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Sobre Governança 

Ambiental 
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na 4ª Sessão 
Legislativa Ordinária 
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Comissão de Meio 
Ambiente e Recursos 
Naturais na 4" Sessão 
Legislativa Ordinária 
da 15ª Leaislatura 

28.6.2006 6ª Reunião· 5.7.2006 59 
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Comissão de 
Fiscalização 
Financeira e 

Orçamentária na 4ª 
Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 
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28.6.2006 4ª Reuniãfl Ordinária da 15.7.2006 866 

Comissão Especial 
dos Centros de 

Convenções, Feiras e 
Exoosicões 



28.6.2006 1 o• Reunião Ordinária da 18.7.2006 870 
Comissão Especial 
Sobre Governança 

Ambiental 
29.6.2006 49ª Reunião Ordinária da 1°.7.2006 1 

4ª Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 

Leaislatura 
29.6.2006 Solenidade Realizada 1º.7.2006 12 

na 49ª Reunião 
Ordinária da 4ª 

Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 

Legislatura-
Destinada a 

Homenagear a 
Fundação Hílton 

Rocha Pelo 
Transcurso de Seus 

25 Anos de Fundacão 
29.6.2006 2ª Reunião 7.7.2006 315 

Extraordinária da 
Comissão Especial 
Para o Estudo da 
Atenção à Pessoa 

com Transtorno 
Mental, Deficiência 
Mental ou Autismo 

29.6.2006 a• Reunião 8.7.2006 425 
Extraordinária da 

Comissão de 
Administração Pública 

na 4ª Sessão 
Legislativa Ordinária 
da 15ª Leaislatura 

29.6.2006 15ª Reunião 14.7.2006 665 
Extraordinária da 



Comissão de Meio 
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Naturais na 4ª Sessão 
Legislativa Ordinária 
da 15ª Leaislatura 

29.6.2006 12ª Reunião Ordinária da 18.7.2006 871 
Comissão de 
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Tecnologia e 
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Sessão Legislativa 
Ordinária da 15' 
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3.7.2006 22' Reunião Especial da 6.7.2006 179 

4' Sessão Legislativa 
Ordinária da 15' 

Legislatura -
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Minas Gerais Pelo 
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4ª Sessão Legislativa 
Ordinária da 15' 

Leoislatura 
4.7.2006 5ª Reunião 6.7.2006 204 

Extraordinária da 
Comissão de 
Transporte, 

Comunicação e 
Obras Públicas na 4' 

Sessão Legislativa 
Ordinária da 1 5ª 

LeÇJislatura 
4.7.2006 9ª Reunião 6.7.2006 205 



Extraordinária da 
Comissão de 
Fiscalização 
Financeira e 

Orçamentária na 4' 
Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 

LeÇJislatura 
4.7.2006 32ª Reunião 7.7.2006 289 

Extraordinária da 4ª 
Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 

Legislatura 
4.7.2006 12ª Reunião Ordinária da 7.7.2006 317 

Comissão de 
Segurança Pública na 
4ª Sessão Legislativa 

Ordinária da 15ª 
LeÇJislatura 

4.7.2006 13ª Reunião Ordinária da 13.7.2006 527 
Comissão do 
Trabalho, da 

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

4.7.2006 3ª Reunião Ordinária da 14.7.2006 666 
Comissão Especial do 

Protocolo de Quieto 
4.7.2006 6ª Reunião Ordinária da 14.7.2006 667 

Comissão Especial 
Para o Estudo da 
Atenção à Pessoa 

com Transtorno 
Mental, Deficiência 
Mental ou Autismo 

4.7.2006 3ª Reunião 15.7.2006 867 



Extraordinária da 
Comissão Especial 

dos Centros de 
Convenções, Feiras e 

Exoosicões 
5.7.2006 51ª Reunião Ordinária da 7.7.2006 268 

4ª Sessão Legislativa 
Ordinária da 1 5ª 

LeQislatura 
5.7.2006 33ª Reunião 8.7.2006 401 

Extraordinária da 4ª 
Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 

Legislatura 
5.7.2006 34ª Reunião 8.7.2006 421 

Extraordinária da 4ª 
Sessão Legislativa 

Ordinária da 15ª 
Leqislatura 

5.7.2006 18ª Reunião Ordinária da 11.7.2006 456 
Comissão de 
Fiscalização 
Financeira e 

Orçamentária na 4ª 
Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 

Leqislatura 
5.7.2006 16ª Reunião Ordinária da 12.7.2006 460 

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

Sessão Legislativa 
Ordinária da 15ª 

LeQislatura 
5.7.2006 a• Reunião 12.7.2006 460 

Extraordinária da 
Comissão de 



Segurança Pública na 
4ª Sessão Legislativa 

Ordinária da 15ª 
Leaislatura 

5.7.2006 16ª Reunião Ordinária da 13.7.2006 528 
Comissão de Saúde 

na 4ª Sessão 
Legislativa Ordinária 
da 15ª Leqislatura 

5.7.2006 3ª Reunião Conjunta das 13.7.2006 530 
Comissões de 
Fiscalização 
Financeira e 

Orçamentária e de 
Membros das 
Comissões 

Permanentes (§ 1 º do 
Art. 204 do Regimento 
Interno) na 4ª Sessão 
Legislativa Ordinária 
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4ª Sessão Legislativa 
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4ª Sessão Legislativa 
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4ª Sessão Legislativa 
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Comissão de Redação 
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Matéria extraída do "Diário do Legislativo" 
(1° a 31 de Julho de 2006) 



BELO HORIZONTE, SÁBADO, 1º DE JULHO DE 2006 

ATAS 
ATA DA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 29/6/2006 
Presidência dos Deputados Fábio A velar e João Leite 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1 ª Fase 
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2' Fase (Grande 
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.460 
a 3.466/2006 Requerimentos nºs 6.699 a 6.71912006 
Requerimentos da Comissão de Direitos Humanos e dos Deputados 
Dalmo Ribeiro Silva e Paulo Piau - Comunicações: Comunicações das 
Comissões de Administração Pública, de Turismo (2), de Transporte, 
de Assuntos Municipais, do Trabalho, de Participação Popular e do 
Deputado Elmiro Nascimento - Interrupção e reabertura dos trabalhos 
ordinários- 2ª Parte (Ordem do Dia): 1 ª Fase: Abertura de Inscrições-
Decisão da Presidência - Comunicação da Presidência - Leitura de 
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos da 
Comissão de Direitos Humanos e dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva 
e Paulo Piau; deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: 
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Resolução nºs 3.381 e 
3.382/2006 e dos Projetos de Lei nºs 2/2003, 1.915 e 1.916/2004, 
2.696 e 2.732/2005, 2.979 e 2.981/2006; aprovação - Parecer de 
Redação Final do Projeto de Lei nº 3.168/2006; discurso do Deputado 
Weliton Prado; questões de ordem; discurso do Deputado Miguel 
Martini; encerramento da discussão- Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem as Deputadas e os Deputados: 
Mauri Torres- Fábio Avelar- Antônio Andrade - Elmiro Nascimento-

Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - André Quintão - Antônio 
Genaro - Biel Rocha - Carlos Gomes - Célio Moreira - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - George Hilton - Gil 
Pereira - Gilberto Abramo - lvair Nogueira - João Leite - José 
Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Leonídio Bouças - Lúcia 
Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria Olívia -
Maria Tereza Lara - Marias Fernandes - Miguel Martini - Neider 
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Moreira - Paulo Cesar - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto 
Ramos - Sebastião Costa- Sebastião Helvécio - Weliton Prado. 

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

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

1 ª Parte 
1 ª Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Weliton Prado, 2º- Secretário "ad hoc", procede à 

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

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

OFÍCIOS 
Da Sra. Eleonora Santa Rosa, Secretária de Estado de Cultura, 

prestando informações relativas ao Requerimento nº 6.601/2006, do 
Deputado lrani Barbosa. 

Do Sr. Antônio Carlos Silva Nunes, Presidente da Câmara Municipal 
de Uberaba, encaminhando requerimento da Vereadora Marilda 
Ribeiro aprovado em reunião dessa Casa Legislativa em que solicita 
apoio à adoção de distribuição de bônus aos trabalhadores em 
educação com a sobra da verba do Fundei. (- À Comissão de 
Administração Pública.) 

Do Ten.-Cel. Sandro Lúcio Fonseca, Comandante do 19º BPM, 
prestando informações relativas ao Requerimento nº 6.479/2006, da 
Comissão de Segurança Pública. 

Do Sr. Márcio Nunes, Diretor-Presidente da Copasa-MG, prestando 
informações relativas ao Requerimento"nº 6.577/2006, da Comissão 
de Meio Ambiente. 

Do Sr. Aguinaldo Mascarenhas Diniz, Chefe de Gabinete do 
Secretário de Transporte e Obras Públicas, encaminhando cópia dos 
convênios que relaciona. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, 
para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso 



XVI, do Regimento Interno.) 
2' Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente- A Mesa passa a receber proposições. 
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- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes 
proposições: 

PROJETO DE LEI Nº 3.460/2006 
Declara de utilidade pública o Lar dos Idosos São Vicente de Paulo, 

com sede no Município de Guidoval. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - Fica declarado de utilidade pública o Lar dos Idosos São 

Vicente de Paulo, com sede no Município de Guidoval. 
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 29 de junho de 2006. 
Alencar da Silveira Jr. 
Justificação: Fundado em 4/4/2005, o Lar dos Idosos São Vicente de 

Paulo é uma entidade civil, sem fins lucrativos, tendo por objetivo a 
promoção de ações sociais visando o bem estar dos idosos de ambos 
os sexos, maiores de 60 anos. 

Enfim, a associação luta com muita dificuldade e, contando com o 
abnegado esforço de seus Diretores, tem buscado desenvolver suas 
atividades de forma a propiciar melhores condições de vida aos idosos 
de Guidoval e região. 

Dessa forma, conto com o apoio de meus pares para a aprovação 
deste projeto. 

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

PROJETO DE LEI Nº 3.461/2006 
Declara de utilidade pública o Lar dos Idosos Padre Vicente 

Assunção, com sede no Município de Brumadinho. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - Fica declarado de utilidade pública o Lar dos Idosos Padre 

Vicente Assunção, com sede no Município de Brumadinho. 
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 29 de junho de 2006. 
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Célio Moreira 
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade 

pública a mencionada associação, sem fins lucrativos, que tem como 
finalidade a prática da caridade cristã no campo da assistência social 
e da promoção humana, visando especialmente manter 
estabelecimento destinado a abrigar pessoas idosas de ambos os 
sexos, em condições de saúde física e mental, proporcionando-lhes 
assistência material, moral, intelectual, social e espiritual, em 
condições de liberdade e dignidade. 

Por ser justa a proposição, 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 N°3.462/2006 
Dá a denominação de Dr. Ary Alves de Carvalho ao Ginásio 

Poliesportivo da Escola Estadual Antõnio Carlos de Carvalho de 
Ensino Fundamental e Médio, localizada no Município de Bom 
Sucesso. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica denominado Dr. Ary Alves de Carvalho o Ginásio 

Poliesportivo da Escola Estadual Antõnio Carlos de Carvalho de 
Ensino Fundamental e Médio, localizada no Município de Bom 
Sucesso. 

Art. 2 o- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 29 de junho de 2006. 
Domingos Sávio 
Justificação: O referido projeto de lei é de suma importância, pois se 

trata de uma reivindicação da comunidade de Bom Sucesso, que 
indica o nome do Dr. Ary Alves de Carvalho para designar o Ginásio 
Poliesportivo da Escola Estadual Antõnio Carlos de Carvalho de 
Ensino Fundamental e Médio, localizada no Município de Bom 
Sucesso. 

Pensar no Município de Bom Sucesso sem associar a ele o nome do 
Dr. Ary Alves de Carvalho é uma tarefa impossível. Dr. Ary iniciou 
seus estudos no Grupo Escolar Protásio Guimarães, hoje denominado 



5 

Escola Estadual, onde concluiu o seu curso pnmano. O curso 
secundário foi feito no Ginásio Santo Antônio, na histórica São João 
del-Rei, onde se notabilizou como um dos melhores alunos de sua 
turma e de todo o Ginásio. Em 1943, formava-se médico pela 
Universidade Federal de Minas Gerais. 

Recém-formado, estava predestinado à fama na medicina. Seus 
orientadores nos seus primeiros passos na profissão foram os 
Professores Baeta Viana e Borges da Costa, renomados profissionais 
na área médica daquele tempo. Com o primeiro, ele e outros colegas 
adquiriram conhecimentos na área de pesquisas e, dado o alto grau 
de indagações promovidas durante os cursos, receram a alcunha de 
cientistas. 

Com toda sua bagagem de conhecimentos profissionais, estava 
brilhantemente preparado para exercer a medicina nos quatro cantos 
do País e até mesmo no exterior. Entretanto, o amor à sua Bom 
Sucesso e ao seu povo falaram mais alto. Mesmo as dificuldades que 
iria encontrar pela falta de uma estrutura material e também humana 
da Santa Casa, nas suas condições simples e modestas, não o 
fizeram desanimar. Acreditou na sua luta e na sua vontade de vencer. 
A Santa Casa precisava crescer, ampliar-se e aparelhar-se. Em 
momento algum fraquejou, porque o seu objetivo precisava ser 
alcançado. Seu povo não podia viver na dependência dos recursos 
médicos de outras cidades, tampouco de outras estruturas 
hospitalares. Desprovido de um horário convencional para o trabalho, 
atendia a todos. Viagens a fazendas e até mesmo a Municípios 
vizinhos eram constantes. Onde estava o doente, chegava o médico. 
Os meios de transportes ou a falta de estradas não eram obstáculos 
para levar o alento e a cura para seus pacientes. 

Como fruto de sua dedicação, Bom Sucesso conta hoje com uma 
Santa Casa que é modelo nas suas dependências, na sua estrutura, 
na sua aparelhagem e no seu corpo clínico, e onde sob sua batuta 
foram realizadas as mais variada3 cirurgias, salvando vidas, levando a 
esperança e a alegria para muitos, vendo nascer as crianças por suas 
mãos firmes e divinas. 

Hoje, já falecido, seu nome será referência de pessoa exemplar, 
conhecida e muito querida pelos habitantes de Bom Sucesso. 
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- 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 3.463/2006 
Declara de utilidade pública o Centro de Referência em Patologia, 

Diagnóstico por Imagem e Oncologia Dr. Ocacyr de Siqueira 
Creditas-, com sede no Município de Patrocínio. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Referência 

em Patologia, Diagnóstico por Imagem e Oncologia Dr. Ocacyr de 
Siqueira- Creditas-, com sede no Município de Patrocínio. 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 29 de junho de 2006. 
Gustavo Valadares 
Justificação: O Centro de Referência em Patologia, Diagnóstico por 

Imagem e Oncologia Dr. Ocacyr de Siqueira - Creditas - com sede no 
Município de Patrocínio, tem por finalidade integrar as atividades de 
assistência social e de saúde; organizar serviço de prevenção e 
campanhas em prol da saúde; promover o voluntariado; organizar 
treinamentos, palestras, cursos e treinamentos; organizar serviços de 
atendimento em patologia, diagnóstico por imagem e oncologia; 
organizar seminários, congressos, palestras e eventos; promover 
estágios com alunos de cursos técnicos, profissionalizantes e de 
graduação; desenvolver estudos e pesquisas na área de saúde e 
assistência social; integrar as atividades com os setores 
governamental e privado; desenvolver programas de orientação e 
assistência aos profissionais de saúde; organizar atendimento gratuito 
da saúde em conformidade à legislação vigente; desenvolver 
campanhas e sistema de apoio às comunidades carentes; organizar 
trabalhos especializados no atendimento às mulheres, às crianças e 
aos idosos; administrar sistema de saúde com serviços ambulatorial e 
de atendimento domiciliar; entre outras, estabelecidas em estatuto. 

A documentação apresentada encontra-se de acordo com o que 
estabelece a Lei nº 12.972, de 27/7/98, com vistas a sua declaração 
de utilidade pública. 

Assim, peço o costumeiro apoio dos nobres colegas à aprovação 
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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 3.464/2006 
Declara de utilidade pública a Associação de Mulheres Margarida 

Alves- Amma -, com sede no Município de ltaíubá. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação de 

Mulheres Margarida Alves - Amma -, com sede no Município de 
ltajubá. 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 29 de junho 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 3.465/2006 
Declara de utilidade pública o Conselho de Segurança Pública e 

Integração Social de Amparo do Serra - MG - Consepis - As, com 
sede no Município de Amparo do Serra. 

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

Segurança Pública e Integração Social de Amparo do Serra -
Consepis-as -,com sede no Município de Amparo do Serra. 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 29 de junho de 2006. 
Paulo Cesar 
Justificação: O Consepis-as, entidade civil de direito privado, 

filantrópica, sem fins lucrativos, tem por finalidade a valorização da 
vida humana, a construção da cultura da paz, o estreitamento dos 
laços de fraternidade entre as pessoas e a colaboração nas atividades 
da ordem pública no âmbito municipal. 

A entidade promove palestras, conferências, debates e campanhas 
educativas, incentiva o bom relacionamento da comunidade e 
lideranças com os componentes das frações das Polícia Militar e Civil, 
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realiza estudos e viabiliza sugestões às Polícias Militar e Civil com o 
objetivo de aumentar a segurança da comunidade e levanta, 
eventualmente, meios materiais e equipamentos destinados às 
Polícias Militar e Civil, para uso exclusivo no Município. 

Por esse relevante trabalho para o Município, contamos com o apoio 
dos nobres colegas desta Casa Legislativa para a aprovação do 
projeto em exame. 

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

PROJETO DE LEI Nº 3.466/2006 
Declara de utilidade pública a Associação pela Redefinição do 

Acesso ao Ensino de Estudantes da UFMG - PRÉ-UFMG -, com sede 
nesta Capital. 

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

Redefinição do Acesso ao Ensino de Estudantes da UFMG - PRÉ-
UFMG -, com sede nesta Capital. 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 
Sala das Reuniões, 29 de junho de 2006. 
Roberto Carvalho 
Justificação: A proposta de declarar de utilidade pública a 

Associação pela Redefinição do Acesso ao Ensino de Estudantes da 
UFMG - PRÉ-UFMG -, com sede nesta Capital, representa tão-
somente o reconhecimento pelo seu relevante papel junto à 
comunidade de promover medidas de interesse público. 

A referida Associação, sem fins lucrativos, foi constituída por 
associação civil e vem atuando desde 18/3/97. Tem por finalidade 
promover a aproximação e a solidariedade entre os corpos discente, 
docente, técnico e administrativo da Universidade. Organiza reuniões 
e certames de caráter cívico, saciar, cultural, científico, técnico, 
artístico e desportivo, visando à complementação e ao aprimoramento 
de formação universitária; assiste os estudantes carentes de recurso; 
realiza intercâmbio e colaboração com entidades congêneres; 
promove a educação, o aprendizado e o ensino complementar de 
alunos carentes, especialmente com vistas à preparação para a 
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prestação de concurso vestibular, tendo por finalidade o seu 
desenvolvimento integral em seus aspectos físico, afetivo, social, 
contribuindo, assim, para o exercício da cidadania. 

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

REQUERIMENTOS 
Nº 6.699/2006, do Deputado André Quintão, em que solicita seja 

enviado ofício ao Governador do Estado com vistas a que expeça 
decreto que revogue os incisos 11, 111 e V do art. 2º do Decreto nº 
44.326, de 21/6/2006. (-À Comissão do Trabalho.) 

Nº 6. 700/2006, do Deputado Doutor Ronaldo, em que solicita seja 
formulado voto de aplauso à lveco Latin América pela iniciativa da 
transferência para o Estado do comando e do controle das operações 
dessa empresa.(- À Comissão de Turismo.) 

Nº 6.701/2006, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja 
formulado voto de congratulações com a Escola Estadual Santa 
Terezinha, localizada no Município de Governador Valadares, pelos 
seus 50 anos de existência.(- À Comissão de Educação.) 

Nº 6.702/2006, da Comissão de Assuntos Municipais, solicitando 
seja enviado ofício ao Comandante-Geral da PMMG com vistas a se 
determinar ao Comandante da 93ª Companhia Especial, com sede em 
Nanuque, a suspensão de toda atividade repressiva contra os moto-
taxistas desse Município, até que haja uma decisão judicial sobre a 
legalidade do serviço de moto-táxi. 

Nº 6.703/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
enviado ofício ao Subsecretário de Administração Penitenciária com 
vistas a se firmar convênio com a Apac da Região Metropolitana, para 
que passe a administrar a unidade prisional de Santa Luzia. 

Nº 6.704/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitado seja 
enviado ofício ao Chefe da Polícia Civil, com vistas à abertura de 
inquérito para se apurar a existência de dois boletins de ocorrência 
referentes à abordagem e à apreensão de adolescente no Município 
de ltapecerica, seguida do falecimento de Tiago Rodrigues de Jesus. 

