas de Divinópolis, mais da metade 
das suas escolas estão reformadas. Ainda há pouco V. Exa. disse que foi 
às escolas de Uberaba, mas tenho a certeza de que não foi no Alfredo 
Freire, no Bairro Totunas e em várias escolas que foram reformadas e 
nas quais os alunos sentem o maior orgulho de estudar, porque são 
melhores que as escolas particulares da minha cidade. 
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Deputado Weliton Prado, antes de fazer tais referências, por favor, vá 

ver de perto. Vou dizer-lhe mais uma coisa: por favor, pare de falar sem 
que as suas palavras tenham consistência. Vá participar e ver, de perto, o 
Projeto Escola Viva, Comunidade Ativa, que estamos instalando na 
cidade de Uberaba. É uma escola de tempo integral. Treze escolas do 
meu Município serão transformadas em escolas de tempo integral, a fim 
de se tornarem atraentes para que o aluno fique lá dentro. Essas escolas, 
Deputado, realmente transformarão o momento educacional do Estado de 
Minas Gerais, projeto da Secretária Vanessa e do Deputado Fahim 
Sawan, acatado pelo Governador Aécio Neves. Não posso permitir que V. 
Exa. faça tamanhas injustiças com pessoas sérias que estão trabalhando 
na educação neste Estado. Não posso permitir que brinque com a saúde 
como fez nesta manhã, fazendo chacotas e desmoralizando o trabalho de 
agentes sanitários. Agora, V. Exa. vem denegrir o mesmo trabalho do 
pessoal da educação. Não faça isso, Deputado, por favor, seja justo. 
Respeito muito V. Exa., mas V. Exa. tem passado dos limites nesta Casa, 
onde queremos seriedade. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, também votei 
favoravelmente ao projeto do Deputado Leonardo Quintão, o qual, acima 
de tudo, garante as condições da educação, principalmente da forma 
como estão sendo tratadas no Estado. Não poderia deixar de fazer reparo 
nas palavras do Deputado Weliton Prado, que, talvez por falta de 
conhecimento, criticou a maneira correta, transparente, dedicada e 
decidida com que a nossa Secretária Vanessa Guimarães Pinto vem 
tratando a educação no nosso Estado, em primeiro lugar, pela qualidade 
excepcional do ensino. Juntamente com toda a sua equipe, a Secretária 
não tem medido esforços para a valorização do servidor da educação. 
Basta dizer que votamos nesta Casa o plano de carreira. Mas o que 
realmente me salta aos olhos e dói nos ouvidos é a ponderação do 
Deputado Weliton Prado quanto às nossas escolas estaduais, Deputado 
João Leite. Afirmo a V. Exa., pelo meu Sul de Minas: há muitos anos, 
nenhum governo conseguiu fazer tanto pela recuperação, pela melhoria e 
pela construção de nossas escolas estaduais. Quero ressaltar o trabalho 
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dedicado de nossa Secretária, haja vista que, na última quarta-feira, S. 
Exa. esteve no Sul de Minas, mais precisamente em Caxambu, onde a 
Superintendência de Ensino está completando 15 anos de efetivo 
trabalho pela educação regional. Lá pudemos verificar o apreço que toda 
a região tem por S. Exa. Sem dúvida alguma, a Secretária tem-se 
envolvido nos mais variados processos, tais como a recuperação, a 
construção e a conservação do patrimônio instalado nas dezenas de 
Municipios da região sul-mineira. Não poderia silenciar-me nem deixar de 
destacar tudo que a nossa Secretária de Educação tem feito para a 
melhoria da rede física da nossa região, oferecendo aos Municípios, em 
parceria com os Prefeitos e com todas as comunidades urbanas e rurais, 
condições de conforto a todos os alunos que participam efetivamente do 
processo educacional. 

Faço esse registro acima de tudo em homenagem, respeito e até por 
dever de gratidão à nossa Secretária de Educação, que tem destinado 
inúmeros recursos não somente ao Sul de Minas. mas a todo o Estado, 
propiciando condições para que o aluno receba suas aulas e tenha seu 
curso ministrado com conforto e, principalmente, com respeito. Aliás, 
essa é a meta do nosso Governador Aécio Neves, que, desde o primeiro 
momento, definiu a saúde e a educação como metas basilares do seu 
governo. E hoje se percebe como o Estado de Minas Gerais tem 
correspondido de forma extraordinária na área da educação. 