Nº 6.705/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Subsecretário de Administração Penitenciária e à 

------------
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Chefia da Polícia Civil do Estado com vistas à reforma da cadeia 
pública de ltapecerica. 

Nº 6. 706/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Promotor de Justiça da 1 ª Auditoria de Justiça 
Militar com vistas à exumação do corpo de Tiago Rodrigues de Jesus, 
sugerindo-se a nomeação do Sr. Roberto Campos como perito 
assistente. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.) 

Nº 6.707/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Desenvolvimento Urbano da 
Prefeitura Municipal de Contagem com vistas ao desmembramento, à 
legalização e à urbanização do terreno que menciona. 

Nº 6.708/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Promotor de Justiça da Comarca de Além Paraíba 
com vistas à análise de termo de ajustamento de conduta firmado por 
essa Promotoria e a administração pública municipal de Pirapetinga e 
à verificação da situação financeira dos donatários dos lotes. (-
Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.) 

Nº 6.709/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Ministro da Defesa com vistas à concessão de 
pensão aos familiares de Benício de Araújo, reservista do Exército de 
1' categoria. 

Nº 6.710/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Comando do Exército com vistas à concessão de 
pensão aos familiares de Benício de Araújo, reservistas do Excército 
de 1 ª categoria. 

Nº 6.711/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Reitor da Universidade Estadual de Campinas -
Unicamp - com vistas a perícia e restauração do CD com a entrevista 
concedida pelo Sr. Eisenhower Guerck Austríaco, 1 º-Tenente do 
Quartel da PM de ltapecerica, na rádio local. 

Nº 6.712/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada ao Presidente da República, ao Governador do Estado, 
ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, à Vara de Conflitos 
Agrários de Minas Gerais, ao Diretor-Geral do lter-MG, ao Presidente 
do lncra Nacional, ao Coordenador do Centro de Apoio Operacional 
das Promotorias de Direitos Humanos e de Conflitos Agrários e à 
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Ministra da Igualdade Racial cop1a da Carta das Comunidades 
Quilombolas do Norte de Minas. 

Nº 6.713/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado para que retire de 
tramitação o Projeto de Lei nº 2.029/2005, de sua autoria, que revoga 
as leis que garantem aos trabalhadores rurais sem terra o direito de 
serem assistidos por essa Comissão durante retirada por ordem 
judicial. 

Nº 6.714/2006, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Meio Ambiente com vistas a 
autorização "ad referendum" para liberação da licença de instalação 
dos empreendimentos de construção das Barragens do Peão, de 
Galheiros e de Setúbal pelas razões que menciona. 

Nº 6.715/2006, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja 
formulado apelo ao Diretor-Geral do IEF com vistas a que adote as 
providências cabíveis em relação à denúncia recebida nesta 
Comissão de que teria sido autorizada a abertura de portos de 
extração de areia no Rio Machado, em áreas de preservação 
permanente, na região de Machado e Poço Fundo. 

Nº 6.716/2006, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Meio Ambiente com vistas a que 
haja empenho na regulamentação da Lei nº 12.503, de 30/5/97. 

Nº 6.717/2006, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja 
formulado apelo ao Diretor-Geral do IEF com vistas à agilização do 
licenciamento ambiental das Barragens do Peão, de Galheiros e de 
Setúbal. 

Nº 6.718/2006, da Comissão de Administração Pública, em que 
solicita seja formulado apelo ao Governador do Estado e à Secretária 
de Planejamento e Gestão com vistas a que seja enviado a esta Casa, 
antes de 30/6/2006, projeto relativo a recomposição salarial para os 
servidores aposentados do Poder Executivo. 

Nº 6.719/2006, da Comissão de Administração Pública, em que 
solicita seja formulado apelo ao Presidente do lpsemg com vistas à 
regularização dos repasses desse órgão ao Hospital São Vicente de 
Paulo, com sede na microrregião de que faz parte o Município de 
Águas Formosas. 
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- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão 
de Direitos Humanos e dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Paulo 
Piau. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões 

de Administração Pública, de Turismo (2), de Transporte, de Assuntos 
Municipais, do Trabalho, de Participação Popular e do Deputado 
Elmiro Nascimento. 

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 
homenagear a Fundação Hilton Rocha pelo transcurso de seus 25 
anos de fundação. 

ATA DA SOLENIDADE REALIZADA NA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, 

EM 29/6/2006 
Presidência do Deputado Adelmo Carneiro Leão 

Sumário: Composição da Mesa - Destinação da interrupção dos 
trabalhos ordinários - Execução do Hino Nacional - Palavras do 
Deputado Dinis Pinheiro - Palavras do Sr. Christiano Fausto 
Barsante - Palavras do Sr. Ruy Muniz - Entrega de placa - Palavras do 
Sr. Presidente- Exibição de vídeo. 

Composição da Mesa 
O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa os Exmos. Srs. 

Christiano Fausto Barsante, Presidente da Fundação Hilton Rocha; 
Ruy Muniz, Diretor de .Operações da Soebras e da Fundação Hilton 
Rocha, representando o Presidente da Soebras, João Luiz de Almeida 
Filho; e Deputado Dinis Pinheiro, autor do requerimento que deu 
origem a esta homenagem. 

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários 
O locutor - Destina-se esta parte da reunião a homenagear a 

Fundação Hilton Rocha pelo transcurso de seus 25 anos de fundação. 
Execução do Hino Nacional 

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que 
será executado pelo saxofonista Job Lopes. 
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- Procede-se à execução do Hino Nacional. 
Palavras do Deputado Dinis Pinheiro 

Deputado Adelmo Carneiro Leão, representando o Deputado Mauri 
Torres, Presidente da Assembléia Legislativa; Dr. Christiano Fausto 
Barsante, Presidente da Fundação Hilton Rocha; Prol. Ruy Muniz, 
Diretor de Operações da Soebras e Fundação Hilton Rocha, 
representando o Sr. João Luiz de Almeida Filho, Presidente da 
Soebras; Sr. Vitor Penido, ex-Secretário de Estado; Sras. Deputadas 
e Srs. Deputados; senhoras e senhores. 

Esta Casa Legislativa vivencia, nesta tarde, momento ímpar 
destinado a homenagear a Fundação Hilton Rocha. Entre outros 
possíveis de abordagem, colocamos em relevo a função social da 
fundação e o posicionamento do Legislativo mineiro. 

O ser humano é um ser social, o que equivale a dizer que ele se 
relaciona com o meio e com os seus semelhantes. Esse 
relacionamento depende e se faz por meio de um ou mais dos 
denominados chamados cinco sentidos: audição, olfato, paladar, tato 
e visão. A visão tem lugar privilegiado, em face do apelo e da 
abrangência em que a pessoa está submetida. Na chamada 
modernidade e pós-revolução industrial, as invenções que reclamam o 
uso da visão têm assento privilegiado na vida das pessoas. A frase 
filosófica 'Os olhos são a janela da alma' denota esse classificar. 

Em rápida conclusão, a visão está atrelada à dignidade humana. 
Importa dizer que a sua perda parcial ou total significa exclusão e 
dificuldades no relacionamento com o meio e com as pessoas. 

Estimativas baseadas na população mundial de 1990 referentes à 
cegueira e baixa visão, divulgadas pela Organização Mundial da 
Saúde - OMS -, indicavam a existência de 38 milhões de indivíduos 
cegos e de 11 O milhões apresentando visão deficiente e risco de 
cegueira. A OMS prevê o acelerado crescimento da cegueira de 1 
milhão a 2 milhões de casos por ano, provavelmente dobrando o 
número total de casos ao redor de 2020, a não ser que sejam 
disponibilizados recursos suficientes para a prevenção. 

No Brasil, o número de cegos foi estimado em 0,4% a 0,5% da 
população, ou seja, de 4 a 5 mil pessoas por milhão de habitantes. 
Considerando-se a população brasileira de 160 milhões de habitantes 
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em 2000, estima-se existirem 640 mil cegos no País. A estimativa da 
prevalência de cegueira no Brasil sofre variações em termos de 
diferentes níveis socioeconom1cos existentes em áreas mais 
desenvolvidas ou em áreas menos desenvolvidas. Pode-se, assim, 
estimar a prevalência de 0,25% em locais semelhantes a países 
desenvolvidos e de 0,75% em áreas economicamente mais pobres. 

Tomando por base dados populacionais de 1993, a OMS comparou 
a prevalência de cegueira com dados econômicos de 229 países. Os 
resultados mostraram que o desenvolvimento econômico de cada país 
estava associado à respectiva prevalência de cegueira, tendo-se 
destacado a catarata como principal causa nos países em 
desenvolvimento. 

Ademais, a renda 'per capita' se mostrou inversamente relacionada 
à prevalência da cegueira conforme a região econômica. A parcela da 
população formada por indivíduos portadores de distúrbios oculares, 
ainda em fase moderada ou subclínica, de difícil identificação, assume 
proporção desconhecida. 

Senhoras e senhores, supõe-se que tais indivíduos constituam a 
base do 'iceberg', que, de forma figurada, representaria a perda da 
capacidade visual. A porção submersa, além do alcance dos olhos, 
compõe o maior contingente da população, do qual se desconhecem o 
real tamanho, as características e a distribuição geográfica. 

A cegueira e os distúrbios visuais apresentam ampla repercussão na 
sociedade, mais grave se se considerar que 80% desses casos 
poderiam ter sido evitados. Ressaltada a importância desse sentido 
para a sobrevivência e o relacionamento, importa dizer, por 
conseguinte, que todos os que laboram na manutenção e na melhoria 
desse sentido militam a favor da dignidade humana. 

Com este enfoque, a Assembléia, a Casa dos mineiros, traz a lume 
os trabalhos de elevado teor social desenvolvidos pela Fundação 
Hilton Rocha. A atuação da fundação é. prática do bem comum, que, 
na feliz expressão do Papa João XXIII, na encíclica 'Mater et 
Magistra', é o 'conjunto de condições sociais por onde os homens se 
tornam capazes de alcançar mais facilmente a plenitude do seu 
desenvolvimento'. 

Ao trabalhar e materializar esse conjunto de condições sociais, 
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cumpre à fundação preceito constitucional, art. 1 °, que textualiza a 
dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa 
do Brasil. 

Falar sobre a fundação, Dr. Edmundo, Dr. Cristiano, Dr. Aris, é falar 
também sobre a grande expressão, a história, a referência do nosso 
saudoso fundador Prol. Hilton Rocha. Mineiro de Cambuquira, 
graduou-se em Medicina pela UFMG. Especializou-se em oftalmologia 
e, desde cedo, passou a integrar a equipe médica do Hospital São 
Geraldo. Dotado de ímpar capacidade e afinco no trabalho, substituiu, 
na cátedra e na direção do Hospital São Geraldo, Linneu Silva, seu 
professor. Sempre estimulado e dedicado à profissão, o Prol. Hilton 
Rocha fundou, com os médicos e ex-alunos, Christiano Barsante, 
Emyr Soares e Paulo Galvão, o famoso e conceituado Instituto Hilton 
Rocha. 

Mas o espírito doador e colaborador do Prol. Hilton não descansava. 
Assim, o Instituto Hilton Rocha doou parte de seu terreno, em 1976, 
ao pé da Serra do Curral, no Bairro Mangabeiras, para a construção 
da Fundação Hilton Rocha. Sempre pioneiro, o Prol. Hilton Rocha 
pôde exercer na fundação medicina social e prestar atendimento 
oftalmológico de qualidade às pessoas sem acesso a esse serviço. 
Assim, a fundação se tornou referência para os mineiros, para os 
brasileiros. 

Vejam, Sr. Presidente, senhoras e senhores, a fundação passou a 
desempenhar atividade insubstituível na qualidade de vida das 
pessoas. Como já assinalamos, a história da fundação se confunde 
com a de seu fundador. Sempre presente, deixou na fundação 
grandes lembranças. A Fundação Hilton Rocha teve início de 
funcionamento no dia 29/6/81. E o atendimento é de alta qualidade. 

Registra o estatuto da Fundação a instalação de Centro de 
Oftalmologia Social, de Pós-Graduação, de Pesquisa e Investigações; 
Centro de Prevenção, Recuperação e Reabilitação de Cegos e 
Amblíopes; Centro de Especializações Primárias; Formação de 
Pessoal; Banco de Olhos e Setor de Ergo-oftalmologia. 

Em artigo editado na revista "Saúde Pública", São Paulo, vol. 21, 
págs. 326 a 330, Samir Jacob Bechara destaca que: 'O combate à 
cegueira é dever primário de todo oftalmologista, e os programas de 



16 

oftalmologia devem ter enfoque preventivo prioritário. Essa luta 
justifica-se tanto por razões humanitárias, como por razões sociais e 
econômicas: a cegueira é a mais custosa de todas as causas de 
invalidez e, segundo a Organização Mundial de Saúde, dos 40 
milhões de cegos do mundo, 15 milhões a 25 milhões poderiam ter tal 
problema evitado. 

A ambliopia é uma importante causa de deficiência visual, 
especialmente em crianças. Pode ser definida como a baixa de visão 
uni ou bilateral, para a qual não se detecta, ao exame ocular, nenhum 
substrato orgãnico, e que, em casos apropriados, é corrigível por 
medidas terapêuticas adequadas. A ambliopia é uma das maiores 
causas de cegueira prevenível e, como tal, requer nossa atenção. A 
ambliopia funcional, até os 45 anos de idade, é a mais freqüente 
causa de perda visual, estando à frente de todas as doenças e 
traumatismos oculares. Em nosso meio, a maioria dos pacientes 
apresenta-se para tratamento após os 6 anos de idade. O problema é 
eventualmente descoberto após o ingresso no curso primário ou 
acidentalmente. 

Atualmente, a fundação encontra-se sob nova administração. É 
coordenada pelo Dr. Edmundo. A administração busca, 
incansavelmente, cumprir os objetivos traçados no passado, mas que 
continuam atuais. Com o respaldo do Ministério Público, a Soebras -
Associação Educativa do Brasil -, dirigida pelo ilustre Dr. Ruy Muniz, 
administra hoje a Fundação Hilton Rocha. A Soebras, referência em 
educação, considera a Fundação Hilton Rocha um patrimônio social. 
Por procurar oferecer sempre o melhor às pessoas de baixa renda, 
decidiu enfrentar o desafio de assumir a gestão da Fundação Hilton 
Rocha desde 14/1 0/2005. A reinauguração, acontecida em 20/3/2006, 
assinalou o retorno do atendimento à população com problemas 
oftalmológicos. 

A Fundação Hilton Rocha atende cerca de 200 pessoas por dia, mas 
tem como objetivo realizar 300 consultas - até o final de julho, 
certamente, serão ampliadas para 400 consultas. Foram feitos 
convênios com o SUS, com Prefeituras, entre elas a de Belo 
Horizonte, e com planos de saúde. Por isso, Sr. Presidente, senhoras 
e senhores, registramos o nosso apreço à obra e ao trabalho 



17 

desenvolvido em prol da dignidade humana, pelo restabelecimento da 
visão. Esse trabalho de integração e valorização tem, no ser humano, 
o fundamento maior e a razão do engrandecimento e da propagação 
dos legítimos e valorosos objetivos do Prol. Hilton Rocha, pioneiro e 
baluarte da dignidade da pessoa humana. 

A Assembléia Legislativa de Minas, em sua caminhada histórica por 
essa sessão especial, registra, senhores e senhoras, e parabeniza a 
Fundação Hilton Rocha, seus diretores e toda a sua seleta equipe, 
iluminada e privilegiada, seus valorosos servidores, e por ela todas as 
pessoas que, despidas de visão individual, tornam o bem comum 
presente na realidade. 

A quem faz preservar a luz de vida, nossa gratidão por toda a vida. 
Parabéns, Fundação Hilton Rocha. Obrigado. 

Palavras do Sr. Christiano Fausto Barsante 
Exmo. Sr. Deputado Adelmo Carneiro Leão, representando o 

Deputado Mauri Torres, Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais; Exmo. Prol. Ruy Muniz, Diretor de 
Operações da Soebras e Fundação Hilton Rocha, representando o 
Presidente da Soebras, João Luiz de Almeida Filho; Exmo. Sr. 
Deputado Dinis Pinheiro, autor do requerimento que deu origem a esta 
homenagem; Srs. Deputados; Sras. Deputadas; meus colegas da 
Fundação Hilton Rocha. 

Deputado, o nosso agradecimento é um agradecimento especial 
porque, depois de ouvi-lo, temos a certeza de que integra 
visceralmente os objetivos da fundação, entende e faz reconhecer a 
Minas Gerais o trabalho da Fundação Hilton Rocha. 

Dessa justa homenagem, digo justa porque, como V. Exa. bem 
salientou, a Fundação Hilton Rocha tem um comprometimento com a 
assistência oftalmológica e social, inspirada pelo nosso grande mestre 
e líder Hilton Rocha, que considerava a fundação como a menina dos 
seus olhos. A ela, ele dedicava grande parte do seu tempo disponível. 
Muitas vezes, suspendia o seu consultório para ir à fundação resolver 
problemas importantes. Ele remarcava seus pacientes e dizia: "A 
fundação necessita muito mais de mim, eles podem esperar um dia a 
mais". 

A fundação, que abriga o curso de especialização, é a expressão 
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maior da continuidade da Escola Hilton Rocha, que é lastreada pelo 
que ele sempre nos ensinou e incentivou: a ética da boa medicina, do 
humanismo e do profundo respeito ao paciente. A relação médico-
paciente era ponto crucial nos ensinamentos do Prol. Hilton Rocha. 

Assim se define o seu padrão ético: o Conselho Regional de 
Medicina de Minas Gerais foi fundado pelo Prol. Hilton Rocha, cujo 
CRM é número 1. 

Pertenci ao Conselho Regional por 15 anos. Fui Presidente duas 
vezes e conheço o hercúleo trabalho de aglutinar e transferir aos 
colegas o padrão ético e a relação de amor e carinho que deveria 
nortear todos nós, médicos de Minas Gerais. 

Por meio da exitosa parceria com a Soebras, temos recebido apoio 
para a continuação dos objetivos da fundação e dos ideais do Prol. 
Hilton Rocha. Feliz o momento em que concretizamos essa parceria. 
Tenho certeza de que a fundação retomará as sementes plantadas 
por Hilton Rocha. Estamos na direção correta para que retorne o 
legítimo espaço da oftalmologia nacional. Obrigado. 

Palavras do Sr. Ruy Muniz 
Deputado Adelmo Carneiro Leão, representando o Presidente Mauri 

T erres; Sr. Christiano Barsante, Presidente da Fundação Hilton 
Rocha; Deputado Dinis Pinheiro, autor do requerimento que deu 
origem a esta homenagem; telespectadores da TV Assembléia; 
demais presentes. 

Com muita honra, venho à tribuna agradecer esta justa e merecida 
homenagem, fruto do requerimento do Deputado Dinis Pinheiro, que, 
certamente contou com o apoio da maioria dos Deputados. Esta 
homenagem faz jus à memória do Prol. Hilton Rocha, o qual o 
Deputado Dinis Pinheiro descreveu tão bem. 

Para fazer essa parceria, nós, da Soebras, inspiramo-nos em uma 
característica do Prol. Hilton Rocha: a vocação de servir, de ajudar os 
menos favorecidos, as pessoas com maior vulnerabilidade econômica, 
sem condições de acesso a oftalmologia de qualidade. Por isso, 
aliamo-nos à Fundação Hilton Rocha e aceitamos o convite da 
Curadoria de Fundações de Minas Gerais. Fomos convidados para 
essa parceria e para assumir a gestão da Fundação Hilton Rocha e 
temos procurado fazer o melhor possível. Investimos em 
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equipamentos, na reforma do prédio, na contratação de profissionais e 
estamos atendendo aproximadamente 200 pessoas por dia. Se não 
fosse a Fundação Hilton Rocha, essas pessoas estariam na fila do 
SUS para ser atendidas daqui a seis meses ou um ano. 

Com um retorno forte, a fundação está possibilitando esse serviço 
de qualidade. Hoje fazemos cerca de 40 cirurgias por dia. Em breve, 
quando todos os equipamentos tiverem chegado, faremos 60, 70 a 80 
cirurgias por dia, atendendo de 300 a 400 pessoas. De fato, no serviço 
de oftalmologia social, faremos a diferença aqui em Belo Horizonte e 
em Minas Gerais. Além da prestação de consultas, exames e 
cirurgias, a fundação também é um centro de formação de 
profissionais. No segundo semestre, abriremos edital de seleção para 
os médicos se especializarem em oftalmologia. Serão oito vagas: 
quatro pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia e quatro pelo 
Ministério da Educação. 

O projeto Urbe foi idealizado pelo Prol. Hilton Rocha para levar 
oftalmologia de qualidade às pequenas cidades que não têm 
especialistas na área. Os ônibus estão sendo colocados em condições 
de prestar o atendimento. Os médicos da fundação visitarão o interior 
de Minas Gerais prestando serviço de qualidade à população que 
tanto necessita de assistência oftalmológica. 

Temos o maior centro de pesquisa da área, fundado pelo Prol. Hilton 
Rocha. O laboratório experimental também funcionará para dar 
respaldo à pesquisa. Num futuro próximo, criaremos programas de 
mestrado e doutorado de acordo com a grade de cursos da 
Associação Educativa do Brasil, usando a estrutura da fundação. 

Aproveito esta oportunidade, Sr. Presidente, em que a Assembléia 
Legislativa homenageia a Fundação Hilton Rocha, para assumir, 
diante dos Deputados e do povo mineiro e belo-horizontino, o 
compromisso da Soebras - Associação Educativa do Brasil - de jamais 
implementar ensino de graduação no prédio da Fundação, na Serra 
do Curral. A imprensa, na época da assinatura do termo de 
ajustamento de conduta, divulgou que a Soebras queria montar uma 
faculdade ali, o que congestionaria o trânsito local. Não temos essa 
pretensão, de forma alguma. Nem mesmo o prédio é adequado para 
isso, Sr. Presidente. Foi projetado para ser hospital oftalmológico, e 
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estamos mantendo esse compromisso. Estejam certos de que a 
Fundação Hilton Rocha ou a Soebras jamais abrirão cursos de 
graduação. Manteremos, sim, os cursos de residência médica e de 
especialização, que sempre existiram e foram objetivos do Prol. Hilton 
Rocha. 

Neste 29 de junho, dia em que a Fundação Hilton Rocha comemora 
25 anos, temos de agradecer aos funcionários que seguraram muito 
as condições precárias, quando enfrentamos dificuldades. Eles 
ficaram 1 O meses sem receber os salários. Portanto, homenageio 
todos os funcionários e médicos, na pessoa de dois profissionais 
presentes: a secretária Márcia, a quem agradecemos e solicitamos 
que envie os nossos abraços a todos os funcionários da Soebras, da 
Fundação Hilton Rocha, já que esta homenagem também é para 
vocês; e o Dr. Marcelo, nosso anestesista, a quem solicitamos levar 
nosso abraço a todos os médicos, porque esta homenagem também 
lhes pertence. Peço aos egressos da Fundação Hilton Rocha, os que 
atualmente são médicos, como o Dr. José Oswaldo, aqui 
representando os ex-residentes, que levem o nosso compromisso de 
fazer a fundação brilhar novamente. 

Precisamos muito do apoio de vocês. Solicitaremos o seu retorno ao 
campo de atuação profissional e aos nossos cursos de pós-
graduação. Que o senhor leve essa mensagem aos outros. Sintam-se 
homenageados. Seguramente vocês são a causa de os Deputados 
terem escolhido a fundação para homenagearem. 

Agradeço a todos da Soebras, que compreenderam quando propus 
a parceria e que aceitássemos o convite da Curadoria de Fundações. 
A direção da Soebras o aceitou. Agradeço ainda à Profa. Raquel e 
aos companheiros da Fundação Educacional de Minas Gerais e das 
Faculdades Kennedy, parceiros nossos que avalizaram essa parceria 
perante o Ministério Público. Gostaria também de compartilhar esta 
homenagem com os Drs. João Evangelista e Lúcio Flávio e toda a 
equipe das Faculdades Kennedy. 

Sr. Presidente, o nosso propósito, a nossa missão é a mesma do 
Prol. Hilton Rocha: servir aos menos favorecidos. Continuaremos 
servindo na área de educação, saúde e assistência social. Deputado 
Dinis Pinheiro, pode confiar, pois a Fundação Hilton Rocha voltará a 
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ser referência naeional em oftalmologia e será orgulho dos mineiros e 
brasileiros. Muito obrigado. 

Entrega de Placa 
O locutor - Neste momento, o Deputado Adelmo Carneiro Leão, 

representando o Deputado Mauri Torres, Presidente da Assembléia 
Legislativa, e o Deputado Dinis Pinheiro, autor do requerimento que 
deu origem a esta homenagem, farão a entrega ao Dr. Christiano 
Fausto Barsante e ao Prol. Ruy Muniz de uma placa alusiva a esta 
homenagem. A placa contém os seguintes dizeres: "A Fundação 
Hilton Rocha representa um patrimônio social do Estado. O cuidado 
extremo dedicado a cada tratamento oftalmológico, aliado ao mais 
moderno conhecimento técnico-científico, sempre cumpriram seu 
objetivo social, especialmente no atendimento gratuito a deficientes 
visuais carentes. A homenagem da Assembléia de Minas a essa 
instituição tão humana e eficiente, pelos seus 25 anos." 

- Procede-se à entrega da placa. 
Palavras do Sr. Presidente 

Dr. Christiano Fausto Barsante, Presidente da Fundação Hilton 
Rocha; Prol. Ruy Muniz, Diretor de Operações da Soebras e da 
Fundação Hilton Rocha, representando o Presidente da Soebras, 
João Luiz de Almeida Filho; Exmo. Deputado Dinis Pinheiro, autor do 
requerimento que deu origem a esta homenagem; trabalhadoras e 
trabalhadores da Fundação Hilton Rocha; telespectadores da TV 
Assembléia. 

O Presidente da Assembléia de Minas, Deputado Mauri Torres, em 
conseqüência de compromisso anteriormente agendado, pediu-me 
que o representasse nesta homenagem, solicitando-me que deixasse 
registrada aqui, na Assembléia, e para todos da Fundação Hilton 
Rocha a seguinte mensagem. (- Lê:) 

A reinauguração do Instituto Hilton Rocha significou um inestimável 
presente para Minas Gerais, abrindo um novo e decisivo capítulo na 
história deste importante centro de oftalmologia social. 

A Fundação Hilton Rocha, respondendo pelo objetivo social da 
instituição, além de se ocupar da prevenção, recuperação e 
reabilitação de problemas visuais, veio integrar um notável centro de 
pesquisas e de formação profissional especializada. 
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A medicina social e o atendimento de qualidade a pessoas 
economicamente carentes não representavam apenas uma intenção, 
pois vieram a constituir a própria prática desenvolvida na carreira de 
seu fundador. O espírito profundamente solidário do Prol. Hilton 
Rocha nunca se desvinculou de sua vocação de cientista, educador e 
também lider de sua classe. 

Nascido em Cambuquira, no Sul do Estado, diplomou-se em 
Medicina pela hoje Universidade Federal de Minas Gerais, da qual 
tornou-se livre docente em 1938 e catedrático em 1942, na área de 
Oftalmologia. Ao mesmo tempo, participava da equipe do Hospital São 
Geraldo, vindo a substituir, em sua direção, seu mestre Linneu Silva, 
cuja cátedra também ocupou na universidade. Foi presidente da 
Associação Médica de Minas Gerais, do Conselho Regional de 
Medicina e da Associação Médica do Brasil. Em sua especialidade, 
logo se tornou importante referência nacional e mundial. 

Ao fundar, com seus ex-alunos Christiano Barsante, Emyr Soares e 
Paulo Galvão, o Instituto Hilton Rocha, localizado ao pé da Serra do 
Curral, criaria uma instituição de renome em toda a América Latina, 
pioneira no transplante de córnea. 

Sua memória, sem dúvida, é merecedora da lembrança e da 
gratidão dos cidadãos de Minas Gerais. Assim, desejamos à nova 
administração da Fundação Hilton Rocha todo sucesso, em coerência 
com os objetivos delineados no passado e que tantos benefícios 
podem trazer aos que desenvolvem as várias doenças que acometem 
os olhos. 

Ao assumir o desafio de gerir a fundação, a Soebras está 
devolvendo a todo o Estado e ao próprio país um dos maiores 
orgulhos de nossa Medicina. 

Convênios já em vigor com o SUS, Prefeituras e planos de saúde 
garantem atendimento democrático a pacientes de todas as camadas 
sociais. 

Portanto, a sobrevivência da fundação e a preservação de seu 
valioso patrimônio se encontram garantidos ao mesmo tempo em que 
se mantém a excelência dos seus serviços. 

Também as atividades educacionais, com novos cursos de pós-
graduação, continuarão contribuindo para que Belo Horizonte prossiga 
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na sua tradição de pólo da medicina oftalmológica. 
Esta brilhante história terá seqüência, e o nome do Professor Hilton 

Rocha permanecerá associado a uma medicina humanista, ética e 
respeitadora dos pacientes. Muito obrigado! 

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

institucional, para que possam conhecer um pouco mais a Fundação 
Hilton Rocha. 

- Procede-se à exibição do vídeo. 
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta aos convidados os 

agradecimentos pela honrosa presença. 
Reabertura dos Trabalhos Ordinários 

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. 
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 2' 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, no uso da atribuição que lhe confere o inciso I do art. 

83 do Regimento Interno, torna sem efeito despacho proferido na 
reunião ordinária realizada em 31/5/2006, referente à anexação do 
Projeto de Lei nº 3.365/2006, do Deputado Célio Moreira, ao Projeto 
de Lei nº 2.915/2006, do Governador do Estado, uma vez que o 
primeiro projeto versa sobre matéria de lei complementar. 

Assim sendo, a Presidência reforma o despacho anterior, determina 
que o Projeto de Lei nº 3.365/2006 passe a tramitar como Projeto de 
Lei Complementar nº 85/2006 e o encaminha às Comissões de 
Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira para 
parecer, nos termos do art. 192, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

Mesa da Assembléia, 29 de junho de 2006. 
João Leite, no exercício da Presidência. 

Comunicação da Presidência 
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A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, 
nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, os 
Requerimentos nºs 6.709 a 6.713/2006, da Comissão de Direitos 
Humanos, 6.714 a 6.717/2006, da Comissão de Meio Ambiente, e 
6.718 e 6.719/2006, da Comissão de Administração Pública. Publique-
se para os fins do art. 104 do Regimento Interno. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de 
Administração Pública - aprovação, na 6ª Reunião Extraordinária, em 
21/6/2006, do Projeto de Lei nº 3.372/2006, do Deputado Rogério 
Correia; de Turismo - aprovação, na 14ª Reunião Ordinária, em 
21/6/2006, dos Requerimentos nºs 6.661/2006, do Deputado Doutor 
Viana, 6.668 e 6.669/2006, da Deputada Ana Maria Resende, e 
6.671/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e aprovação, na 15ª 
Reunião Ordinária, em 28/6/2006, dos Requerimentos nºs 6.681/2006, 
do Deputado Paulo Cesar, e 6.693/2006, do Deputado Doutor Viana; 
de Transporte - aprovação, na 8ª Reunião Ordinária, realizada em 
20/6/2006, dos Projetos de Lei nºs 2. 926/2006, do Deputado Alberto 
Pinto Coelho, e 3.034/2006, do Deputado Gil Pereira, e do 
Requerimento nº 6.649/2006, do Deputado Célio Moreira; de Assuntos 
Municipais - aprovação, na 7• Reunião Extraordinária, em 20/6/2006, 
do Projeto de Lei nº 2.873/2005, do Deputado Ermano Batista, e dos 
Requerimentos nºs 6.600/2006, do Deputado Doutor Viana, 
6.614/2006, do Deputado Jayro Lessa, 6.618/2006, do Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva, 6.632/2006, do Deputado Bilac Pinto, 
6.635/2006, do Deputado José Henrique, 6.645/2006, da Deputada 
Ana Maria Resende, 6.646/2006, do Deputado Doutor Viana, e 6.650 
e 6.670/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; do Trabalho -
aprovação, na 12ª Reunião Ordinária, realizada em 20/6/2006, dos 
Projetos de Lei n°s 2.962/2006, do Deputado Célio Moreira, 
3.009/2006, do Deputado Carlos Gomes, 3.016/2006, do Deputado 
Laudelino Augusto, 3.045/2006, do Deputado Célio Moreira, 
3.058/2006, do Deputado Gil Pereira, 3.096/2006, do Deputado André 
Quintão, 3.110/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 3.144/2006, 
do Deputado Djalma Diniz, 3.153/2006, do Deputado Sebastião Costa, 
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3.161/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 3.173/2006, do 
Deputado Rogério Correia, 3.202/2006, do Deputado Adelmo Carneiro 
Leão, 3.212/2006, do Deputado Antônio Andrade, 3.240/2006, do 
Deputado Dinis Pinheiro, 3.243/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva, 3.246/2006, do Deputado Elmiro Nascimento, 3.247/2006, do 
Deputado lvair Nogueira, 3.249/2006, do Deputado Padre João, e 
3.262/2006, do Deputado Marias Fernandes, e dos Requerimentos nºs 
6.648/2006, da Deputada Jô Moraes, e 6.672 e 6.673/2006, da 
Deputada Maria Olívia; e de Participação Popular - aprovação, na 5' 
Reunião Ordinária, em 22/6/2006, das Propostas de Ação Legislativa 
nºs 436 e 437/2005, de autoria popular (Ciente. Publique-se.). 

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 
Comissão de Direitos Humanos, solicitando a retirada de tramitação 
do Requerimento nº 6.619/2006 (Arquive-se o requerimento); e, nos 
termos do inciso VIl do art. 232, c/c o art. 141, do Regimento Interno, 
requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, solicitando a 
inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei nº 1.667/2004, e Paulo 
Piau, solicitando a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei nº 
242/2003. 

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 3.381/2006, da Comissão de Fiscalização Financeira, 
que ratifica o Regime Especial de Tributação nº 32/2006; e 
3.382/2006, da Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o 
Regime Especial de Tributação nº 23/2005 (À promulgação.); e dos 
Projetos de Lei nºs 2/2003, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, que 
dispõe sobre os direitos dos usuários de serviços e das ações de 
saúde no Estado e dá outras providências; 1.915/2004, do Deputado 
Ricardo Duarte, que institui o Dia Estadual do Cerrado, o Prêmio 
Guimarães Rosa e dá outras providências; 1.916/2004, da Deputada 
Jô Moraes, que estabelece política pública de prevenção e combate à 
surdez na infância e em recém-nascido no âmbito do Estado de Minas 
Gerais e dá outras providências; 2.696/2005, do Deputado Leonardo 
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Moreira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São 
Sebastião do Rio Verde o imóvel que especifica; 2.732/2005, do 
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar à União 
o imóvel que especifica; 2.979/2006, do Deputado Doutor Viana, que 
altera o art. 5º da Lei nº 14.364, de 19/7/2002, que autoriza o Poder 
Executivo a contratar empréstimo com o Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento - Bird -, destinado ao Projeto de 
Combate à Pobreza Rural- PCPR -;e 2.981/2006, da Deputada Elisa 
Costa, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Naque 
os imóveis que especifica (À sanção.). 

O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - Parecer de Redação 
Final do Projeto de Lei nº 3.168/2006, do Governador do Estado, que 
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Fortuna de Minas 
os imóveis que especifica. Em discussão, o parecer. Com a palavra, 
para discutir, o Deputado Weliton Prado. 

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, esse é o último projeto 
que está em votação final. Para agilizar a votação, não solicitei a 
discussão dos projetos anteriores. Nós, do Bloco PT-PCdoB, estamos 
presentes e votamos a favor da redação final desses projetos, 
inclusive os que concedem regime de tributação especial a alguns 
frigoríficos do Estado. Aliás, o Governador enviou esses projetos à 
Assembléia Legislativa quando todo o mundo discutia a gripe aviária e 
solicitava ajuda. Compreendemos isso. A carga tributária do Estado é 
uma das mais pesadas de todo o País. Estamos votando a favor, pois 
alguns frigoríficos e algumas granjas disseram que teriam prejuízos 
com a gripe aviária. Matérias foram veiculadas na TV. Houve todo 
aquele boato e a demissão de alguns funcionários. Com esse regime 
especial de tributação, queremos que os frigoríficos abaixem o preço 
para o consumidor. Esperamos que esse desconto, que facilitará a 
vida de muitas empresas, chegue à mesa do consumidor. 

Em relação especificamente a esse projeto, que autoriza o Poder 
Executivo a doar ao Município de Fortuna o imóvel que especifica, 
estamos votando favoravelmente, assim como nos outros projetos. 

Não sei porque o Deputado Miguel Martini está tão estressado. 
Tenho o direito de discutir o projeto, pois isso consta no Regimento 
Interno desta Casa. 
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Concluo, Sr. Presidente, agradecendo a V. Exa. e dizendo que 
encaminho a discussão favoravelmente. Votaremos o projeto sem 
entrar em picuinhas. Estamos aqui para votar e aprovar os projetos. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Miguel 

Martini. 
Questões de Ordem 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
primeiramente, gostaria que V. Exa. mandasse retirar da fala do 
Deputado Weliton Prado a expressão "O Deputado Miguel Martini está 
estressado". Acredito que não seja regimental utilizar essas 
expressões. Indago a V. Exa. que providência tomará. 

O Sr. Presidente - Deputado Miguel Martini, no entendimento desta 
Presidência, essas expressões do Deputado Weliton Prado não 
violam as normas regimentais e não poderão ser retiradas. Portanto, 
peço-lhe compreensão. 

O Deputado Miguel Martini - Então, sera mantida a expressão "O 
Deputado Miguel Martini está estressado", um julgamento dele? 

O Sr. Presidente - No entendimento desta Presidência, não poderei 
suprimir as palavras do discurso do Deputado Weliton Prado, pois não 
houve ofensa a V. Exa. Solicito, portanto, a sua compreensão. 

O Deputado Miguel Martini - O Regimento prevê que todo Deputado 
fale de pé. Gostaria de saber se o Deputado Weliton Prado pediu 
permissão para falar sentado enquanto fez uso da palavra. 

O Sr. Presidente - Não foi solicitado pelo Deputado. Na realidade, 
esta Presidência, por liberalidade, permitiu que o Deputado falasse 
assentado. Tão logo o Deputado Weliton Prado concluiu o discurso, 
informei-lhe esse tópico do Regimento. Ele, então, disse-me que não 
tinha conhecimento desse assunto, desculpando-se em seguida. Não 
quis interferir no discurso dele. Procurei orientá-lo após a sua fala. 
Respondeu-me, como disse, que não tinha conhecimento dessa 
exigência prontificando-se a utilizar a tribuna nas próximas 
oportunidades. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Miguel Martini. 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, solicito-lhe, durante a 

minha fala, que V. Exa. oriente o Deputado Weliton Prado a estudar o 
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Regimento Interno, a fim de não atropelar os direitos que o Regimento 
resguarda a todos os parlamentares desta Casa. É inadmissível que 
um Deputado, no fim de uma legislatura, ainda desconheça as regras 
mínimas de convivência e de conduta neste Plenário. 

Antes de passar-lhe a palavra, Deputado João Leite, gostaria de 
sugerir à Liderança do PT que oriente o Deputado Weliton Prado 
sobre o Regimento Interno. Ele atropela os trabalhos a todo o 
momento. Todo processo de discussão prevê apartes; somente não 
os há diante de encaminhamento. Então, por desconhecer o 
Regimento Interno, ele faz as coisas atabalhoadas, atropelando todos. 

Desculpe-me, Deputado João Leite, mas tínhamos que dar essas 
orientações ao Deputado Weliton Prado. 

O Deputado João Leite (em aparte) - Gostaria de me solidarizar com 
V. Exa., que foi atacado dessa maneira apenas por fazer uma 
consideração em relação à manifestação na discussão de um projeto 
em redação final. 

Respeito muito o Deputado Weliton Prado, mas, por várias vezes, 
neste Plenário, fui obrigado a usar a palavra, pela ordem, para solicitar 
que fossem retirados dos anais da Assembléia Legislativa alguns 
termos por ele utilizados. Eu e V. Exa. tivemos a oportunidade de ficar 
quatro anos na Oposição, na Assembléia Legislativa, e não perdemos, 
em momento algum, o nível da discussão em Plenário. Portanto, 
minha palavra é de apoio ao Deputado Miguel Martini, a quem 
conhecemos, Líder da Maioria na Assembléia Legislativa, escolhido 
para nos representar nas decisões. Gostaria de me solidarizar com V. 
Exa., que é nosso Líder. Durante três mandatos, sempre manteve a 
serenidade, sem perder a combatividade em favor e em defesa do 
povo de Minas Gerais. 

Ontem, no território de Minas Gerais, o Presidente da República 
disse que era o Presidente dos pobres. Nunca os bancos ganharam 
tanto neste país como com o Presidente Lula e o PT, e agora ele diz 
que é o Presidente dos pobres; mas é o Presidente dos banqueiros 
deste país, o Presidente dos ricos. V. Exa. representa muito bem esse 
povo, que é representado também pela CNBB, que disse 
recentemente que o Brasil, na gestão do Presidente Lula e do PT, 
transformou-se no paraíso fiscal. É um ato de desagravo em relação a 
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V. Exa., por quem temos a maior admiração. V. Exa. não pode ser 
atacado dessa maneira, no Plenário da Assembléia Legislativa. 