Quero fazer esse registro em nome do Sul de Minas, para testemunhar 
que as nossas escolas realmente têm recebido especial atenção quanto à 
sua conservação por parte da Secretaria e do Governador. 

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, solicito a palavra pelo art. 
164 do Regimento Interno. 

O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - A Presidência não vai 
conceder-lhe a palavra pelo art. 164, por entender que V. Exa. não foi 
atingido de maneira ofensiva. 

O Deputado João Leite - Obrigado, Sr. Presidente. Aguardávamos que 
V. Exa. realmente seguisse o Regimento Interno, regimentalista que é. 
Todos estamos aguardando para declarar voto nessa matéria. Na 
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verdade, eu não me poderia calar depois de ouvir tantas ofensas às 
escolas estaduais. De alguma forma, os Deputados que me antecederam 
colocaram a importância do projeto que nelas tem sido desenvolvido. Eu, 
que tenho filho na escola pública, tenho a dizer que é ela é um verdadeiro 
modelo, dado o ensino, o cuidado, a situação das salas de aula e 
especialmente o trabalho realizado pelos professores. Também gostaria 
de dizer da importância de, cada vez mais, os professores da rede 
estadual continuarem a buscar excelência, como tem ocorrido, ao 
participarem de seminários e de outros eventos. Vindo a Belo Horizonte, 
esses professores devem ficar em lugares confortáveis. Como Deputado, 
entendo que devem merecer esse reconhecimento e atenção por parte do 
poder público, hospedando-se em locais confortáveis e seguros. 

E também essa busca importante da excelência para que tenhamos 
uma transformação real da nossa população. Essa transformação dá-se a 
partir do investimento na educação. Quanto mais se investir, 
especialmente na educação infantil, mais teremos melhorias nas 
condições sociais do nosso país. Reconhecemos o trabalho desenvolvido 
pelos nossos professores. Não consigo imaginar que um professor da 
rede estadual de ensino de Minas Gerais aceitaria dar aulas num 
banheiro. Isso é inaceitável, impossível, descabido. Dou meu testemunho 
pessoal sobre o trabalho desenvolvido pelos professores, pelos 
servidores da educação do Estado de Minas Gerais, todos eles zelosos 
com as crianças e os adolescentes. 

O Estado, agora, investe no esporte nas escolas. Teremos os Jogos 
Escolares de Minas Gerais e temos o Minas Olímpica, que envolve as 
escolas na busca de potenciais do esporte entre os alunos. Votamos o 
projeto Minas Esporte, que nasceu da Frente Parlamentar do Esporte. A 
educação está atendida, e os Deputados atentos, a fim de que não falte 
investimento para o esporte nas escolas. 

Obrigado, Deputado Fábio Avelar, que demonstra ser um 
regimentalista, um democrata, garantindo-me a palavra para minha 
declaração de voto, apesar da manifestação permanente do Deputado 
Weliton Prado, que parece não conseguir ouvir os outros, esquecendo-se 
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de que existe um Regimento Interno e cada um tem um tempo para falar. 
S. Exa. já fez sua declaração de voto, e há outros oradores que também 
têm o direito de fazer uso da palavra. 

O Deputado Zé Maia - Sr. Presidente, tivemos, nas declarações de 
voto, de um lado, o Deputado Domingos Sávio defendendo a qualidade 
do ensino e das escolas de Divinópolis e, de outro, o Deputado Weliton 
Prado afirmando que o ensino e as escolas da referida cidade estão em 
estado precário. Concordo com o Deputado Domingos Sávio. 

Em matéria divulgada no último domingo pela "Folha de S. Paulo", um 
dos maiores órgãos de imprensa do País, no desempenho do Enem, que 
avalia o ensino médio brasileiro, Divinópolis ficou na 12" posição do País 
e na 3ª posição do Estado de Minas Gerais. 

O Sr. Presidente - Interrompo V. Exa. por uns minutos para dizer ao 
Deputado Weliton Prado que tanto ele quanto outro Deputado apenas 
poderão fazer uso da palavra mediante autorização da Presidência. 
Portanto. peço ao Deputado Weliton Prado que respeite o Regimento. 
Com a palavra, o Deputado Zé Maia. 