O Deputado Miguel Martini - Muito obrigado, Deputado João Leite, 
pelo aparte que V. Exa. fez. Queria enriquecer a discussão que 
fazemos desse parecer sobre o Projeto de Lei nº 3.168/2006, do 
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Município de Fortuna os imóveis que especifica. Talvez em razão da 
palavra "fortuna", o Deputado que me antecedeu tenha feito 
afirmações descabidas e despropositadas, como se o governo de 
Minas fosse o responsável pela carga tributária do País. É preciso 
avisar ao Deputado que isso ocorre no Congresso Nacional, e caberia 
ao Presidente da República fazer a reforma tributária deste país. O 
Presidente Lula, chefe do Delúbio Soares, do Silvinho Pereira, do 
José Dirceu e dos 40 encaminhados pela Procuradoria, deveria ter 
encaminhado uma proposta de reforma tributária, mas não o fez. 
Apesar de o governo federal não ter investido em segurança pública, 
Minas investiu. Então, o que queremos, Sr. Presidente, é dizer que, na 
verdade, o que estamos presenciando é uma prática diferente do 
discurso. 

*- Sem revisão do orador. 
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, gostaria de 

discutir. 
O Sr. Presidente - Deputado Adelmo Carneiro Leão, nos termos do 

art. 270 do Regimento Interno, somente podem discutir o parecer de 
redação final o autor de emenda, o relator da Comissão de Redação e 
os Líderes. A palavra foi concedida ao Deputado Weliton Prado por 
uma liberalidade desta Presidência, que não o fará novamente, uma 
vez que V. Exa. é da mesma bancada do Deputado Weliton Prado. 
Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 

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 3 de julho, às 20 horas, nos termos do edital de 
convocação. Levanta-se a reunião. 



ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 4' SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINARIA DA 15' LEGISLATURA, EM 21/6/2006 
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Às 10h13min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada 
Elbe Brandão e os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Gustavo Corrêa, 
Sebastião Costa e Adalclever Lopes (substituindo este ao Deputado 
Gilberto Abramo, por indicação da Liderança do BPSP), 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 Gustavo Corrêa, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar o parecer 
sobre o Projeto de Lei nº 3.374/2006, do Governador do Estado. 
Passa-se à 1' Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário. O Deputado Adalclever Lopes apresenta requerimento em 
que solicita seja o Projeto de Lei nº 3.374/2006 retirado da pauta. 
Colocado em votação, é o requerimento rejeitado. A relatora do 
projeto, Deputada Elbe Brandão, solicita a distribuição de avulsos de 
seu parecer, em que conclui pela constitucionalidade, legalidade e 
juridicidade da matéria. O Presidente defere o pedido da relatora. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião 
extraordinária a ser realizada hoje, às 16h35min, no Plenarinho 11, com 
o objetivo de apreciar o parecer sobre o Projeto de Lei nº 3.374/2006; 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006. 
Gilberto Abramo, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Gustavo 

Valadares- Sebastião Costa- Elbe Brandão. 
ATA DA 1' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 

PARA O ESTUDO DA ATENÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNO 
MENTAL, DEFICIÊNCIA MENTAL OU AUTISMO, EM 21/6/2006 

Às 11 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Célio Moreira, Dilzon Melo (substituindo este à Deputada Maria Olívia, 
por indicação da Liderança do BPSP) e José Henrique (substituindo o 
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Deputado Sávio Souza Cruz, por indicação da Liderança do PMDB), 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião e 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada, 
sendo ela subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a tratar de assuntos de 
interesse da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do 
Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da 
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do 
Deputado Célio Moreira em que solicita a prorrogação do prazo de 
funcionamento da Comissão por mais 30 dias. 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, 29 de junho de 2006. 
Célio Moreira, Presidente- Maria Tereza Lara. 

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINARIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 21/6/2006 
Às 16h47min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada 

Elbe Brandão e os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo, 
Adelmo Carneiro Leão, Sebastião Costa e Gustavo Valadares, 
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os 
Deputados Rêmolo Aloise, Fábio Avelar e Adalclever Lopes. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Sebastião Costa, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina 
a apreciar o Projeto de Lei nº 3.374/2006, do Governador do Estado. 
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. O Presidente esclarece que, na reunião realizada na parte 
da manhã, foi distribuído pela relatora, Deputada Elbe Brandão, 
avulso do parecer, o qual conclui pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 3.374/2006 
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com as Propostas de Emenda nºs 1 a 4. Dessa forma, continua em 
discussão o parecer. Na discussão são apresentadas a Proposta de 
Subemenda nº 1 às Emendas 2 e 4 do parecer (Deputado Fábio 
Avelar) e as Propostas de Emenda n's 5 e 6 (Deputado Adalclever 
Lopes), 7 (Deputado Fábio Avelar) e 8 (Deputado Gilberto Abramo). O 
Presidente defere pedido de votação destacada da Proposta de 
Emenda nº 3. Posto em votação, é aprovado o parecer sobre o Projeto 
de Lei nº 3.374/2006, salvo destaque, proposta de subemenda e 
propostas de emenda (voto contrário dos Deputados Adelmo Carneiro 
Leão e Gilberto Abramo). Fica rejeitada a Proposta de Emenda n' 3, 
destacada (voto contrário dos Deputados Adelmo Carneiro Leão e 
Gilberto Abramo). Fica aprovada a Proposta de Subemenda nº 1, 
prejudicando as Propostas de Emenda n's 5 e 6. A Proposta de 
Emenda nº 7 é aprovada e a Proposta de Emenda nº 8 é rejeitada 
(voto contrário dos Deputados Adelmo Carneiro Leão e Gilberto 
Abramo). O Presidente suspende a reunião por alguns minutos, para 
que a relatora possa dar nova redação ao parecer. Reabertos os 
trabalhos, fica aprovada a nova redação do parecer sobre o Projeto de 
Lei nº 3.374/2006, o qual conclui pela constitucionalidade, pela 
legalidade e pela juridicidade com as Emendas nºs 1 a 3. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 28 de junho de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - José Henrique - Elbe Brandão -

Sebastião Costa. 
ATA DA 18' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO 

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 4' SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 28/6/2006 

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Laudelino Augusto, Doutor Ronaldo, João Leite e Paulo Piau, 
membros da supracitada Comiscão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Laudelino Augusto, 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 
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Presidência informa que a reunião se destina a ouvir o Sr. Marcos 
Paulo de Souza Miranda, Promotor de Justiça e Coordenador das 
Promotorias de Defesa do Meio Ambiente das Comarcas Integrantes 
das Sub-Bacias dos Rios das Velhas e Paraopeba, que apresentará 
os resultados das ações impetradas pelo Ministério Público na justiça 
para o cumprimento e a aplicabilidade da Lei nº 12.503, de 1997, que 
criou o Programa Estadual de Conservação da Água, e comunica o 
recebimento de ofício do Sr. Paulo Batista Rocha, de São João do 
Paraíso, publicado no "Diário do Legislativo" de 23/6/2006. O 
Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 3.371/2006, em 
turno único, para o qual designou o Deputado Doutor Ronaldo relator 
da matéria. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir 
os Srs. Augusto Horta, Diretor de Normas da Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Fernando Antônio 
Cardoso, Assessor Técnico do Gabinete da Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Marcos Paulo de Souza 
Miranda, Promotor de Justiça e Coordenador das Promotorias de 
Justiça de Defesa do Meio Ambiente da Bacia dos Rios das Velhas e 
Paraopeba; Valter Vilela Cunha, Superintendente de Meio Ambiente 
da Copasa-MG; Eduardo Nascimento, Assessor Sindical da Fetaemg; 
Adolpho Valladares Portella, Diretor de Gestão Participativa do lgam; 
lvone Luz, Gerente do Departamento de Fundos de Desenvolvimento 
do BDMG; Oswaldo Valente, do Centro Brasileiro de Conservação da 
Natureza e Desenvolvimento Sustentável - CBCN -; Fernando 
Pinheiro, Secretário da Associação Mineira de Silvicultura - AMS -, e 
lrineu Cassani Franco, do SAAE de Viçosa. A Presidência concede a 
palavra ao Deputado Paulo Piau, autor do requerimento que deu 
origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa 
a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos 
os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas 
taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião 
e passa à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a 
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário. O Deputado Laudelino Augusto solicita adiamento de 
votação do Requerimento nº 6.680/2006, aprovado pela Comissão. 
Registra-se voto contrário do Deputado João Leite. Passa-se à 3ª 
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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 
Laudelino Augusto (3), em que solicita seja realizada audiência 
pública para conhecer e debater, com os convidados que menciona, o 
Projeto de Lei no 5.974/2005, que tramita na Câmara Federal; seja 
realizada reunião com representantes da Copasa-MG para debater, 
em audiência pública, o projeto piloto atualmente em implantação pela 
empresa em Municípios do Vale do Jequitinhonha; seja enviado ofício 
ao Diretor-Geral do IEF solicitando que adote as providências cabíveis 
relativas à denúncia recebida nesta Comissão pelo Presidente do 
Codema de Machado, sobre a abertura de portos de extração de areia 
no Rio Machado; Carlos Pimenta (2), em que solicita seja enviado 
ofício ao Secretário de Estado de Meio Ambiente para que autorize 
"ad referendum" a liberação da licença de instalação dos 
empreendimentos de construção das Barragens do Peão, de 
Galheiros e de Setúbal, localizadas no Norte de Minas; seja enviado 
ofício ao Diretor-Geral do IEF, solicitando empenho para que seja 
agilizada a análise e a liberação ao Copam dos pareceres técnicos 
relativos aos processos de licenciamento ambiental dos 
empreendimentos de construção das Barragens do Peão, de 
Galheiros e de Setúbal; Paulo Piau e Doutor Ronaldo, em que 
solicitam seja enviado ofício ao Secretário de Estado de Meio 
Ambiente solicitando empenho para regulamentar a Lei nº 12.503, de 
1997, que cria o Programa Estadual de Conservação da Água. 
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, 29 de junho de 2006. 
Laudelino Augusto, Presidente - João Leite - Lúcia Pacífico. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 2/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 2/2003, de autoria do Deputado Adelmo Carneiro 
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Leão, que dispõe sobre os direitos dos usuários dos serviços e das 
ações de saúde no Estado e dá outras providências, foi aprovado no 
2°turno, com as Emendas n"s 1 a 3 ao 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 2/2003 
Dispõe sobre os direitos dos usuários das ações e dos serviços 

públicos de saúde no Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - As ações e os serviços públicos de saúde no Estado serão 

realizados de forma a garantir aos seus usuários acesso universal e 
igualitário ao atendimento integral. 

Art. 2 o- São direitos do usuário dos serviços de saúde no Estado: 
I - ter atendimento digno, atencioso e respeitoso; 
11 - ser identificado e tratado pelo seu nome ou sobrenome; 
111 - não ser identificado nem tratado por números ou códigos nem de 

modo genérico, desrespeitoso ou preconceituoso; 
IV - ter resguardado o segredo sobre seus dados pessoais, com 

manutenção do sigilo profissional, desde que não acarrete riscos a 
terceiros nem à saúde pública; 

V - poder identificar as pessoas responsáveis direta e indiretamente 
por sua assistência, por meio de crachás visíveis e legíveis, que 
contenham o nome completo, a função e o cargo da pessoa e o nome 
da instituição; 

VI - receber informações claras, objetivas e compreensíveis sobre: 
a) as hipóteses diagnósticas; 
b) os diagnósticos realizados; 
c) os exames solicitados; 
d) as ações terapêuticas; 
e) os riscos, os benefícios e os inconvenientes das medidas 

diagnósticas e terapêuticas propostas; 
f) a duração prevista do tratamento proposto; 
g) no caso de procedimentos diagnósticos e terapêuticos invasivos, 
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a necessidade ou não de anestesia, o tipo de anestesia a ser 
aplicada, o instrumental a ser utilizado, as partes do corpo afetadas, 
os efeitos colaterais, os riscos e as conseqüências indesejáveis e a 
duração esperada do procedimento; 

h) os exames e condutas a que será submetido; 
i) a finalidade da coleta de materiais para exame; 
j) as alternativas de diagnósticos e terapêuticas existentes, no 

serviço de atendimento ou em outros serviços; 
I) outras informações que julgar necessárias, relativas a seu quadro 

clínico; 
VIl - consentir ou recusar, de forma livre, voluntária e esclarecida, 

com adequada informação, ser submetido a procedimentos 
diagnósticos ou terapêuticos, salvo em caso de iminente perigo de 
vida; 

VIII- ter, a qualquer momento, acesso a seu prontuário médico, nos 
termos do inciso V do art. 2° da Lei no 13.317, de 24 de setembro de 
1999; 

IX - receber por escrito o diagnóstico e o tratamento indicado, com a 
identificação do nome do profissional e o seu número de registro no 
órgão de regulamentação e controle da profissão; 

X - receber as receitas datilografadas ou em letra legivel, com o 
nome genérico das substâncias prescritas, sem a utilização de 
códigos ou abreviaturas, e com o nome e a assinatura do profissional; 

XI - ter anotado em seu prontuário, principalmente se inconsciente 
durante o atendimento: 

a) todas as medicações, com as dosagens utilizadas; 
b) o registro da quantidade de sangue recebida e dos dados que 

permitam identificar a sua origem, as sorologias efetuadas e o prazo 
de validade; 

XII -ter assegurados, durante consultas, internações, procedimentos 
diagnósticos e terapêuticos e na satisfação de suas necessidades 
fisiológicas: 

a) a integridade física; 
b) a privacidade; 
c) a individualidade; 
d) o respeito aos seus valores éticos e culturais; 
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e) a confidencialidade de qualquer informação pessoal; 
f) a segurança do procedimento; 
XIII- ser acompanhado nas consultas por pessoa por ele indicada; 
XIV - no caso de gestante, ser acompanhada pelo pai do bebê nos 

exames pré-natais e no parto; 
XV - receber do profissional adequado, presente no local, auxílio 

imediato e oportuno para a melhoria do conforto e do bem-estar; 
XVI - ser atendido em local digno e adequado; 
XVII - receber ou recusar assistência moral, psicológica, social ou 

religiosa; 
XVIII - ser prévia e expressamente informado quando o tratamento 

proposto for experimental ou fizer parte de pesquisa; 
XIX - receber anestesia em todas as situações indicadas; 
XX - recusar tratamento doloroso ou extraordinário. 
§ 1 o - No prontuário da criança internada, constará a relação das 

pessoas que poderão acompanhá-la integralmente durante o período 
de internação. 

§ 2° - A internação psiquiátrica observará o disposto na Lei no 
11.802, de 18 de janeiro de 1995, com as modificações introduzidas 
pela Lei no 12.684, de 1 o de dezembro de 1997. 

Art. 3 o - Ficam as instituições que prestam serviços públicos de 
saúde obrigadas a afixar esta lei em seus estabelecimentos, em local 
visível. 

Art. 4 o- O descumprimento do disposto nesta leí sujeitará o infrator 
às sanções previstas na Lei no 13.317, de 1999, sem prejuízo das 
sanções cíveis e penais cabíveis. 

Parágrafo único - Qualquer pessoa é parte legítima para comunicar 
os casos de descumprimento desta lei ao Conselho Estadual de 
Saúde. 

Art. 5o- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 28 de junho de 2Ô06. 
Sebastião Costa, Presidente - Maria Olívia, relatora - Ricardo 

Duarte. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 

1.915/2004 
Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei no 1.915/2004, de autoria do Deputado Ricardo 
Duarte, que institui o Dia Estadual do Cerrado, o Prêmio Guimarães 
Rosa e dá outras providências, 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 1.915/2004 
Institui o Dia Estadual do Cerrado e o Prêmio Guimarães Rosa. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica instituído o Dia Estadual do Cerrado, a ser 

comemorado anualmente no dia 27 de junho. 
Parágrafo único - As comemorações alusivas ao Dia Estadual do 

Cerrado incluem seminários, debates, oficinas, campanhas, concursos 
e outras atividades que contribuam para o conhecimento, a 
valorização e a preservação do cerrado mineiro e das diversas 
manifestações da cultura material e imaterial das populações da 
região do cerrado. 

Art. 2°- Fica instituído o Prêmio Guimarães Rosa, a ser concedido, 
no Dia Estadual do Cerrado, a organizações governamentais e não 
governamentais, instituições educacionais, institutos de pesquisa, 
empresas privadas e pessoas físicas que se destacarem por ações 
nas áreas de conservação, manejo sustentável, pesquisa, educação 
ambiental, memória e patrimõnio cultural do cerrado mineiro. 

Parágrafo único - O Governador do Estado, em solenidade anual, 
conferirá diploma e medalha ao agraciado com o Prêmio Guimarães 
Rosa. 

Art. 3 o - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
noventa dias contados da data de sua publicação. 

Art. 4 o- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 28 de junho de 2006. 
Sebastião Costa, Presidente - Maria Olívia, relatora - Ricardo 

Duarte. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 
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Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei no 1.916/2004, de autoria da Deputada Jô Moraes, 
que estabelece política pública de prevenção e combate à surdez na 
infância e em recém-nascido, no âmbito do Estado de Minas Gerais, e 
dá outras providências, foi aprovado no 2° turno, com a Emenda no 1 
ao vencido no 1 o turno. 

Vem agora o projeto à Comissão de Redação, 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. 

Esta Comissão, com o objetivo de tornar claro o sentido da exceção 
estabelecida no inciso 11 do art. 4º, associou-a explicitamente ao 
disposto no inciso 111 do mesmo artigo. 

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

PROJETO DE LEI No 1.916/2004 
Institui a Política Estadual de Atenção à Saúde Auditiva. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica instituída a Política Estadual de Atenção à Saúde 

Auditiva, com o objetivo de desenvolver medidas de prevenção, 
controle e assistência relacionadas à saúde auditiva no Estado. 

Art. 2 o - A Política Estadual de Atenção à Saúde Auditiva será 
implementada pela Secretaria de Estado de Saúde, em articulação 
com o Ministério da Saúde e as secretarias municipais de saúde. 

Art. 3 o- Na implementação da política de que trata esta lei, cabe ao 
Poder Executivo: 

I - desenvolver ações de promoção da qualidade de vida, educação, 
proteção e recuperação da saúde e prevenção de danos; 

11 - organizar, no atendimento à pessoa com deficiência auditiva, 
uma linha de cuidados integrais, que inclua todos os níveis de 
atenção, com assistência multiprofissional e interdisciplinar; 

111 - identificar as causas das principais patologias e situações de 
risco que levam à deficiência auditiva; 

IV - estabelecer critérios técnicos mínimos para o funcionamento e a 
avaliação dos serviços de reabilitação auditiva; 

V - estabelecer condições para que a identificação dos problemas 
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auditivos nos bebês seja feita até os seis meses de idade; 
VI - garantir a realização de avaliações auditivas periódicas nas 

crianças, até o quarto ano de vida; 
VIl - incentivar ampla cobertura no atendimento aos pacientes com 

deficiência auditiva, garantindo a universalidade de acesso, a 
eqüidade, a integralidade e o controle social da saúde auditiva; 

VIII - promover a educação continuada dos profissionais de saúde 
envolvidos com a implantação da política de que trata esta lei, em 
conformidade com os princípios de integralidade da assistência e 
humanização do atendimento; 

IX - avaliar os resultados das ações da Política Estadual de Atenção 
à Saúde Auditiva, com o fim de aprimorar a gestão e divulgar 
informações sobre a saúde auditiva no Estado. 

Art. 4 o - A política de que trata esta lei compreende os seguintes 
níveis de atendimento: 

I - atenção básica, que inclui ações de cunho individual ou coletivo, 
voltadas para a promoção da saúde auditiva, para a prevenção e a 
identificação precoce dos problemas auditivos, bem como ações 
dirigidas à informação, à educação e à orientação familiar; 

11 - atenção de média complexidade, que inclui a triagem e o 
monitoramento da audição, da atenção diagnóstica e da terapêutica 
especializada, com exceção de diagnóstico e colocação de prótese 
em crianças de até três anos de idade e em pacientes com afecções 
associadas ou com perdas auditivas unilaterais, os quais serão 
encaminhados para os serviços de atenção de alta complexidade; 

111 - atenção de alta complexidade, que inclui diagnóstico e 
terapêutica especializada. 

Parágrafo único - Os níveis de atendimento a que se refere o "caput" 
deste artigo serão organizados segundo o Plano Diretor de 
Regionalização - POR - do Estado. 

Art. 5o - O recém-nascido será submetido a triagem auditiva 
neonatal universal na maternidade, antes da alta hospitalar, ou em 
unidade da rede estadual de saúde auditiva. 

Art. 6°- Os planos municipais de saúde, de que trata o inciso 111 do 
art. 4 o da Lei Federal no 8.142, de 28 de dezembro de 1990, incluirão 
programas de prevenção, tratamento e reabilitação auditiva. 
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Art. 7" - Os dados que possam subsidiar o gestor de saúde no 
planejamento, na regulação, no controle e na avaliação da política de 
que trata esta lei serão incluídos nos sistemas de informação do 
Sistema Único de Saúde- SUS. 