O Deputado Zé Maia - Ilustre Deputado Domingos Sávio, é preciso 
reconhecer que V. Exa. está coberto de razão. Se o Município foi avaliado 
como o 12º colocado do País e o 3º de Minas Gerais, é porque realmente 
o ensino de Divinópolis é da maior qualidade. 

Faz-se necessário contradizer o Deputado Weliton Prado, quando diz 
que as escolas mineiras estão em estado precário. A Secretária Vanessa 
Guimarães Pinto e o Governador Aécio Neves têm-se esforçado muito 
para recuperar a qualidade do ensino escolar. Em visita a várias escolas 
da região, constatamos que a situação não é diferente da de outras 
regiões do Estado. Escolas que há 1 O, 20 anos não recebiam recursos 
para a recuperação dos prédios, para o mobiliário e para equipamentos, 
atualmente se encontram em ótimo estado, como também encontra-se a 
qualidade do ensino. Pela criação da 9ª série do ensino fundamental em 
Minas Gerais, pioneiros, enfim, pelo enorme trabalho em prol do povo 
mineiro, a Secretária e o Governador merecem o nosso reconhecimento. 

Concordo com o Deputado João Leite quando diz que é um desrespeito 
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não reconhecer que as Diretoras e as professoras das nossas escolas 
não têm responsabilidade ao se afirmar que as pessoas estão dando aula 
nos banheiros. Não é possível concordarmos com isso. Se os 
profissionais da educação vêm a Belo Horizonte para freqüentar cursos 
de aperfeiçoamento, é muito justo que tenham hospedagem digna, o 
mínimo que lhes podemos oferecer. 

Agradeço-lhe, Sr. Presidente, por assegurar a todos os parlamentares o 
direito de se manifestarem. Muito obrigado. 

O Deputado Célio Moreira - Votei favoravelmente ao projeto. 
Parabenizo V. Exa., vigilante do Regimento desta Casa, por conceder aos 
Deputados o direito de se manifestarem. 

Gostaria de ressaltar alguns tópicos, como o excelente trabalho 
desenvolvido pela Secretária Vanessa junto à Secretaria de Educação. 
Com as superintendências, com as Diretoras e com os professores, ela 
discute a situação das escolas, e priorizam-se as reformas e as 
ampliações. Não somente no Triângulo Mineiro. os Deputados da base 
governista, atentos a todas as solicitações das Diretoras, de pronto, têm 
sido atendidos pela Secretária Vanessa e pelo Governador. 

No Barreiro, que V. Exa. muito bem conhece, as Escolas Estaduais 
Francisco Bicalho, Desembargador Rodrigues Campos e Duque de 
Caxias, que recebeu R$1.270.000,00 do Governador Aécio Neves para 
reforma e ampliação, estão dando condições de trabalho aos 
profissionais e de aprendizagem aos alunos em sala de aula. E isso está 
acontecendo não somente no Triângulo, como bem disse o Deputado 
Domingos Sávio, mas também na Região Metropolitana de Belo 
Horizonte. Tenho observado reformas sendo feitas em algumas regiões 
em que trabalho, como Corinto, Augusto de Lima, Buenópolis. 

O Governador Aécio Neves tem-se preocupado com essa questão, mas 
estamos vendo muito algumas abobrinhas. Já disse aqui que o Deputado 
não contribui em nada para o progresso do nosso Estado; fica apenas 
fazendo críticas. Parece uma ave agoureira, que fica agourando o 
excelente trabalho que o nosso Governador vem desempenhando. Ele 
deveria chegar, sentar-se com a Secretária, com o Governador e indicar 
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algumas melhorias para a sua cidade, mas só ocupa o microfone para 
criticar o governo, numa posição que não leva a nada. Não vemos essa 
postura nos outros parlamentares do seu partido, que chegam aqui e não 
falam asneiras, bobagens. Estou sentindo, Sr. Presidente, que, depois 
que ele saiu da Liderança da Minoria, ainda tem tempo para aparecer na 
tribuna e no pinga-fogo. Ele só quer aparecer. Então, que apareça com 
bom trabalho, estando presente, mostrando e propondo soluções para os 
problemas. Não basta simplesmente vir aqui e ficar criticando o que está 
sendo feito. 

Questão de Ordem 
O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, solicito-lhe que encerre, de 

plano, a reunião, por falta de número regimental. 
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 

quórum para a continuação dos trabalhos. 
Palavras do Sr. Presidente 

A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a 
discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 1.313/2003; e, em 2º 
turno, do Projeto de Resolução nº 2.664/2005, uma vez que 
permaneceram na ordem do dia por seis reuniões. 