Art. ao- Fica acrescentado ao art. 1 o da Lei no 14.312, de 19 de 
junho de 2002, o seguinte § 3 ": 

"Art. 1 o- ( ... ) 
§ 3 o - A rede pública hospitalar poderá ser incentivada a optar pelo 

procedimento que utiliza a técnica de análise do DNA.". 
Art. 9°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 28 de junho de 2006. 
Sebastião Costa, Presidente - Maria Olívia, relatora - Ricardo 

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

2.696/2005 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 2.696/2005, de autoria do Deputado Leonardo 
Moreira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São 
Sebastião do Rio Verde 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 2.696/2005 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Sebastião 

do Rio Verde 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 Sebastião do Rio Verde imóvel constituído por terreno e 
benfeitorias, com área de 360m2 (trezentos e sessenta metros 
quadrados), situado na Rua Alberto de Oliveira Marques, no 775, 
naquele Município, registrado sob o no 3.113, no Livro 2, no Cartório 
de Registro de Imóveis da Comarca de São Lourenço. 

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo 
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destina-se ao Programa de Saúde da Família- PSF. 
Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do 

Estado se, findo o prazo de três anos contados da data de publicação 
desta lei, 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, 28 de junho de 2006. 
Sebastião Costa, Presidente - Maria Olívia, relatora - Ricardo 

Duarte. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 

2.732/2005 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 2. 732/2005, de autoria do Governador do 
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar à União 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 W2.732/2005 
Autoriza o Poder Executivo a doar à União o imóvel que especifica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à União imóvel 

constituído por área de 8.145m2 (oito mil cento e quarenta e cinco 
metros quadrados), composto pelos lotes de nOS 2 a 15 da Quadra 12, 
localizado na Rua Campina Verde, Bairro Salgado Filho, em Belo 
Horizonte, a ser desmembrado de área maior registrada sob o no 
20.211, a fls. 90 do Livro 3-Q, no Cartório de Registro de Imóveis do 
2 o Ofício do Município de Belo Horizonte. 

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" deste artigo destina-
se ao funcionamento da Secretaria de Controle Externo do Tribunal de 
Contas da União. 

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do 
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da data da lavratura 
da escritura pública da doação, não lhe tiver sido dada a destinação 
prevista no parágrafo único do art. 1 °. 



Art. 3 o- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 28 de junho de 2006. 
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Sebastião Costa, Presidente - Maria Olívia, relatora - Ricardo 
Duarte. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 
2.979/2006 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 2.979/2006, de autoria do Deputado Doutor 

Viana, que altera o art. 5o da Lei no 14.364, de 19 de julho de 2002, 
que autoriza o Poder Executivo a contratar empréstimo com o Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento- Bird -, destinado 
ao Projeto de Combate à Pobreza Rural - PCPR, 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 2.979/2006 
Dá nova redação ao art. 5o da Lei no 14.364, de 19 de julho de 2002, 

que autoriza o Poder Executivo a contratar empréstimo com o Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento- Bird -, destinado 
ao Projeto de Combate à Pobreza Rural da Região Mineira do 
Nordeste - PCPR. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o- O art. 5o da Lei no 14.364, de 19 de julho de 2002, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 5o- Os recursos do empréstimo de que trata esta lei destinam-

se ao financiamento de empreendimentos de pequeno porte, de 
natureza social ou produtiva e de infra-estrutura, nos Municípios da 
área de abrangência do Instituto de Desenvolvimento do Norte e 
Nordeste de Minas Gerais - lderre -, observados os critérios técnicos, 
econômicos, financeiros, de sustentabilidade e de preservação 
ambiental a serem estabelecidos conjuntamente pelo Bird e pelo 
Estado.". 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Sala das Comissões, 28 de junho de 2006. 
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Maria Olívia. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 
2.981/2006 

· Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 2.981/2006, de autoria da Deputada Elisa Costa, 

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Naque os 
imóveis 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 No 2.981/2006 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Naque os 

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

Naque os seguintes imóveis, constituídos de terrenos urbanos 
edificados, situados naquele Município e registrados, respectivamente, 
sob os n"s 1.824 e 1.825, no Livro 2 do Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de Açucena: 

I - imóvel com área de 487,50m2 (quatrocentos e oitenta e sete 
vírgula cinqüenta metros quadrados); 

11 - imóvel com área de 4.000m2 (quatro mil metros quadrados). 
Parágrafo único - Os imóveis descritos no "caput" deste artigo 

destinam-se ao funcionamento de escola municipal. 
Art. 2°- Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do 

Estado, cessada a causa que justifica esta doação. 
Art. 3 o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 28 de junho de 2006. 
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Maria Olívia. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 
3.381/2006 

Comissão de Redação 
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O Projeto de Resolução no 3.381/2006, de autoria da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que ratifica o Regime 
Especial de Tributação no 32/2006, nos termos do art. r 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°3.381/2006 
Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa 

Frigorífico Tamoyo Ltda. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de 

Tributação no 32/2006 à empresa Frigorífico Tamoyo Ltda., nos 
termos do art. r 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, 28 de junho de 2006. 
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Maria Olívia. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 
3.382/2006 

Comissão de Redação 
O Projeto de Resolução n° 3.382/2006, de autoria da Comissão de 

Fiscalização Financeira e Orçamentária, que ratifica o Regime 
Especial de Tributação no 23/2005, nos termos do art. 7° 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°3.382/2006 
Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa ABC 

Indústria e Comércio S.A. - ABC lnco. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de 

Tributação no 23/2005 à empresa ABC Indústria e Comércio S.A. -
ABC lnco -,nos termos do art. ?"da Lei no 15.292, de 5 de agosto de 
2004. 

Art. 2 o- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 28 de junho de 2006. 
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Maria Olívia. 

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE 
O Sr. Presidente despachou, em 29/6/2006, a seguinte 

comunicação: 
Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento de 

Anderson Luiz Urban, ocorrido em 23/6/2006, em Belo Horizonte. (-
Ciente. Oficie-se.) 



BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 4 DE JULHO DE 2006 

ATAS 
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ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 20/6/2006 
Às 15h19min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Leonardo Quintão, Edson Rezende e Sebastião Helvécio, membros 
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Leonardo Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude 
da aprovação de requerimento do Deputado Sebastião Helvécio, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar as matérias 
constantes na pauta e comunica o recebimento da seguinte 
correspondência: Ofícios nºs 770/2006, do Deputado Sargento 
Rodrigues, solicitando empenho para que o Regimento Interno desta 
Casa seja cumprido, uma vez que esta Comissão, no dia 16/5, 
realizou audiência pública no Município de lpatinga para discutir sobre 
o Projeto Olho Vivo, que, segundo ele, é de competência da Comissão 
de Segurança Pública; e do Sr. Marco Aurélio Baggio, Presidente do 
Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, encaminhando cópia 
do ofício enviado ao Presidente da Câmara dos Deputados, para o 
conhecimento desta Casa. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do 
Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é 
aprovado, em turno único, o Projetos de Lei nº 2.873/2005 (relator: 
Deputado Sebastião Helvécio). Submetidos a votação, cada um por 
sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 6.600, 6.614, 6.618, 
6.632, 6.635, 6.645, 6.646, 6.650 e 6.670/2006. O Deputado 
Sebastião Helvécio apresenta requerimento solicitando o adiamento 
de votação do Requerimento nº 6.604/2006. Submetida a votação, a 
matéria é aprovada. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições da 
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são 
aprovados requerimentos dos Deputados, Leonardo Quintão, em que 
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solicita seja realizada audiência pública com a finalidade de debater o 
transporte escolar na Região Metropolitana de Belo Horizonte, com 
ênfase nos itens que menciona; Leonardo Quintão e lvair Nogueira, 
em que solicitam seja realizada audiência pública para discutir sobre a 
inovação de dívidas e responsabilidades do Fundo de Compensação 
de Variações Salariais - FCVS, entre outras, cuja legislação, segundo 
informações de mutuários da Cohab, não vem sendo cumprida; 
Antônio Júlio, em que solicita seja encaminhado ofício ao 
Comandante-Geral da PMMG, com pedido de que seja determinado 
ao Comandante da 95ª Companhia Especial, situada em Nanuque, a 
suspensão de toda a atividade repressiva contra os moto-turistas 
desse Município, até que haja uma decisão judicial sobre a legalidade 
do serviço de moto-taxi; Jésus Lima (2), em que pleiteia seja solicitada 
informação ao Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA - sobre o 
planejamento territorial, mobilização da agricultura familiar e apoio à 
estruturação da cadeia produtiva de óleos vegetais e do biodiesel; e 
seja solicitada à Petrobras informação sobre a definição de espécies 
de plantas oleaginosas, preços e política de compra, raios de 
viabilidade de transporte de grãos e de óleo vegetal bruto, para 
viabilizar o planejamento da agricultura familiar na área de influência 
da usina de biodiesel a ser implantada no Município de Montes Claros; 
Edson Rezende (2), em que solicita seja realizada audiência pública 
para debater o valor das tarifas cobradas pela Companhia de 
Abastecimento de Minas Gerais - Copasa; e seja realizada audiência 
pública desta Comissão para debater o Projeto de Lei nº 3.391/2006, 
de autoria do Chefe do Poder Executivo, que cria o Fundo para 
Universalização de Acesso a Serviços de Telecomunicações em 
Minas Gerais - Fundomic -, para execução do Programa Minas 
Comunica. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece 
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 28 de junho de 2006. 
Leonardo Quintão, Presidente. 
ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 

HUMANOS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15ª 
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LEGISLATURA, EM 21/6/2006 
Às 9h6min, 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 debater, em audiência pública, 
questões carcerárias e os direitos humanos na Região Metropolitana 
de Belo Horizonte e comunica o recebimento da seguinte 
correspondência: oficios do Sr. Valdeci Antônio Ferreira, Presidente 
da APAC de ltaúna e Diretor Executivo da Fraternidade Brasileira de 
Assistência aos Condenados - FBAC -, solicitando a transferência de 
Terezinha de Jesus Oliveira Quinanez, auxiliar de enfermagem efetiva 
na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte para a Prefeitura de 
Contagem; das Sras. Gláucia Aparecida Costa Boaretto, Presidente 
da Comissão de Assistência, Ação Social e Direitos Humanos da 
Cãmara Municipal de Poços de Caldas, solicitando sejam tomadas 
providências com relação a denúncia apresentada pelo Sr. José Elias 
Gonçalves Fernandes contra dois Cabos da Polícia Militar; Soraya 
Brasileiro Teixeira, Juíza de Direito da Comarca de Araguari, 
encaminhando cópia de peças dos autos do processo criminal, tendo 
como partes a Justiça pública e Leandro Damião de Souza e outro, 
para adoção de medidas cabíveis quanto aos fatos alegados. A 
Presidência interrompe a 1 ª Parte da reunião para ouvir os Srs. 
Herbert José Almeida Carneiro, Juiz da Vara de Execuções Criminais 
da Comarca de Belo Horizonte; Fábio Alves dos Santos, Presidente 
do Conselho de Fundadores da Apac-rmbh; e Valdeci Antônio 
Ferreira, Presidente da APAC de ltaúna e Diretor Executivo da 
Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados - FBAC -, que 
são convidados a tomar assentó•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 das notas taquigráficas. 
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A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. 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 Durval 
Ângelo e Jesus Lima (2), em que solicitam seja encaminhado ofício ao 
IEF sugerindo a inclusão, na Comissão de Desafetação do Parque 
Estadual de Grão-Mogol, de representantes da Associação de 
Agroturismo Rural e Ecológico da Região do Taquaril e Adjacências -
Areta, do CAO das Promotorias de Conflitos Agrários, do lter-MG e da 
CPT, para avaliar a situação das familias atingidas pela implantação 
do parque; seja encaminhada cópia das notas taquigráficas da 
audiência pública realizada em Grão-Mogol ao IEF, ao lter-MG, ao 
CAO-DH das Promotorias de Conflitos Agrários, à CPT e à 
supracitada Associação; Rogério Correia, em que solicita seja 
encaminhado ofício ao Governador do Estado, pedindo a retirada do 
projeto de lei de sua autoria que revoga as leis que garantem aos 
trabalhadores rurais sem terra o direito de serem assistidos pela 
Comissão de Direitos Humanos; Durval Ângelo, Jésus Lima e Rogério 
Correia (5), em que solicitam seja encaminhada cópia do manifesto 
"Grito das Mulheres e Homens Vazanteiros" ao IEF, ao CAO-DH das 
Promotorias de Conflitos Agrários e às autoridades constantes nesse 
documento; seja encaminhada cópia das notas taquigráficas da 
audiência pública realizada em Montes Claros ao Ministério da 
Igualdade Racial, ao lncra Nacional, ao CAO-DH e ao lter-MG; seja 
encaminhada, para adoção de providências, cópia da Carta das 
Comunidades Quilombolas do Norte de Minas ao Governador do 
Estado, ao Tribunal de Justiça do Estado à Vara de Conflitos Agrários, 
ao lter-MG, ao lncra Nacional, ao CAO-DH e à Ministra da Igualdade 
Racial; seja encaminhado ao Presidente do lncra ofício lamentando a 
ausência de seus representantes na audiência pública realizada em 
Montes Claros, no dia 7/6/2006; seja realizado debate público nesta 
Casa com a participação de convidados que mencionam, para discutir 
problemas relativos à regularização das terras tradicionais dos 
quilombolas; Durval Ângelo (9), em que solicita sejam realizadas 
visitas aos Conjuntos Residenciais Chácaras Califórnia e Arpoador do 
Programa de Arrendamento Habitacional - PAR -, no Município de 
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Contagem, para verificar poss1ve1s VICIOS na construção e 
comprometimento estrutural das edificações nesses conjuntos; seja 
retirado de tramitação o Requerimento nº 6.619/2006, desta 
Comissão; seja encaminhado à Promotoria de Justiça da Comarca de 
Além Paraíba pedido de providência, para que analise o termo de 
ajustamento de conduta firmado por essa Promotoria e a 
administração pública municipal de Pirapetinga e verifique se os 
donatários dos lotes realmente necessitam de auxílio financeiro; seja 
encaminhado à Chefia da Polícia Civil do Estado pedido de 
providência com relação a abertura de inquérito para se apurar 
possível existência de dois boletins de ocorrência, um em substituição 
ao outro, sobre o mesmo fato, referentes à abordagem e apreensão 
de adolescente em ltapecerica, seguida de falecimento de Tiago 
Rodrigues de Jesus, e seja solicitada cópia dos autos relativos a essa 
ocorrência e do CO da entrevista concedida pelo Sr. Eisenhower 
Guerck Austríaco, 1 º -Ten. do quartel da PM de ltapecerica na rádio 
local; seja pedida ao Promotor de Justiça da 1ª Auditoria de Justiça 
Militar a exumação do corpo de Tiago Rodrigues de Jesus, com a 
sugestão de nomeação do Or. Roberto Campos como perito 
assistente; seja encaminhado à Subsecretaria de Administração 
Penitenciária e à Chefia da Polícia Civil do Estado pedido de reforma 
da cadeia pública de ltapecerica; seja encaminhado à Unicamp pedido 
de perícia e restauração do CO com a entrevista concedida pelo 
referido Tenente; sejam encaminhadas cópia das notas taquigráficas 
da reunião realizada no dia 14/6/2006, para adoção de providências, à 
1 ª Auditoria de Justiça Militar do Estado, ao Centro de Apoio 
Operacional das Promotorias de Justiça de Direitos Humanos - CAO-
OH, ao Promotor de Justiça da 1 ª Auditoria de Justiça Militar, ao 
Promotor de Justiça da Comarca de ltapecerica; à Corregedoria da 
Polícia Militar do Estado e à Chefia da Polícia; seja realizada visita 
desta Comissão, com a participação de convidados, à 1 ª Auditoria de 
Justiça Militar do Estado, para discutir e solicitar a agilidade na 
apuração do caso em questão. 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, 28 de junho de 2006. 
Roberto Ramos, Presidente - Paulo Cesar - Dalmo Ribeiro Silva -

Márcio Passos. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 

2.458/2005 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 2.458/2005, de autoria do Governador do 
Estado, que dá a denominação de Escola Estadual Prefeito João José 
de Lima à Escola Estadual de Ensino Fundamental localizada no 
Município de Desterro de Entre-Rios, 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 2.458/2005 
Dá denominação à Escola Estadual de Ensino Fundamental 

localizada no Município de Desterro de Entre-Rios. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica denominada Escola Estadual Prefeito João José de 

Lima a Escola Estadual de Ensino Fundamental situada na Rua Pio 
José Fernandes, no 11 O, no Município de Desterro de Entre-Rios. 

Art. 2 o- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006. 
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Doutor 

Ronaldo. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 

2.850/2005 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 2.850/2005, de autoria do Deputado Paulo 
César, que dá denominação à Escola Estadual do Bairro Planalto, 
localizada no Município de Nova Serrana, foi aprovado em turno 
único, na forma original. 
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 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 2.850/2005 
Dá denominação à Escola Estadual do Bairro Planalto, localizada no 

Município de Nova Serrana. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica denominada Escola Estadual Padre Lauro a Escola 

Estadual do Bairro Planalto, localizada no Município de Nova Serrana. 
Art. 2 o- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006. 
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Doutor 

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

2.951/2006 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 2.951/2006, de autoria do Governador do 
Estado, que dá denominação de Escola Estadual General Carneiro à 
Escola Estadual do Bairro General Carneiro 11, localizada no Município 
de Sabará, 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°2.951/2006 
Dá denominação à Escola Estadual do Bairro General Carneiro 11, 

localizada no Município de Sabará. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica denominada Escola Estadual General Carneiro a 

Escola Estadual do Bairro General Carneiro 11, situada na Vila São 
José, no Município de Sabará. 

Art. 2 o- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006. 
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Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Doutor 
Ronaldo. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 
3.024/2006 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 3.024/2006, de autoria do Deputado Dilzon Melo, 

que declara de utilidade pública a Liga Desportiva do Alto Rio Pardo, 
com sede no Município de Campestre, 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 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. 2 o- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006. 
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Doutor 

Ronaldo. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 

3.076/2006 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 3.076/2006, de autoria do Deputado Dimas 
Fabiano, que declara de utilidade pública a Fundação Aprender para 
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, com sede no Município de 
Varginha, foi aprovado em turno único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 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. 
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PROJETO DE LEI N° 3.076/2006 
Declara de utilidade pública a Fundação Aprender para Educação, 

Cultura, Ciência e Tecnologia, com sede no Município de Varginha. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Aprender 

para Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, com sede no Município 
de Varginha. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006. 
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Djalma 

Diniz. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 

3.080/2006 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 3.080/2006, de autoria do Governador do 
Estado, que dá denominação de Escola Estadual Professora Marilda 
de Oliveira à Escola Estadual de Nova Esperança, no Município de 
Montes Claros, 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 3.080/2006 
Dá nova denominação à Escola Estadual de Nova Esperança, 

situada no Município de Montes Claros. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o- Passa a denominar-se Escola Estadual Professora Marilda 

de Oliveira a Escola Estadual de Nova Esperança, situada na Rua 
Marilda de Oliveira, s/n °, Distrito de Nova Esperança, no Município de 
Montes Claros. 

Art. 2 o- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006. 
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Djalma 

Diniz. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 



3.146/2006 
Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei no 3.146/2006, de autoria do Deputado Gustavo 
Corrêa, que declara de utilidade pública o SIM - Instituto de Gestão 
Fiscal , 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 3.146/2006 
Declara de utilidade pública o SIM - Instituto de Gestão Fiscal, com 

sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o SIM - Instituto de 

Gestão Fiscal, com sede no Município de Belo Horizonte. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006. 
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Djalma 

Diniz. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 

3.152/2006 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 3.152/2006, de autoria do Deputado Marias 
Fernandes, que declara de utilidade pública o União Celeste Futebol 
Clube, 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 3.152/2006 
Declara de utilidade pública o União Celeste Futebol Clube, com 

sede no Município de Belo Horizonte. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o- Fica declarado de utilidade pública o União Celeste Futebol 

Clube, com sede no Município de Belo Horizonte. 
Art. 2o- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006. 
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Djalma 

Diniz. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 

3.159/2006 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 3.159/2006, de autoria do Deputado Biel Rocha, 
que declara de utilidade pública a Associação Desportiva Juiz de 
Fora - ADJF -, com sede no Município de Juiz de Fora, foi aprovado 
em turno único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 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°3.159/2006 
Declara de utilidade pública a Associação Desportiva Juiz de Fora -

ADJF -, com sede no Município de Juiz de Fora. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o- Fica declarada de utilidade pública a Associação Desportiva 

Juiz de Fora- ADJF -,com sede no Município de Juiz de Fora. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006. 
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Djalma 

Diniz. 



BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 5 DE JULHO DE 2006 

RESOLUÇÕES 
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Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa 
Frigorífico Tamoyo Lida. 

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 32/2006 à empresa Frigorífico Tamoyo Lida., nos 
termos do art. r da Lei no 15.292, de 5 de agosto de 2004. 

Art. 2°- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 3 de julho de 2006; 

218 o da Inconfidência Mineira e 185 o da Independência do Brasil. 
Deputado Mauri Torres- Presidente 
Deputado Antônio Andrade - 1 °-Secretário 
Deputado Luiz Fernando Faria - 2 °-Secretário 

RESOLUÇÃO No 5.285, DE 3 DE JULHO DE 2006 
Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa ABC 

Indústria e Comércio S.A. - ABC Inca. 
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 n° 23/2005 à empresa ABC Indústria e Comércio S.A. -
ABC Inca-, nos termos do art. r da Lei no 15.292, de 5 de agosto de 
2004. 

Art. 2°- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 3 de julho de 2006; 

218 o da Inconfidência Mineira e 185 o da Independência do Brasil. 
Deputado Mauri Torres- Presidente 
Deputado Antônio Andrade - 1 o-Secretario 
Deputado Luiz Fernando Faria - 2 °-Secretário 

ATAS 
ATA DA 7' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

SEGURANÇA PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA 
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DA 15ª LEGISLATURA, EM 21/6/2006 
Às 1 Oh8min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé 

Maia e Sargento Rodrigues, membros da supracitada Comissão. Está 
presente, também, o Deputado Rogério Correia. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião 
e 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 furto de veículos e cargas no Estado e a implementação da 
Lei Complementar Federal nº 121, de 9/2/2006, que cria o sistema 
nacional de prevenção, fiscalização e repressão ao furto e roubo de 
veículos de carga. A Presidência interrompe a 1 ª Parte da reunião, 
para ouvir os Srs. Cláudio de Freitas Ustch Moreira, Delegado Titular 
da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos; Marcos Silva Luciano, 
Delegado Titular da Delegacia de Roubo de Cargas; Jésus Ignácio de 
Araújo, Presidente da Federação das Empresas de Cargas de Minas 
Gerais; e a Sra. Andrea Cláudia Vacchiano Bravo, Coordenadora-
Geral da área de Infrações do Detran-MG, representando Eduardo 
Betti Menezes, Chefe do Departamento de Trânsito de Minas Gerais -
Detran-MG, que são convidados a tomar assento à mesa. A 
Presidência concede a palavra ao Deputado Rogério Correia, autor do 
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações 
iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam 
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, 
conforme consta 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, 4 de julho de 2006. 
Zé Maia, Presidente - Sargento Rodrigues - José Henrique. 

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 
DO PROTOCOLO DE QUIOTO, EM 28/6/2006 

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada 
Lúcia Pacífico (substituindo o Deputado lrani Barbosa, por indicação 
da Liderança do BPSP) e os Deputados Laudelino Augusto e Doutor 
Ronaldo, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
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regimental, o Presidente, Deputado Laudelino Augusto, declara aberta 
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Doutor Ronaldo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar 
a matéria constante na pauta. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem 
do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da 
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do 
Deputado Laudelino Augusto em que solicita a prorrogação, por mais 
30 dias, do prazo de funcionamento da Comissão. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 4 de julho de 2006. 
Laudelino Augusto, Presidente. 

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 28/6/2006 
Às 17h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada 

Elisa Costa (substituindo o Deputado Ricardo Duarte, por indicação da 
Liderança do Bloco PT-PCdoB) e os Deputados Fahim Sawan, 
Sargento Rodrigues, Domingos Sávio (substituindo este ao Deputado 
Dinis Pinheiro, por indicação da Liderança do BPSP) e José Henrique 
(substituindo o Deputado Antônio Júlio, por indicação da Liderança do 
PMDB), membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Fahim Sawan, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
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 da pauta e comunica o recebimento da 
correspondência encaminhada pelos inspetores escolares de Coronel 
Fabriciano, publicada no "Diário do Legislativo", em 23/6/2006. O 
Presidente designa o Deputado Sargento Rodrigues como relator do 
Projeto de Lei nº 2.915/2006, no 2º turno. Passa-se à 1 ª Fase da 
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 pela aprovação, no 1 º turno, do 
Projeto de Lei nº 3.335/2006 com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão 
de Constituição e Justiça (relator: Deputado Fahim Sawan). Os 
Projetos de Lei nºs 3.068 e 3.374/2006, no 2º turno, são retirados de 
pauta por determinação do Presidente da Comissão por não 
cumprirem pressupostos regimentais. Submetido a discussão e 
votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 
3.146/2006. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece 
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a reunião extraordinária, a ser realizada amanhã, dia 29 de 
junho, quinta-feira, às 9h15min, com a finalidade de apreciar os 
Projetos de Lei nºs 3.068 e 3.374/2006, em 2º turno, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 29 de junho de 2006. 
Fahim Sawan, Presidente - Domingos Sávio - Agostinho Patrús -

Luiz Humberto Carneiro. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 

3.023/2006 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela 

visa a declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Santa 
Beatriz- Acesb -,com sede no Município de ltumirim. 

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 por finalidade a integração da comunidade 

onde atua, ajudando-a a buscar soluções para as suas mais 
importantes demandas. Efetiva parcerias com outras instituições afins, 
para fortalecer suas ações e estabelecer padrões comuns que 
viabilizem o seu propósito. 



62 

Atua junto ao poder público, representando seus associados e 
elevando as reivindicações dos habitantes do Município de ltumirim, 
visando a assegurar respostas adequadas aos problemas que afetam 
o desenvolvimento da região. 

A promoção de outras iniciativas objetivando a consolidação da 
cidadania a torna merecedora do título de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

3.023/2006, em turno único. 
Sala das Comissões, 4 de julho de 2006. 
lrani Barbosa, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 
3.029/2006 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em 
tela visa a declarar de utilidade pública a Associação Cruzeiro em 
Ação- ACA -, com sede no Município de Camanducaia. 

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 finalidade a representação do 

cidadão, conscientizando-o sobre os seus direitos, e, além do mais, 
oferece-lhe serviços diversos, o que estabelece considerável padrão 
de harmonia social. 

Desenvolve programas nas áreas de saúde, educação, segurança, 
habitação, saneamento básico, transporte, comunicação, esporte e 
lazer. 

No setor educacional, em particular, oferece a todos os interessados 
cursos profissionalizantes, palestras e seminários sobre as questões 
de interesse do Bairro Cruzeiro, onde possui a sua sede, bem como 
várias ações envolvendo a alfabetização de adultos. 

Na área habitacional, organiza mutirões para reforma e construção 
de casas populares para os moradores mais necessitados do referido 
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bairro. 
Por sua atuação, a entidade merece o título de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

3.029/2006, em turno único. 
Sala das Comissões, 4 de julho de 2006. 
lrani Barbosa, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 
3.033/2006 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em tela visa a 
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores 
dos Bandeirantes, com sede no Município de Curvelo. 

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 referida Associação Comunitária dedica-se à prestação de 

serviços de assistência social e de desenvolvimento humano, 
defendendo os direitos em geral dos moradores do Bairro 
Bandeirantes e, em particular, atendendo às suas reivindicações 
enquanto consumidores que se acham lesados. 

Tem participação ativa na formulação de propostas da União 
Municipal das Associações Comunitárias - Umac - e também promove 
a integração harmônica entre os seus associados e a comunidade, por 
meio da realização de eventos esportivos, cívicos e culturais. 

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

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

3.033/2006, em turno único. 
Sala das Comissões, 4 de julho de 2006. 
lrani Barbosa, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 



3.036/2006 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
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De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o Projeto de Lei nº 
3.036/2006 visa a declarar de utilidade pública a Associação das 
Pessoas Portadoras de Deficiência Física de Uberlândia - Adef -, 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 Associação 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 tal meta, oferece-lhes assistência médico-odontológica, 
programas sociais, educativos, culturais, recreativos e esportivos. 

Representá-las junto a órgãos públicos e privados, fazendo 
reivindicações diversas, é, também, uma das suas metas. 

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

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

nº 3.036/2006, em turno único. 
Sala das Comissões, 4 de julho de 2006. 
lrani Barbosa, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 
3.038/2006 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Mauri Torres, o Projeto de Lei nº 3.038/2006 
visa a declarar de utilidade pública o Núcleo Assistencial Casa do 
Vovô, com sede no Município de Lavras. 

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de 
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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 
O Núcleo Assistencial Casa do Vovô, fundado em 1986, é uma 

entidade beneficente e sem fins lucrativos. 
Suas ações são pautadas pelas atividades de assistência social 

dirigidas às pessoas idosas e portadoras de limitação física e mental, 
buscando confortá-las espiritualmente e amenizar suas dificuldades 
materiais. Acolhe, em regime de internato, as que aspiram maiores 
cuidados, oferecendo-lhes alimentação, atendimento médico e 
odontológico, higiene pessoal e atividade ocupacional. 

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

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

nº 3.038/2006, em turno único. 
Sala das Comissões, 4 de julho de 2006. 
lrani Barbosa, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 
3.221/2006 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela visa a 
declarar de utilidade pública o Centro de Convivência do Idoso 
Renascer, com sede no Município de São Brás do Suaçuí. 

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 por finalidade fomentar atividades, com a 

participação efetiva de pessoas idosas, no intuito de proporcionar 
melhores condições para o desenvolvimento sadio do ser humano 
com base na educação e na cultura. 
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Distribui material didático e promove eventos de cultura e de lazer 
utilizando-se de um processo de integração social harmônico, que 
possa traduzir o significado das referências culturais e espirituais que 
identificam a comunidade. 

Tem desenvolvido ações para informar e capacitar as lideranças, a 
fim de efetivar propostas sociais, culturais e educativas em São Brás 
do Suaçuí. 

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

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

3.221/2006, em turno único. 
Sala das Comissões, 4 de julho de 2006. 
lrani Barbosa, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 
3.232/2006 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o Projeto de Lei nº 
3.232/2006 visa a declarar de utilidade pública o Asilo São Vicente de 
Paulo, com sede no Município de Uberaba. 

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 
O Asilo São Vicente de Paulo, fundado em 1902, é uma entidade 

beneficente e sem fins lucrativos. Suas ações são pautadas pelas 
atividades de assistência social dirigida às pessoas idosas, 
principalmente às mais carentes do Município de Uberaba. 

Mantém estabelecimento para abrigá-las, proporcionando-lhes 
alimentação, assistência médica e odontológica, apoio moral e 
espiritual, visando à preservação de sua saúde física e mental. 

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de 
utilidade pública. 
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Conclusão 
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 

nº 3.232/2006, em turno único. 
Sala das Comissões, 4 de julho de 2006. 
lrani Barbosa, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 
3.278/2006 

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Relatório 

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em 
tela visa declarar de utilidade pública a Associação dos Catadores 
Organizados de Materiais Aproveitáveis e Recicláveis, com sede no 
Município de Pouso Alegre. 

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

Fundamentação 
A entidade em causa tem como objetivo criar alternativas e 

oportunidades de trabalho para os associados que se propõem prestar 
serviços de coleta, seleção, triagem e comercialização de materiais 
susceptíveis de serem reaproveitados e reciclados. Tal atividade 
contribui para o bem-estar da comunidade, visto que contempla a 
conservação, limpeza e higiene pública, contribuindo para a 
manutenção de vias e prédios urbanos, de equipamentos públicos e 
privados. 

Além da constante profissionalização de seus colaboradores, com 
preservação de sua dignidade como cidadão e trabalhador, combate o 
desemprego, o trabalho submisso e degradante, a fome e a pobreza. 

Tem atuado também no desenvolvimento do artesanato, fazendo 
dele fonte de emprego e renda. 

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

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

3.278/2006 em turno único. 



Sala das Comissões, 4 de julho de 2006. 
Doutor Ronaldo, relator. 
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PARECER PARA O 1 ºTURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.847/2004 
Comissão de Segurança Pública 

Relatório 
De autoria do Deputado Márcio Kangussu, o Projeto de Lei nº 

1.847/2004 estabelece normas de segurança para carga e descarga 
de valores em estabelecimentos financeiros e dá outras providências. 

Publicada no "Diário do Legislativo" em 27/8/04, a proposição foi 
distribuída para a Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu 
por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, para receber parecer quanto 
ao mérito, nos termos do art. 102, XV, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em tela pretende estabelecer normas de segurança 

para a carga e a descarga de valores em estabelecimentos financeiros 
com a finalidade de proporcionar a segurança da população, bem 
como a dos patrimônios público e privado. Assim, o projeto em exame 
visa a estabelecer que a carga e a descarga de valores sejam feitas 
no interior das agências bancárias, em local protegido e de acesso 
restrito, reduzindo a possibilidade de assaltos e de riscos à segurança 
da população, como medida preventiva. 

Cabe ao Estado criar mecanismos para que a população e o 
patrimônio tanto público quanto privado sejam resguardados pelas 
corporações responsáveis pela segurança pública, conforme 
determina o art. 2º, inciso V, da Constituição Estadual, o qual dispõe 
ser uma das prioridades do Estado criar condições para assegurar a 
segurança e a ordem pública; portanto, as medidas concernentes à 
segurança pública são afetas ao Estado exclusivamente. 

Algumas agências bancárias estão localizadas onde há grande fluxo 
de transeuntes. Isso facilita assaltos à mão armada no momento da 
carga e da descarga de valores, quando os seguranças das 
transportadoras atravessam a calçada com valores, para suprir as 
agências ou para recolhê-los ao final do expediente bancário. Os 
próprios funcionários dessas empresas portam armas de grosso 
calibre e, se precisarem manusear essas armas, colocam em risco a 
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segurança dos cidadãos. 
A cada dia é comum nos noticiários o relato de roubos de 

mercadorias de todo tipo, assim como assaltos à mão armada, tendo 
como vítimas as transportadoras. Assim, por mais que essas 
empresas tomem atitudes e precauções, o fato delituoso foge ao 
controle dos seguranças das transportadoras. 

É de extrema importância que as vagas definidas para a carga e a 
descarga de valores estejam sempre livres, pois o tempo para que 
essa tarefa seja cumprida com êxito e com menor risco para os 
seguranças e para a população é fundamental. 

São estes os motivos do autor do projeto em tela: preservar e 
resguardar a segurança da vida humana, no entanto, não foram 
encontrados registros estatísticos significativos do tipo de delito que o 
projeto quer evitar. De toda a forma, a matéria em exame, antecipa 
um possível ato delituoso. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

1.847/2004, no 1º turno. 
Sala das Comissões, 4 de julho de 2006. 
Zé Maia, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - José Henrique. 

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.671/2005 
Comissão de Segurança Pública 

Relatório 
De autoria do Deputado Carlos Gomes, o projeto de lei em tela 

determina a instalação e o uso de portais de raios X nas penitenciárias 
estaduais. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 24/9/2005, foi o projeto 
apreciado pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por 
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do 
Substitutivo nº 1, que apresentou. 

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer quanto 
ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XV, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto em análise tem como finalidade determinar a instalação e 

o uso de portais de raios X nas penitenciárias estaduais. 
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Tem sido amplamente noticiado que materiais e objetos são 
freqüentemente encontrados com detentos, permitindo, assim, que 
continuem participando de ações criminosas mesmo estando presos. 

Esses objetos ingressam nos estabelecimentos prisionais sem que 
possam ser detectados, tornando necessário um controle mais efetivo 
da entrada de visitantes, o que é objeto do projeto em análise. 
Segundo especialistas em questões carcerárias, a forma mais 
adequada de monitoramento da entrada de visitantes em presidias é o 
uso de equipamento de raios X, tal como se emprega, por exemplo, 
em aeroportos. 

A Lei nº 12.492, de 1997, que dispõe sobre o sistema de revista nos 
estabelecimentos prisionais do Estado, prevê que todo visitante que 
ingressar em estabelecimento prisional será submetido a 
procedimento padronizado de revista, com exceção das pessoas 
relacionadas no parágrafo único de seu art. 2º. Além desse 
procedimento, a lei citada prevê que todo visitante, sem exceção, será 
submetido ao exame de detecção de metais. 

Como o projeto em análise trata da obrigatoriedade da instalação e 
uso de equipamentos de raios X, julgamos oportuna a apresentação 
da Emenda nº 1, com o objetivo de acrescentar à Lei nº 12.492 a 
obrigatoriedade de todo visitante a estabelecimento prisional, sem 
exceção, submeter-se também a monitoramento por equipamento de 
raios X no momento da entrada. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

2.671/2005, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado 
pela Comissão de Constituição e Justiça, e com a Emenda nº 1 ao 
Substitutivo nº 1, a seguir apresentada. 

EMENDA Nº 1 AO SUBSTITUTIVO Nº 1 
Acrescente-se ao Substitutivo nº 1 o art. 5º a seguir apresentado, 

renumerando-se o atual art. 5° para art. 6°: 
"Art. 5º - O art. 3º da Lei nº 12.492, de 16 de abril de 1997, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
'Art. 3º - Com o objetivo de garantir a segurança, serão instalados, 

nos estabelecimentos prisionais, detectores de metais, equipamentos 
de raios X e outros elementos necessários para impedir a entrada de 
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qualquer tipo de arma, droga e objetos não permitidos. 
Parágrafo único - Toda pessoa que ingressar no estabelecimento, 

inclusive as relacionadas no parágrafo único do art. 2º, será submetida 
a exame de detecção de metais e a monitoramento por meio de 
equipamento de raios X, não sendo admitida dispensa, sob nenhum 
pretexto.'." 

Sala das Comissões, 4 de julho de 2006. 
Zé Maia, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Padre João. 

PARECER PARA O 1 ºTURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.391/2006 
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 3.39112006 

cria o Fundo para Universalização do Acesso a Serviços de 
Telecomunicação em Minas Gerais - Fundomic -, para execução do 
programa "Minas Comunica". 

Preliminarmente, foi a proposição apreciada pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da matéria, com as Emendas nºs 1 a 
4, que apresentou. 

Cabe agora a esta Comissão emitir seu parecer, nos termos do art. 
188, c/c o art. 102, inciso XII, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto em tela tem por objetivo a criação do fundo de natureza 

contábil denominado Fundomic, para viabilizar o programa "Minas 
Comunica". O programa pretende criar condições para que 100% dos 
Municípios mineiros tenham acesso a serviços de telecomunicações, 
incluindo o serviço móvel, com capacidade de prover telefonia e 
transmissão de dados. 

O Governador, em sua exposição de motivos, afirma que o 
"programa se destina a viabilizar, com a participação do Estado, a 
extensão da disponibilidade de serviço móvel, com a capacitação 
anteriormente referida, a todas as sedes dos Municípios do Estado. 
Segundo a mensagem enviada, metade dos Municípios de Minas 
Gerais não dispõe de serviço de telefonia móvel, e a implementação 
do programa representará importante passo na melhoria da infra-
estrutura dos serviços de telecomunicação de todos os Municípios 
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mineiros. 
O programa "Minas Comunica" prevê um investimento, até o final de 

2007, de recursos de até R$200.000.000,00. Já neste exercício, estão 
previstos investimentos de até R$40.000.000,00. 

O Estado participará financeiramente, através de parceria público-
privada ou aquisição de debêntures, conversíveis ou não em ações, 
corrigidas por índice de preços com taxa de juros anual limitada a 1% 
a.a., ou, ainda, equalização dos juros de operações financeiras 
contratadas pelas operadoras para investimento em equipamentos 
para viabilizar a infra-estrutura do projeto, limitada essa equalização 
ao percentual máximo de 12% ao ano. Caberá ao regulamento, entre 
as hipóteses previstas, definir a forma como se dará a participação 
financeira do Estado. Segundo informa a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, a estimativa inicial de investimento, por 
localidade, varia na faixa de R$700.000,00 a R$1.000.000,00 e o 
investimento total ficará na ordem de R$300.000.000,00, ficando o 
valor excedente ao previsto para o Fundo sob a responsabilidade dos 
parceiros. 

Será realizado processo licitatório para a escolha das operadoras, e 
aquelas que participarem do Programa deverão disponibilizar planos 
de serviço, em especial na modalidade pré-pago, de forma equânime 
e não discriminatória, a todos os Municípios do Estado em que atuem, 
com qualidade de serviço adequada. 

A administração do Fundo ficará a cargo do Grupo Coordenador, 
atuando como gestora e agente executora a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico. O fundo terá prazo de duração de 
quinze anos, contados da data da vigência da lei, e, até 31/12/2008, o 
programa Minas Comunica pretende disponibilizar a todas as cidades 
de Minas Gerais o acesso aos serviços de telecomunicações, 
especialmente ao serviço móvel. 

O prazo das operações contratadas no âmbito do Fundo será de até 
quinze anos contados da data da vigência da lei e, com a extinção do 
Fundo, as receitas decorrentes de seus direitos e as disponibilidades 
de caixa remanescentes reverterão ao Tesouro do Estado. 

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela 
constitucionalidade, juridicidade e legalidade do projeto e propôs 
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algumas alterações, visando adequar a matéria a outras normas 
vigentes, por meio das Emendas nºs 1 a 4, que apresentou. 

Em audiência pública realizada nesta Comissão, o Secretário de 
Desenvolvimento Econômico apresentou as informações sobre o 
Programa Minas Comunica, no que se refere aos seus objetivos e a 
forma como será implementado. 