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

Deputadas e os Deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 
16, às 9 horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião 
ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já 
anunciada. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 3' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA DA 15' LEGISLATURA, EM 16/3/2006 

Presidência do Deputado Fábio A velar 
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem 

do Dia): 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de 
Proposições: Votação, em 2º turno, do Projeto de Resolução nº 
2.664/2005; aprovação - Votação, em turno único, do Projeto de Lei nº 
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1.313/2003; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 
2.706/2005; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 -Discussão, em 
turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar nº 92; 
discurso do Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Questão de ordem -
Encerramento. 

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

Andrade - Luiz Fernando Faria - Elmiro Nascimento - Alberto Pinto 
Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão -
Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Biel Rocha - Carlos Pimenta -
Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Edson 
Rezende - Elisa Costa - Ermano Batista - Gil Pereira - Gustavo Corrêa -
Gustavo Valadares - lrani Barbosa - Jô Moraes - João Leite - José 
Henrique - Laudelino Augusto - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Márcio 
Kangussu - Maria Olívia- Maria Tereza Lara- Marlos Fernandes - Miguel 
Martini - Olinto Godinho - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira -
Roberto Ramos - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião 
Helvécio- Vanessa Lucas- Weliton Prado- Zé Maia. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Fábio A velar) - Às 9h11 min, 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. 2º-Secretário, para 
proceder à leitura da ata da reunião anterior. 

1ª Parte 
Ata 

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

2ª Parte (Ordem do Dia) 
2ª Fase 
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O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência 

vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, uma vez que não há 
matéria a ser apreciada na 1ª Fase. 

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

Projetos de Lei nºs 324 e 774/2003, 1.429/2004, 2.540, 2.643 e 
2.796/2005, apreciados na reunião extraordinária realizada ontem, à 
noite. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Votação, em 2º turno, do Projeto de Resolução nº 

2.664/2005, da Comissão de Política Agropecuária, que aprova, de 
conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do 
Estado, a alienação da terra devoluta que especifica. A Comissão de 
Política Agropecuária opina pela aprovação do projeto. Em votação, o 
projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação. 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei nº 1.313/2003, do Deputado 
Adalclever Lopes, que institui o Dia do Yôga. A Comissão de Justiça 
conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Educação 
opina pela aprovação do projeto. Em votação, o projeto. As Deputadas e 
os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação. 

Votação, em 1 º turno, do Projeto de Lei nº 2.706/2005, do Governador 
do Estado, que dispõe sobre a defesa dos dirigentes e servidores das 
empresas estatais, das sociedades por ações e de responsabilidade 
limitada. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do 
projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de 
Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do 
Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Justiça. Em votação o 
Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, 
aprovado, em 1 º turno, o Projeto de Lei nº 2. 706/2005 na forma do 
Substitutivo nº 1. À Comissão de Administração Pública. 
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Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei 

Complementar nº 92, que altera a Lei Complementar nº 59, de 18/1/2001, 
que contém a organização e a divisão judiciárias do Estado de Minas 
Gerais e dá outras providências. A Comissão Especial opina pela 
manutenção do veto. Em discussão, o veto. Com a palavra, para discutir, 
o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Senhoras Deputadas, 
Senhores Deputados .... 

Questão de Ordem 
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva- Sr. Presidente, verifica-se claramente 

a inexistência de quórum para discussão, razão pela qual requeremos o 
encerramento, de plano, da reunião. 

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. Levanta-se a 
reunião. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.324/2005 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Ricardo Duarte, o projeto de lei em tela visa a 
declarar de utilidade pública a Associação Beneficente, Cultural, Social, 
Desportiva Bindela, com sede no Município de Limeira do Oeste. 

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, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade em causa tem como objetivo a promoção de atividades 

sociais, culturais, desportivas, recreativas e ações de caráter beneficente. 
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A assistência ao desenvolvimento sadio da infância e adolescência, 

bem como o incentivo à prática dos esportes, dentro de um ambiente de 
solidariedade e amizade, proporcionam um padrão de civilidade que 
contribui para a harmonia social, objeto de seu propósito estatutário. 

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

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

2.324/2005, em turno único. 
Sala das Comissões, 20 de março de 2006. 
Jô Moraes, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.572/2005 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela tem por 

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Canaã- ACA -, com 
sede no Município de Nova Ponte. 

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição 
e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre 
ele, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação Canaã, com sede no Município de Nova Ponte, sem fins 

lucrativos, fundada em 2001, tem por finalidade congregar as pessoas 
dessa comunidade, proporcionando à população de baixa renda 
assistência social e educacional, além de estimular o esporte e a cultura. 

A documentação anexada ao processo demonstra que essa instituição 
desenvolve atividades as mais diversas, sempre com o intuito de 
promover melhoria na qualidade de vida de seus associados e dos 
carentes em geral, num processo de participação concreta na 
consolidação da cidadania, o que constitui valiosa parceria com o poder 
público. 

Por isso é oportuna a intenção de se lhe conceder a declaração 
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Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição 

e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre 
ela, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A citada Associação, em funcionamento desde 2003, tem caráter 

assistencial e tem por finalidade promover a melhoria da qualidade de 
vida das pessoas portadoras de deficiência, buscando assegurar-lhes o 
pleno exercício da cidadania. 

Coordena e executa na sua área de atuação os objetivos, programas e 
a política da Federação das Apaes do Estado e da Federação Nacional 
das Apaes, assegurando e defendendo o progresso, a credibilidade e a 
unidade orgânica e filosófica do movimento apaeano. 

Além do mais, promove e estimula a realização de pesquisas, 
estatísticas e estudos em relação à causa da pessoa portadora de 
deficiência, propiciando o avanço científico e a permanente formação e 
capacitação dos profissionais e voluntários que atuam na Apae. 

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

Conclusão 
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

2.846/2005 em turno único. 
Sala das Comissões, 20 de março de 2006. 
Jô Moraes, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 2.853/2005 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Doutor Viana, o Projeto de Lei nº 2.853/2005 

visa declarar de utilidade pública a Creche Chapeuzinho Vermelho, com 
sede no Município de Santo Hipólito. 

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade e lhe apresentou a Emenda nº 1, vem ela agora a esta 
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Comissão para deliberação conclusiva, conforme preceitua o art. 1 03, I, 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida entidade tem como principal objetivo prestar assistência a 

crianças de 3 meses a 6 anos de idade, proporcionando-lhes abrigo, 
alimentação, educação, apoio pedagógico e psicológico. 

Dessa maneira, disponibiliza para os assistidos um ambiente saudável 
e atividades que visam melhorar suas condições de vida. 

Ao cuidar dos filhos, possibilita aos pais ou responsáveis trabalharem, 
de maneira a oferecer-lhes condições de subsistência em um lar mais 
bem estruturado. 

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

Conclusão 
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

2.853/2005 em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 20 de março de 2006. 
Jô Moraes, relatora. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.865/2005 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o Projeto de Lei nº 
2.865/2005 visa declarar de utilidade pública a Associação Beneficência 
Popular, com sede no Município de Alvinópolis. 

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

Fundamentação 
A referida Associação, fundada em março de 1946, sem fins lucrativos, 

presta relevantes serviços ao Município de Alvinópolis. Seu objetivo 
primordial é atuar nas áreas de educação e saúde, tendo como prioridade 
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a promoção e a formação do cidadão alvinopolitano. 

Na consecução de suas metas oferece educação pré-escolar, ensino 
fundamental e ensino médio, colabora com hospitais, desenvolve projetos 
para a implementação de pequenas indústrias e incentiva a execução de 
trabalhos artesanais, considerando sempre o mercado já existente. 

Com a finalidade de promover melhorias para a comunidade, celebra 
convênios com órgãos federais, estaduais e municipais. 

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

Conclusão 
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

2.865/2005 em turno único. 
Sala das Comissões, 20 de março de 2006. 
Jô Moraes, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.874/2005 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Gustavo Corrêa, o projeto de lei em tela visa a 

declarar de utilidade pública a Associação dos Pais e Amigos dos 
Portadores de Necessidades Especiais de Minas Gerais - Apapne-MG -, 
com sede no Município de Belo Horizonte. 

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

Fundamentação 
A instituição em causa tem por objetivo promover a inserção na 

sociedade das pessoas portadoras de necessidades especiais e dar 
suporte às suas respectivas famílias. 