O Programa faz parte das estratégias de desenvolvimento do 
Estado, inseridas nos Projetos Estruturadores, como os Programas 
Pró-Acesso, que têm por objetivo garantir o acesso rodoviário 
pavimentado a 224 Municípios, e o Programa de Eletrificação Rural, 
que, em parceria com o Governo Federal e as concessionárias que 
operam no Estado, pretende atingir a totalidade dos consumidores 
rurais de 100% dos Municípios do Estado. Com o atendimento dos 
objetivos do Programa, juntamente com outros programas dos 
projetos estruturadores, pretende-se a longo prazo reduzir as 
desigualdades regionais e contribuir para a melhoria do Índice de 
Desenvolvimento Humano - IDH - do Estado, dos atuais 0,773 para 
0,855, até o ano de 2020. 

Com a implementação do Programa Minas Comunica pretende o 
Estado atrair investimentos privados para as regiões menos 
desenvolvidas, com o atendimento à população urbana e parte da 
população rural e, conseqüentemente, incrementar a arrecadação do 
ICMS. Num segundo momento, segundo informações da Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico, o Programa poderá ser estendido a 
outras localidades e áreas rurais não atendidas, ocasião em que o 
Governo irá enviar nova mensagem a esta Casa. 

O Programa visa a atender localidades que não são 
economicamente viáveis para as operadoras de telefonia celular. Sua 
implementação se dará por meio de parcerias do Estado com as 
empresas e as prefeituras. 

Minas Gerais hoje conta atendimento integral dos Municípios em 
telefonia fixa, atingindo 3.866 localidades. A telefonia móvel está 
presente em 439 municípios, atendendo a 9.460.000 pessoas. O 
Estado está em 18º lugar entre os Estados da Federação, com 
46,42% dos Municípios atendidos com telefonia móvel, enquanto o 
Brasil tem 55,98% dos Municípios com cobertura de telefonia celular 
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móvel. 
Operam em nosso Estado cinco empresas de telefonia celular, 

sendo a maior operadora no Estado a Telemig Celular, com 35,1% do 
mercado, seguida pela OI, que tem 31 ,4%, a TIM, que tem 26,9%, a 
Claro, com 3,4%, e, finalmente, a CTBC, com 3,2%. 

Segundo informações do site da Anatel na internet, a telefonia móvel 
registrou um total de 92.377.336 acessos em serviço em todo o País. 
Os celulares pré-pagos atendem a 74.393.448 assinantes, ou 80,53% 
do total, enquanto os pós-pagos ficam com os 19,4 7% restantes, que 
representam 17.983.888 habilitações. O indicador teledensidade, que 
é utilizado internacionalmente para mostrar o número de telefones em 
serviço para cada grupo de 100 habitantes, avançou de um índice de 
48,72% em abril, para 49,62% em maio, contra 46,58% em dezembro 
de 2005, e 40,17% em maio de 2005 - o que representa crescimento 
de 1,85% no mês; 6,53% no ano; e 23,52% em 12 meses. O Estado 
de Minas Gerais tem uma teledensidade de 49,78% acima do índice 
do Brasil. 

Apesar de nosso Estado estar acima da média nacional, os 
assinantes estão concentrados em determinadas regiões mais 
desenvolvidas. O projeto pretende diminuir essa desigualdade, 
disponibilizando às regiões de menor desenvolvimento econômico o 
serviço de telefonia celular móvel. 

A melhoria do serviço de comunicação é fator preponderante para o 
desenvolvimento e, conseqüentemente, para a redução das 
desigualdades sociais. A criação do Fundomic levará a possibilidade 
da telefonia celular móvel a diversos Municípios mineiros, medida 
importante para a integração e desenvolvimento do Estado. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

3.391/2006, no 12 turno, com as Emendas nºs 1 a 4, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 4 de julho de 2006. 
Célio Moreira, Presidente e relator - Domingos Sávio - Cecília 

Ferramenta - José Henrique - Luiz Humberto Carneiro. 
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.391/2006 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
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Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 3.391/2006 

cria o Fundo para Universalização do Acesso a Serviços de 
Telecomunicação em Minas Gerais - Fundomic -, para execução do 
Programa Minas Comunica. 

Preliminarmente, foi a proposição apreciada pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da matéria com as Emendas nºs 1 a 
4, que apresentou. 

Em seguida a proposição foi examinada pela Comissão de 
Transporte, Comunicação e Obras Públicas, que opinou por sua 
aprovação com as Emendas nºs 1 a 4, da Comissão anterior. 

Cabe agora a esta Comissão emitir seu parecer, nos termos do art. 
188, c/c o art. 102, inciso VIl, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A criação do fundo de natureza contábil denominado Fundomic, 

objetivo da proposição em exame, busca viabilizar o Programa Minas 
Comunica. O Programa tem como objetivo criar condições para que 
100% dos Municípios mineiros tenham . acesso a serviços de 
telecomunicações, incluindo o serviço móvel, com capacidade de 
prover telefonia e transmissão de dados. 

Segundo a mensagem enviada pelo Governador do Estado, o 
"Programa se destina a viabilizar, com a participação do Estado, a 
extensão da disponibilidade de serviço móvel, com a capacitação 
anteriormente referida, a todas as sedes dos Municípios do Estado". 
Hoje, metade dos Municípios de Minas Gerais não dispõe de serviço 
de telefonia móvel, e a implementação do Programa representará 
importante passo na melhoria da infra-estrutura dos serviços de 
telecomunicação. 

Para execução do Programa Minas Comunica, o projeto prevê a 
mobilização, até o final de 20Õ7, de recursos de até 
R$200.000.000,00, provenientes de remanejamento de recursos 
orçamentários, da utilização de recursos de operação de crédito 
externa já contratada e de recursos a serem incluídos na proposta 
orçamentária do próximo exercício. 

Visando à implantação e ao desenvolvimento do Programa no 
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corrente exerciCIO, o projeto prevê a autorização de abertura de 
crédito especial até o montante de R$40.000.000,00. 

A participação financeira do Estado se dará através de parceria 
público-privada ou aquisição de debêntures, conversíveis ou não em 
ações, corrigidas por índice de preços com taxa de juros anual 
limitada a 1% a.a., ou, ainda, equalização dos juros de operações 
financeiras contratadas pelas operadoras para investimento em 
equipamentos para viabilizar a infra-estrutura do projeto, limitada essa 
equalização ao percentual máximo de 12% ao ano. Caberá ao 
regulamento, entre as hipóteses previstas, a forma como se dará a 
participação financeira do Estado. 

A escolha das operadoras se dará mediante processo licitatório, e 
aquelas que participarem do Programa deverão disponibilizar planos 
de serviço, em especial na modalidade pré-pago, de forma equânime 
e não discriminatória, em todos os Municípios do Estado em que 
atuem, com qualidade de serviço adequada. 

A administração do Fundo ficará a cargo do Grupo Coordenador, 
atuando como gestora e agente executora a Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econômico. 

O projeto estabelece o prazo de até 31/12/2008 para que seja 
disponibilizado a todas a cidades do Estado o acesso aos serviços de 
telecomunicações. A Secretaria de Estado de Fazenda atuará como 
supervisara financeira do gestor no que se refere à elaboração de sua 
proposta orçamentária e de cronograma financeiro da receita e da 
despesa. O Grupo Coordenador do Programa, responsável pela 
supervisão e gerenciamento de todas as suas etapas, será composto 
por representantes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico, a quem ficam atribuídas as competências previstas na Lei 
Complementar no 91, de 2006, e das Secretarias de Estado de 
Planejamento e Gestão, de Fazenda, de Governo e de 
Desenvolvimento Regional e Política Urbana. 

As atribuições e competências do Grupo Coordenador serão 
estabelecidas em regulamento, observadas as disposições aplicáveis 
previstas na Lei Complementar no 91, de 2006. 

O prazo das operações contratadas no âmbito do Fundo será de até 
15 anos contados da data da vigência da lei, equivalente ao prazo de 



77 

duração do Fundo, e, com a extinção deste, as receitas decorrentes 
de seus direitos e as disponibilidades de caixa remanescentes 
reverterão ao Tesouro do Estado. 

A Comissão de Constituição e Justiça não encontrou óbice de 
natureza jurídico-constitucional à tramitação da proposição, 
salientando que os objetivos do Fundo estão rigorosamente descritos 
nos dispositivos iniciais da proposta, tal como exigido pela Lei 
Complementar nº 91, de 19/1/2006. Entretanto, alguns dispositivos do 
projeto necessitam de pequenas correções, razão pela qual 
apresentou as Emendas nºs 1 a 4. 

A Emenda nº 1 define a forma de aplicação das disponibilidades 
financeiras temporárias do Fundo, atendendo ao disposto no inciso V 
do art. 4º da Lei Complementar nº 91, de 2006, sendo autorizada a 
aplicação em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou 
operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública. 

Para definir com clareza as penalidades a serem aplicadas no caso 
de descumprimento das normas que disciplinam as relações da 
empresa beneficiária com o Fundo, foi apresentada a Emenda nº 2, 
em atendimento ao disposto na alínea "b" do inciso VI do art. 4º da Lei 
Complementar nº 91, de 2006. 

A Emenda nº 3 elimina a hipótese da contratação de operação de 
crédito como fonte de recursos para a abertura do crédito adicional, 
visto que a Resolução nº 43, de 2001, do Senado, com a redação 
dada pela Resolução nº 3, de 2002, veda sua realização nos 180 dias 
finais do mandato do Governador do Estado. 

Já a Emenda nº 4 autoriza o Poder Executivo a compatibilizar, no 
PPAG 2004-2007, as alterações decorrentes da criação da unidade 
orçamentária Fundomic. Providência necessária, pois, sem a sua 
previsão no PPAG, o Fundo não poderá ser implementado. 

A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas manteve 
a posição adotada pela Comissão anterior, ressaltando a importãncia 
da criação do Fundomic, que levará a possibilidade da telefonia 
celular móvel a diversos Municípios mineiros, medida importante para 
a integração e desenvolvimento do Estado. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 



78 

3.391/2006 no 1 º turno, com as Emendas nºs 1 a 4, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 4 de julho de 2006. 
Célio Moreira, Presidente - Domingos Sávio, relator - Cecília 

Ferramenta - José Henrique - Luiz Humberto Carneiro. 
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.330/2003 

Comissão de Segurança Pública 
Relatório 

De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em tela dispõe 
sobre o monitoramento e a identificação dos visitantes a sentenciados 
e presos provisórios nas unidades prisionais e nas cadeias públicas 
do Estado e dá outras providéncias. 

Aprovada no 1 º turno na forma do Substitutivo nº 1 , retorna agora a 
matéria a esta Comissão, para receber parecer para o 2º turno, nos 
termos do art. 102, XV, "a", c/c o art. 189, do Regimento Interno. 

A redação do vencido, anexa, é parte deste parecer. 
Fundamentação 

Pretende a proposição em exame dotar os estabelecimentos 
penitenciários de regime fechado do Estado de equipamentos para 
armazenamento de imagem ou reconhecimento biométrico destinados 
à identificação dos visitantes na entrada e na saída. 

O mecanismo de identificação de visitantes no sistema prisional do 
Estado funciona de maneira precária, mediante cadastro elaborado 
manualmente, o que deixa o sistema vulnerável à atuação ousada da 
criminalidade. Há casos recentes, relatados pela imprensa, de fugas 
perpetradas por detentos, a partir da troca de documentos de 
identidade com visitantes, o que evidencia a precariedade desse 
procedimento. 

A proposta é inovadora e vem ao encontro das medidas que estão 
sendo adotadas no processo de modernização do sistema 
penitenciário nacional, o que certamente trará maior segurança para o 
exercício das atividades dos funcionários do complexo penitenciário 
estadual. 

Por entender que a iniciativa de lei está suficientemente examinada 
e dotada de mecanismos que garantem a consecução do objetivo a 
que se propõe, esta Comissão opina por sua aprovação, no 2º turno, 
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sem a adição de outras sugestões. 
Conclusão 

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 
nº 1.330/2003, no 2º turno, na forma do vencido no 1° turno. 

Sala das Comissões, 4 de julho de 2006. 
Zé Maia, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - José Henrique. 

PROJETO DE LEI Nº 1 .330/2003 
(Redação do Vencido) 

Dispõe sobre a instalação de equipamentos para identificação dos 
visitantes nos estabelecimentos penitenciários de regime fechado do 
Estado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - Serão instalados equipamentos para armazenamento de 

imagem ou reconhecimento biométrico nos estabelecimentos 
penitenciários de regime fechado do Estado, para a identificação dos 
visitantes na entrada e na saída. 

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, consideram-se 
estabelecimentos penitenciários de regime fechado as penitenciárias, 
os presídios, as cadeias públicas e as seções independentes de 
regime fechado de hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico. 

Art. 2º - As imagens e os dados dos visitantes registrados pelos 
equipamentos de que trata o art. 1 º permanecerão arquivados por, no 
mínimo, trezentos e sessenta dias. 

Art. 3º - Os recursos para instalação dos equipamentos de que trata 
o art. 1 º serão oriundos do Fundo Penitenciário Estadual, instituído 
pela Lei nº 11.402, de 14 de janeiro de 1994. 

Art. 4º - O prazo para instalação dos equipamentos de que trata o 
art. 1 º é um ano contado da data de publicação desta lei. 

Parágrafo único - É vedado aos estabelecimentos penitenciários de 
que trata o art. 1 º e que não tenham cumprido o prazo estabelecido no 
"caput" deste artigo receber verba do Fundo Penitenciário Estadual 
para qualquer fim, até que seja concluída a instalação dos 
equipamentos de que trata esta lei. 

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
noventa dias contados da data de sua publicação. 

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.807/2004 
Comissão de Segurança Pública 

Relatório 
De autoria do Deputado Doutor Viana, o Projeto de Lei n° 

1.807/2004, cria o Cadastro Estadual de Presos e Foragidos e dá 
outras providências. 

Aprovada em 1 º turno na forma do Substitutivo nº 1, vem agora a 
matéria a esta Comissão para apreciação do mérito, em 2° turno, nos 
termos do art. 102, XV, "a", c/c o art. 189, § 1 º,do Regimento Interno. 

A redação do vencido, anexa, é parte deste parecer. 
Fundamentação 

A criação do Cadastro Estadual de Presos e Foragidos proposta no 
projeto ora analisado constituir-se-á em importante instrumento 
auxiliar da atividade policial na persecução a foragidos da justiça, pois 
oferecerá oportunidade aos membros da sociedade de colaborar com 
a atividade de segurança pública, mantendo a sua identidade 
preservada. 

Ressaltem-se as apropriadas adequações empreendidas no texto da 
proposta pela Comissão de Constituição e Justiça, quando suprimiu a 
previsão de cadastro de presos que já se encontram sob a tutela do 
Estado, e manteve apenas a exigência de cadastro e divulgação pela 
internet dos dados relativos aos presos foragidos da justiça. 

Direção acertada tomou ainda a CCJ quando procurou preservar a 
imagem de pessoas que podem ser detidas sem a devida suficiência 
de provas ou que, tendo cumprido integralmente a pena que lhes fora 
imputada, possam vir a ter problemas na já difícil reinserção social, 
decorrentes da divulgação de sua imagem pela internet. 

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

nº 1 .807/2004 na forma do vencido em 1 º turno. 
Sala das Comissões, 4 de julho de 2006. 
Zé Maia, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - José Henrique. 

PROJETO DE LEI Nº 1.807/2004 
(Redação do Vencido) 

Dispõe sobre o Cadastro Estadual de Foragidos da Justiça. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1 º -O Estado, por meio do órgão competente, disponibilizará na 
internet o Cadastro Estadual de Foragidos da Justiça, com vistas a 
auxiliar a atividade de persecução criminal. 

Art. 2º - A página da internet em que for veiculado o Cadastro 
Estadual de Foragidos da Justiça conterá orientações aos 
interessados em fornecer informações sobre pessoas foragidas, 
resguardando-se a identidade do informante. 

Art. 3º - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo. 
Sala das Comissões, 4 de julho de 2006. 
Zé Maia, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - José Henrique. 

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.945/2004 
Comissão de Segurança Pública 

Relatório 
De autoria do Deputado Doutor Viana, o Projeto de Lei nº 

1.945/2004 estabelece restrições à comercialização de peças de 
uniformes ou fardas, distintivos ou insígnias das Polícias Civil e Militar, 
do Corpo de Bombeiros Militar, do Departamento de Trânsito de Minas 
Gerais e da Secretaria de Defesa Social e dá outras providências. 

Aprovado em 1 º turno na forma do Substitutivo nº 1, vem agora o 
projeto a esta Comissão para receber parecer de 2º turno quanto ao 
mérito, conforme determina o art. 189 c/c o art. 102, XV, "a", do 
Regimento Interno. 

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer. 
Fundamentação 

O projeto de lei em epígrafe estabelece restrições à comercialização 
de uniformes, fardas, distintivos e insígnias das Polícias Civil e Militar, 
do Corpo de Bombeiros Militar, do Departamento de Trânsito de Minas 
Gerais e da Secretaria de Defesa Social. 

A proposição determina que os estabelecimentos que comercializam 
esses produtos sejam cadastrados pelo Estado, de forma a controlar-
se a comercialização do vestuário e· dos acessórios usados por 
integrantes da área de segurança pública, para que não sejam 
adquiridos por pessoas estranhas às corporações citadas. 

O uniforme, além de um instrumento de trabalho, é uma referência 
para o cidadão, que identifica imediatamente quem o estiver usando 
como agente da área de segurança pública. Portanto, o uso do 
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uniforme por pessoas que não pertencem a essa área dificulta a 
manutenção da ordem pública e coloca o cidadão em risco. Já houve 
casos em que assaltantes utilizaram uniformes de policiais como 
estratégia para praticar crimes, o que comprova a relevância da 
proposição em exame. 

O projeto detalha ainda as sanções a serem aplicadas nos casos de 
descumprimento de seus dispositivos. 

Dessa forma, reiteramos nossa posição favorável adotada no 1 º 
turno, ressaltando ainda que, se aprovado, o projeto ajudará a 
prevenir a violência e a criminalidade. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

1.945/2004, no 2º turno, na forma do vencido em 1 ºturno. 
Sala das Comissões, 4 de julho de 2006. 
Zé Maia, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - José Henrique. 

PROJETO DE LEI Nº 1.945/2004 
(Redação do Vencido) 

Estabelece normas para a comercialização de uniforme, farda, 
distintivo ou insígnia da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de 
Bombeiros Militar e dos demais órgãos de segurança pública do 
Estado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - O uniforme, a farda, o distintivo ou a insígnia da Polícia 

Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros Militar e dos demais 
órgãos de segurança pública do Estado somente poderão ser 
vendidos ao órgão ou corporação ou a servidor ou militar dele 
integrante. 

Parágrafo único - A venda direta dos produtos relacionados no 
"caput" deste artigo a servidor ou militar será feita mediante 
autorização expressa do órgão ou corporação a que ele pertencer. 

Art. 2º - A confecção, a distribuição e a comercialização de 
uniformes, fardas, distintivos e insígnias da Polícia Militar, da Polícia 
Civil, do Corpo de Bombeiros Militar e dos demais órgãos de 
segurança pública do Estado ficam condicionadas à emissão de 
certificado de autorização pelo Poder Executivo. 

§ 1 º - O Poder Executivo manterá cadastro das pessoas físicas ou 
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jurídicas que atuarem nas atividades previstas no "caput" deste artigo. 
§ 2º - O certificado de autorização a que se refere o "caput" deste 

artigo ficará exposto em lugar visível no local de confecção, 
distribuição e comercialização dos produtos de que trata esta lei. 

Art. 3º - Ficam as pessoas físicas ou jurídicas que comercializam os 
produtos de que trata esta lei obrigadas a manter registro de 
identificação do militar ou servidor público que os adquirir e do produto 
adquirido. 

Parágrafo único - As pessoas físicas e jurídicas a que se refere o 
"caput" deste artigo encaminharão ao poder público, a cada seis 
meses, relatório das vendas dos produtos de que trata esta lei, com a 
identificação do comprador. 

Art. 4° - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às 
seguintes sanções administrativas: 

I - advertência, na ocorrência da primeira infração; 
li - multa de R$500,00 (quinhentos reais) a R$5.000,00 (cinco mil 

reais), em caso de reincidência; 
111 -apreensão da mercadoria; 
IV - cassação do certificado de autorização para confecção, 

distribuição e comercialização dos produtos de que trata esta lei, após 
a terceira infração. 

§ 1 ° - O valor da multa a que se refere o inciso 11 do "caput" deste 
artigo será fixado em razão da gravidade da infração e do poder 
econômico do infrator, na forma do regulamento. 

§ 2º - As sanções previstas neste artigo poderão ser aplicadas 
cumulativamente. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI No 

3.157/2006 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 3.157/2006, de autoria do Deputado Luiz 
Fernando Faria, que declara de utilidade pública a Associação de 
Proteção e Assistência aos Condenados - Apac -, com sede no 
Município de Alienas, foi aprovado em turno único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
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do § 1 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 3.157/2006 

Declara de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência 
aos Condenados- Apac -,com sede no Município de Alienas. 