Através de ações e serviços desenvolvidos nas áreas da saúde, 
educação e cultura, seja prestando assistência médico-odontológica, seja 
organizando seminários, palestras, cursos de educação artística, 
formação e treinamento profissional, ela contribui para o resgate da 
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cidadania de parcela da população. 

O voluntariado é promovido na busca de conhecimento aplicado às 
opções de vida dos portadores de necessidades especiais. 

Suas atividades são sustentadas pelas promoções realizadas, por 
donativos e por convênios firmados com entidades nacionais e 
internacionais. 

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

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

2.874/2005, em turno único. 
Sala das Comissões, 20 de março de 2006. 
Jô Moraes, relatora. 
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.413/2005 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em epígrafe visa a 
autorizar o Poder Executivo a doar à Companhia de Habitação do Estado 
de Minas Gerais - Cohab-MG - o imóvel que especifica. 

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 23/6/2005 e 
encaminhada a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente 
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme 
estabelecem os arts. 102, 111, "a", e 188, do Regimento Interno. 

Em 2/8/2005, esta relataria baixou a matéria em diligência à Secretaria 
de Estado de Planejamento e Gestão, a fim de que se manifestasse 
sobre a pretendida alienação, o que foi feito por intermédio da Nota 
Técnica nº 65/2006. 

Fundamentação 
Trata a proposição sob comento de autorizar a transferência ao 

patrimônio da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerias -
Cohab-MG - de bem público constituído por um terreno com área de 
10.000m2

, situado na Fazenda Cerradão, localizada no Município de 
Fruta!. 
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A Constituição mineira, no art. 18, exige prévia autorização legislativa 

para alienação de imóvel pertencente ao Estado. No âmbito 
infraconstitucional, a Lei Federal nº 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 I de seu art. 17, impõe, além 
da referida autorização, sua subordinação ao interesse público. 

Essa exigência está atendida pela finalidade proposta para o imóvel, 
que, conforme o parágrafo único do art. 1 º do projeto, é a implantação de 
um empreendimento habitacional para famílias de baixa renda do 
Município de Frutal. 

Ressalte-se, ainda, que o art. 2º do projeto determina que o imóvel 
reverterá ao patrimônio do Estado se, decorrido o prazo de cinco anos 
contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido 
dada a destinação prevista. 

Por fim, cabe registrar que a Secretaria de Estado de Planejamento e 
Gestão, mediante a Nota Técnica nº 65/2006, manifestou-se favorável à 
doação, pois o imóvel encontra-se ocioso e a Secretaria de Estado da 
Educação, órgão ao qual está vinculado, não possui interesse na sua 
utilização. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei nº 2.413/2005. 
Sala das Comissões, 15 de março de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Sebastião 

Costa- Weliton Prado. 
PARECER PARA O 1 °TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.696/2005 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em epígrafe 
visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de São Sebastião 
do Rio Verde o imóvel que especifica. 

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 7/10/2005 e 
encaminhada a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente 
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quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme 
estabelecem os arts. 102, 111, "a", e 188, do Regimento Interno. 

Em 8/11/2005, esta relataria baixou a matéria em diligência à Secretaria 
de Planejamento e Gestão, a fim de que se manifestasse sobre a 
pretendida alienação, o que foi feito por intermédio da Nota Técnica nº 
66/2006. 

Fundamentação 
Trata a proposição de obter autorização legislativa para que o Poder 

Executivo possa doar terreno com área de 360m2 , situado no Município 
de São Sebastião do Rio Verde, doado ao Estado em 1980 pelo referido 
Município. 

Observe-se que a alienação de bens públicos submete-se aos preceitos 
da Constituição do Estado - art. 18 - e da Lei Federal no 8.666, de 1993, 
que institui normas gerais para as licitações e contratos da administração 
pública - art. 17. Ambos estabelecem como pressuposto para a 
celebração do respectivo contrato a prévia autorização legislativa, 
condicionada esta à existência de interesse público devidamente 
justificado. Essa exigência encontra-se atendida no parágrafo único do 
art. 1º do projeto, que destina o imóvel ao Programa de Saúde da Família 
- PSF -,que funciona no local desde abril de 2005. 

Com relação às garantias que envolvem a operação, o art. 2º da 
proposição prevê que, decorrido o prazo de três anos, contados da data 
de publicação da lei, sem que tenha sido dada ao imóvel a destinação 
prevista no art. 1 º, ele reverterá ao patrimônio do Estado. 

Cabe ressaltar que, por meio da Nota Técnica nº 66/2006, a Secretaria 
de Planejamento e Gestão manifesta-se de forma favorável à doação 
pretendida, ressaltando o relevante interesse público de que se reveste o 
Programa de Saúde da Família. 

Não obstante o projeto atender às exigências jurídicas, apresentamos a 
Emenda nº 1, com o fim de corrigir o nome do Município sede do imóvel 
no "caput" do art. 1 º, bem como aprimorar o texto de acordo com a 
técnica legislativa. 

Conclusão 
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Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade 

e legalidade do Projeto de Lei no 2.696/2005, ·com a seguinte Emenda nº 
1. 

Emenda nº 1 
Dê-se ao art. 1 º a seguinte redação: 
"Art. 1 º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de São 

Sebastião do Rio Verde o imóvel constituído por terreno e benfeitorias, 
com área de 360m2 (trezentos e sessenta metros quadrados), situado na 
Rua Alberto de Oliveira Marques, nº 775, nesse Município, registrado sob 
a matrícula nº 3.113 do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de São Lourenço.". 

Sala das Comissões, 15 de março de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Sebastião 

Costa- Weliton Prado. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI No 2.698/2005 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria da Deputada Maria Olivia, o projeto de lei em epígrafe visa 
autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Conceição dos Ouros 
o imóvel que especifica. 

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 7/10/2005 e 
encaminhada a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente 
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme 
estabelecem os arts. 102, 111, "a", e 188 do Regimento Interno. 

Em 25/1 0/2005, a relataria baixou a matéria em diligência à Secretaria 
de Planejamento e Gestão, a fim de que se manifestasse sobre a 
pretendida alienação, o que foi feito por intermédio da Nota Técnica nº 
2/2006. 

Fundamentação 
Trata a proposição da autorização legislativa para que o Poder 

Executivo transfira ao Município de Conceição dos Ouros a propriedade 
de um terreno com área de 2.150m2

, situado nesse Município, doado ao 
Estado em 1970 pelo Arcebispado Metropolitano de Pouso Alegre, para 
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implantação de uma escola, que, de fato, funcionou no local até ser 
desativada. 

Observe-se que a alienação de bens públicos rege-se pelo art. 18 da 
Constituição do Estado e pelo art. 17 da Lei Federal no 8.666, de 1993, 
que institui normas gerais para as licitações e contratos da administração 
pública. Ambos estabelecem que a celebração do respectivo contrato 
deve ser precedida de autorização legislativa, condicionada esta à 
existência de interesse público devidamente justificado. Essa exigência 
encontra-se atendida no art. 2º do projeto, que destina o imóvel à 
construção de uma nova unidade escolar. 

Cabe ressaltar que a Secretaria de Planejamento e Gestão, por meio da 
Nota Técnica nº 2/2006, declara-se favorável à doação, tendo em vista 
que a Secretaria de Educação, órgão ao qual o imóvel está vinculado, 
não tem interesse em sua utilização no atendimento à demanda escolar. 

Com relação às garantias que envolvem a operação, o art. 3º da 
proposição prevê que, decorrido o prazo de três anos, contados da data 
da escritura pública de doação, sem que tenha sido dada ao imóvel a 
destinação prevista no art. 2º, ele reverterá ao patrimônio do Estado. 

Não obstante o projeto atender às exigências jurídicas, conforme ficou 
esclarecido, devemos apresentar-lhe a Emenda nº 1, com o fim de sanar 
erro material verificado no "caput" do art. 1 º, bem como aprimorar o seu 
tex1o de acordo com a técnica legislativa. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei no 2.698/2005 com a Emenda nº 1, nos 
termos que se seguem. 

Emenda nº 1 
Dê-se ao art. 1 ºa seguinte redação: 
"Art. 1 º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de 

Conceição dos Ouros o imóvel constituído por terreno e benfeitorias, com 
área de 2.150m2 (dois mil cento e cinqüenta metros quadrados), situado 
na Rua Barão de Camanducaia, naquele Município, conforme escritura 
pública de doação registrada sob o nº 298, a fls. 181 do Livro 2-A, no 
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Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Paraisópolis.". 
Sala das Comissões, 15 de março de 2006. 
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Weliton Prado - Gilberto 
Abramo - Sebastião Costa. 