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

Proteção e Assistência aos Condenados - Apac -, com sede no 
Município de Alienas. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006. 
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Djalma 

Diniz. 



BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 6 DE JULHO DE 2006 

ATAS 
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ATA DA 50" REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4" SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 4/7/2006 

Presidência dos Deputados Rêmolo Aloise e Elmiro Nascimento 
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 ª Parte: 1 ª Fase 

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens nºs 625, 626, 627, 
628, 629, 630, 631, 632, 633 e 634/2006 (encaminham o Projeto de 
Lei Complementar nº 86/2006 e os Projetos de Lei nºs 3.467, 3.468, 
3.469, 3.470, 3.471, 3.472, 3.473, 3.474 e 3.475/2006, 
respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios nºs 19, 20 e 
21/2006 (encaminham os Projetos de Lei nºs 3.476 e 3.477/2006 e o 
Projeto de Lei Complementar nº 87/2006, respectivamente), do 
Presidente do Tribunal de Justiça- Ofícios e cartão - 2ª Fase (Grande 
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.478 
a 3.482/2006 Requerimentos nºs 6.720 a 6.729/2006 
Requerimentos das Comissões Especiais para o Estudo da Atenção à 
Pessoa com Transtorno Mental, Deficiência Mental ou Autismo, do 
Protocolo de Quioto e dos Resíduos Sólidos - Oradores Inscritos: 
Discursos dos Deputados Domingos Sávio, Edson Rezende, 
Laudelino Augusto e Weliton Prado - Questão de ordem -
Encerramento - Ordem do Dia. 

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

Antônio Andrade - Elmiro Nascimento - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrús - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana 
Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Arlen Santiago - Biel Rocha - Bilac Pinto - Carlos Gomes - Carlos 
Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva -
Dilzon Melo - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana -
Durval Ângelo - Edson Rezende - Elbe Brandão - Elisa Costa - Fahim 
Sawan - Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - lrani 
Barbosa - lvair Nogueira- Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - João 
Leite - José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
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Leonardo Quintão - Luiz Humberto Carneiro - Maria Olívia - Maria 
Tereza Lara - Marlos Fernandes - Miguel Martini - Neider Moreira -
Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo 
Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa Sebastião Helvécio - Vanessa Lucas - Weliton 
Prado - Zé Maia. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - Às 14h13min, 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 Paulo Cesar, 2º-Secretário "ad hoc", procede à leitura 

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

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

MENSAGEM Nº 625/2006 
Belo Horizonte, 29 de junho de 2006. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Submeto à apreciação dessa Egrégia Assembléia Legislativa. no 

uso da competência que me confere o inciso VI do art. 90 da 
Constituição do Estado, projeto de lei complementar que altera a Lei 
nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, que contém o Estatuto do 
Pessoal da Polícia Militar de Minas Gerais, e dá outras providências. 

Os principais objetivos deste projeto de lei complementar estão 
detalhados na Exposição de Motivos dos Comandantes-Gerais da 
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, que o acompanha. 

São estas, Excelentíssimo Senhor Presidente, as razões que me 
levam a submeter ao elevado exame de seus Nobres Pares o 
presente projeto de lei complementar. 

Atenciosamente, 
Aécio Neves, Governador do Estado. 



Exposição de Motivos 
Belo Horizonte, de junho de 2006. 
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Minas Gerais, 
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Por determinação do Comandante-Geral da Polícia Militar no 
primeiro semestre do ano de 2002, um grupo de oficiais e praças da 
instituição iniciaram estudos visando, entre outras medidas, a 
reestruturação dos critérios de avaliação e desempenho e 
produtividade dos militares, o que resultou na elaboração da 
Resolução n. 3.734, de 28 de agosto de 2003, que regulamentou a 
Avaliação Anual de Desempenho e Produtividade (AADP} para os 
oficiais e na elaboração do Decreto n. 42.843, de 16 de agosto de 
2002, que normatizou a concessão de recompensas e o Conselho de 
Ética e Disciplina Militares da Unidade, ambos documentos 
necessários para o desdobramento do novo arcabouço ético -
disciplinar das IME, consubstanciado na Lei n. 14.310, de 19 de junho 
de 2002, que aprovou o Código de Ética e Disciplina dos Militares do 
Estado de Minas Gerais - CEDM. 

2 - Ainda neste período percebeu-se o anseio interna corporis para 
que fosse realizada reforma do Regulamento de Promoção de Oficiais 
e de Praças, fato que culminou no esboço preliminar de dispositivo 
único, capaz de regulamentar as promoções dos militares das 
Instituições Militares Estaduais. Àquela época, não se vislumbrou 
oportunidade de implementá-lo, posto que a sua assimilação careceria 
da sedimentação de outras mudanças introduzidas na legislação 
interna. 

3 - O Comando da Polícia Militar, com o intuito de oferecer ao 
público interno melhores condições para o desempenho de suas 
atividades, tão essenciais à qualidade de vida do povo mineiro, 
designou um seleto corpo de oficiais, técnicos na seara dos Recursos 
Humanos para realizar estudos sobre a questão do efetivo, uma vez 
que a Lei n. 14.445, de 26 de novemt5ro de 2002 terá seu alcance 
encerrado neste ano de 2006. 

4 - Assim, foi designada a Comissão s/nº-CG, de 03 de março de 
2006, publicada no Boletim Geral da Polícia Militar de n. 023, de 21 de 
março de 2006, com a finalidade de apresentar propostas de minuta 
da lei de efetivo da PMMG e da lei que disciplinará a nova sistemática 
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de promoção. 
5 - A sociedade clama por maior eficácia do aparelho estatal 

responsável pelo provimento da segurança pública. Nessa 
inteligência, a comissão designada concebeu uma proposta acorde 
com os dias atuais e capaz de gerar no público interno maior 
motivação para o árduo exercício da atividade-fim. 

6- A média de policiais (militares, civis e municipais) no mundo é de 
340 por cada grupo de 100.000 habitantes. Assim, a proposta da nova 
lei de efetivo levou em conta a previsão de que cada localidade 
contará com um mínimo de 08 (oito) militares. Com efeito, nos 
municípios que forem sede de Região de Polícia Militar (RPM) está 
previsto um militar para cada grupo de 294 habitantes; nos municípios 
sede de Batalhão de Polícia Militar (BPM), um militar para cada grupo 
de 367 habitantes; nos municípios sede de Companhia, um militar 
para cada grupo de 441 (quatrocentos e quarenta e um) habitantes; 
nos municípios sede de Pelotão (Pel) ou Destacamento, um militar 
para cada grupo de 588 (quinhentos e oitenta e oito) habitantes. A 
proporção geral de militares por habitantes utilizada foi a de um militar 
para cada grupo de 345 (trezentos e quarenta e cinco) pessoas. 
Observou-se para o estabelecimento dessa relação outras variáveis 
importantes como o aspecto cultural, índices de violência e 
criminalidade, importância sócio-econômica, infra-estrutura do 
município e outras. 

7 - O efetivo proposto além potencializar a presença da instituição 
nos diversos municípios do Estado permitirá o acesso gradual e 
sucessivo aos diversos postos e graduações proporcionando melhor 
gerenciamento e estímulo aos militares. 

8 - Para tanto será necessário modificar alguns dos dispositivos da 
Lei Complementar nº 5.301 de 16 de Outubro de 1969, que contém o 
Estatuto de Pessoal da Polícia Militar, dentre os quais ressaltamos os 
seguintes: 

8.1 - Ampliação dos requisitos para ingresso na instituição, 
redefinição da nomenclatura e forma de ascenção nos quadros da 
carreira, e definição do tempo para fins de estabilidade do servidor 
militar; 

8.2 - Fixação das turmas de oficiais e praças e do ano-base para fins 
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do cômputo do tempo e percentuais para fins de promoção por 
merecimento e antiguidade; 

8.3 - Reestruturação do elenco dos requisitos necessários para a 
promoção previstos no Art. 186; 

8.4 - Inclusão do instituto da "reabilitação" para que o militar possa 
concorrer à promoção, em face de sua submissão a Processo 
Administrativo Disciplinar; 

8.5 - Reestruturação do rol de impedementos legais para promoção 
previsto no Art. 203; 

8.6 - Modificação do período mínimo que o militar deverá 
permanecer no posto ou graduação; 

8. 7 - Previsão de condiçôes especiais para que militares 
dispensados por problemas de saúde em virtude de acidente de 
serviço ou decorrente deste, ou de moléstia profissional, devidamente 
amparados em Atestado de Origem, possam realizar treinamentos ou 
cursos com o fim de acesso na carreira; 

8.8 - Previsão para que os 2º Sargentos possam freqüentar o Curso 
de Habilitação de Oficiais; 

8.9 - Manutenção da promoção por tempo de serviço do Soldado e 
do Cabo que contar no mínimo 1 O (dez) anos de efetivo exercício na 
mesma graduação; 

8.1 O - Inclusão da possibilidade de adoção de medidas 
administrativas-disciplinares na hipótese de deserção; 

8.11 - Modificação da composição da Comissão de Promoção de 
Oficiais; 

8.12 - Estabelecimento de regras de transição com o objetivo de 
assegurar a regularidade de acesso dos atuais militares à promoção 
por merecimento e antiguidade. 

9 - A evolução institucional é dinâmica e tendente a acompanhar o 
crescimento da sociedade. Desta forma, é fundamental que, a cada 
ano, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar mantenham 
estreito acompanhamento da modificação de seus quadros e 
procedam a atualização de dados para definição de políticas voltadas 
para o melhor gerenciamento de seus recursos humanos. 

1 O - A proposta tem por objetivo o equacionamento da questão do 
acesso gradual e sucessivo na carreira, uma vez que projeta em uma 
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linha temporal a previsão de permanência no posto ou graduação e 
define, claramente, o percentual de promovidos a partir do 
estabelecimento de uma data-base. 

11 - São essas, em resumo, as principais modificações introduzidas 
pelas minutas de projetos de leis que temos a singular honra de 
submeter à apreciação de Vossa Excelência. 

Nesta ocasião valhemo-nos da oportunidade para reiterar nossos 
sinceros votos de apreço e consideração. 

Respeitosamente, 
Hélio dos Santos Júnior, Coronel PM, Comandante Geral da Polícia 

Militar de Minas Gerais. 
José Honorato Ameno, Coronel BM, Comandante Geral do Corpo de 

Bombeiros Militar de Minas Gerais. 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 86/2006 

Altera a Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, que contém o 
Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, e dá outras 
providências. 

Art. 1 º - A Ementa da Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

"Contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais" 
Art. 2º- Os arts. 1 º, 2º, 5º, 6º, 7º e o parágrafo único do art. 12 da Lei 

nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 1 º - O direitos, prerrogativas, deveres e responsabilidades dos 
Militares do Estado regem-se pelo presente Estatuto, nos termos do 
art. 39 da Constituição do Estado. 

Art. 2º - São Militares do Estado os integrantes da Polícia Militar e do 
Corpo de Bombeiros Militar. 

Art. 5º - O ingresso nas Instituições Militares Estaduais dar-se-á por 
meio de concurso público, de provas ou de provas e títulos, no posto 
ou graduação inicial dos Quadros especificados nesta lei, observados 
os seguintes requisitos: 

I - ser brasileiro; 
11 - possuir idoneidade moral; 
111 -estar quite com as obrigações eleitorais e militares; 
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IV - ter idade compreendida entre 18 e 30 anos na data da inclusão, 
salvo para os oficiais do Quadro de Saúde, cuja idade máxima será de 
35 anos; 

V - possuir ensino médio completo ou equivalente; 
VI - ter altura mínima de 1 ,60 metro; 
VIl -ter aptidão física; 
VIII -ser aprovado em avaliação psicológica; 
IX- ter sanidade física e mental. 
§ 1 º - Para fins da comprovação da idoneidade moral, o candidato 

deverá apresentar certidões negativas de antecedentes criminais 
fornecidas pelas Justiças Federal, Estadual e Militar. 

§ 2º - A aptidão física prevista no inciso VIl será comprovada perante 
comissão de avaliadores, por meio do teste de capacitação física. 

§ 3º - O teste de capacitação física consistirá em provas, todas de 
caráter eliminatório e classificatório, que verificarão, no mínimo, a 
resistência aeróbica, a agilidade e a força muscular dos membros 
superiores e inferiores e do abdômen, de acordo com os padrões de 
condicionamento físico exigidos para o exercício das funções 
atribuídas ao cargo. 

§ 4º - A avaliação psicológica, prevista no inciso VIII deste artigo, 
será realizada por oficial psicólogo ou comissão de oficiais psicólogos, 
dos quadros da Instituição Militar ou por psicólogos contratados, com 
base nas exigências funcionais e comportamentais do cargo a ser 
ocupado, e compreenderá, no mínimo: 

I - teste de personalidade; 
11 - teste de inteligência; 
111 -dinâmica de grupo, prova situacional ou anamnese psicológica. 
§ 5o- Do resultado da avaliação psicológica cabe recurso para junta 

examinadora, observados os prazos e procedimentos previstos no 
edital do concurso. 

§ 6 o - Da junta examinadora a que se refere o § 52 não poderá ser 
integrada por psicólogos que participaram da avaliação prevista no § 
40. 

§ 7o - Os laudos de avaliação psicológica serão guardados, em 
caráter confidencial, pela unidade executora do concurso, sob a 
responsabilidade da seção de psicologia. 
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§ 8º - O requisito de sanidade física e mental previsto no inciso IX 
deste artigo será comprovado por meio de exames médicos, 
odontológicos e complementares, a critério da Junta Militar de Saúde 
e comissão de avaliadores. 

Art. 62 - Os candidatos aos cargos dos Quadros de oficiais de saúde 
e dos Quadros de oficiais e de praças especialistas devem possuir 
graduação ou nível técnico, respectivamente, correspondentes à 
função a ser exercida. 

Art. 72 - O militar do Estado será considerado estável após três anos 
de efetivo exercício no cargo, mediante avaliação de desempenho 
individual. 

Art. 12 - ......................................... . 
I - ................................................... . 
Parágrafo único - Nos casos de nomeação coletiva mediante 

concurso, declaração à Aspirante-a-Oficial e promoção a Terceiro 
Sargento e a Cabo, prevalecerá, para efeito de antiguidade, a ordem 
de classificação obtida no concurso ou curso." 

Art. 3º- O inciso li do art. 9º da Lei nº 5.301, de 1969, fica acrescido 
da seguinte alínea "c": 

"Art. 9º - ............................................................. · 
li - ...................................................................... . 
c) Alunos do Curso de Habilitação de Oficiais." 
Art. 4º - O art. 13 da Lei nº 5.301, 1969 passa a vigorar com a 

seguinte redação: 
"Art.13- ............................................................... . 
§ 1 º -Os Quadros serão organizados na seguinte conformidade: 
I - Oficiais de Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar (QO-

PM/BM); 
li - Oficiais de Saúde da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros 

Militar (QOS-PM/BM); 
111 - Oficiais Complementares de Polícia Militar ou do Corpo de 

Bombeiros Militar (QOC-PM/BM); 
IV - Oficiais Especialistas de Polícia Militar ou do Corpo de 

Bombeiros Militar (QOE-PM/BM). 
V - Praças de Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar (QP-

PM/BM); 
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VI - Praças Especialistas de Polícia Militar ou do Corpo de 
Bombeiros Militar (QPE-PM/BM); 

§ 2º - O ingresso no Quadro previsto no inciso I do § 1 º dar-se-á no 
posto inicial da carreira, através do Curso de Formação de Oficiais. 

§ 3º - O ingresso no Quadro previsto no inciso 11 do § 1 o dar-se-á no 
posto de 2° Tenente. 

§ 4º - Os Quadros previstos nos incisos 111 e IV do § 1° serão 
preenchidos pelos militares dos quadros dos incisos V e VI, 
respectivamente, mediante aprovação no Curso de Habilitação de 
Oficiais, que ascenderão aos postos de 2° Tenente até Capitão. 

§ 5º - O ingresso nos Quadros previstos nos incisos V e VI do § 1 o 
dar-se-á na graduação de Soldado de 2" Classe. 

§ 62 - Os militares do Estado dos Quadros previstos nos incisos 11, IV 
e VI do § 1 o deste artigo poderão ser empenhados na atividade-fim 
das Instituições Militares Estaduais, conforme dispuser 
regulamentação do respectivo Comandante-Geral." 

Art. 5º- Os arts. 183, 184, 186, 187, 191, 196 e 203 da Lei nº 5.301, 
de 1969, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 183 - Os oficiais da ativa serão organizados em turmas, 
fixando-se o ano-base para fins de cômputo do tempo e percentuais 
para promoção por merecimento e antiguidade. 

Parágrafo único - O ano-base será definido da seguinte forma: 
I - Oficiais do Quadro previsto no inciso I do § 1 º do art.! 13, no ano 

de declaração a Aspirante-a-Oficial; 
li - Oficiais do Quadro previsto no inciso 11 do § 1 o do artigo 13, no 

segundo ano após a nomeação ao posto de 2° Tenente; 
111- Oficiais dos demais Quadros, no ano de promoção a 2° Tenente. 
Art. 184 - As promoções serão feitas anualmente no dia 25 (vinte e 

cinco) de dezembro. 
§ 1 º - A promoção pelo critério de merecimento para os oficiais do 

QO-PM/BM e QOS-PM/BM será realizada da seguinte forma: 
I - ao posto de Tenente-Coronel, sucessivamente, a partir do décimo 

nono ano a contar do ano-base, 1/5 dos majores existentes na turma; 
11 -ao posto de Major, no: 
a) décimo quinto ano após o ano-base, 1/3 dos Capitães existentes 

na turma; 
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b) décimo sexto ano após o ano-base, 1/4 dos Capitães existentes 
na turma; 

c) décimo sétimo ano após o ano-base, 1/5 dos Capitães existentes 
na turma; 

d) décimo oitavo ano após o ano-base, 1/4 dos Capitães existentes 
na turma; 

e) décimo nono ano após o ano-base, 1/3 dos Capitães existentes 
na turma; 

f) vigésimo ano após o ano-base, 1/2 dos Capitães existentes na 
turma; 

111 -ao posto de Capitão, no: 
a) nono ano após o ano-base, 1/3 dos 1 o Tenentes existentes na 

turma; 
b) décimo ano após o ano-base, 1/2 dos 1° Tenentes existentes na 

turma; 
IV- ao posto de 1 o Tenente, no: 
a) terceiro ano após o ano-base, 1/3 dos 2° Tenentes existentes na 

turma; 
b) quarto ano após o ano-base, 1/2 dos 2° Tenentes existentes na 

turma; 
V- ao posto de 2º Tenente, de acordo com a ordem de classificação 

intelectual, observando a nota final de classificação no: 
a) Curso de Formação de Oficiais; 
b) Concurso público para o ingresso no quadro de oficiais de saúde. 
§ 2º - A promoção pelo critério de merecimento para os oficiais do 

QOC-PM/BM e QOE-PM/BM será realizada da seguinte forma: 
I - ao posto de Capitão, sucessivamente, a partir do nono ano a 

contar do ano-base, 1/5 dos 1° Tenentes existentes na turma; 
11 - ao posto de 1 o Tenente, no: 
a) terceiro ano após o ano-base, 1/3 dos 2° Tenentes existentes na 

turma; 
b) quarto ano após o ano-base;, 1/4 dos 2° Tenentes existentes na 

turma; 
c) quinto ano após o ano-base, 1/4 dos 2° Tenentes existentes na 

turma; 
d) sexto ano após o ano-base, 1/3 dos 2° Tenentes existentes na 
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turma; 
e) sétimo ano após o ano-base, 112 dos 2° Tenentes existentes na 

turma; 
§ 3º - Os oficiais serão promovidos por antiguidade, no 00-PM/BM e 

QOS-PM/BM, da seguinte forma: 
I - ao posto de Major, no vigésimo primeiro ano após o ano-base, os 

Capitães remanescentes da turma; 
11 - ao posto de Capitão, no décimo primeiro ano após o ano-base, 

os 1° Tenentes remanescentes da turma; 
111 - ao posto de 1 o Tenente, no quinto ano após o ano-base, os 2° 

Tenentes remanescentes da turma. 
§ 4° - Os 2° Tenentes do QOC-PMIBM e QOE-PMIBM 

remanescentes da turma serão promovidos por antiguidade ao posto 
de 1 o Tenente, no oitavo ano após o ano-base. 

§ 5º - Na apuração do número de promoções previstas neste artigo, 
será feito o arredondamento ao número inteiro posterior, sempre que 
houver fracionamento. 

§ 6° - As promoções por necessidade do serviço, ato de bravura e 
"post mortem ", poderão ser feitas fora da data prevista no "caput'; 
aplicando-se aos oficiais o previsto no art. 217. 

§ 7º - Havendo necessidade e interesse da Instituição as frações 
previstas neste artigo poderão ser modificadas por deliberação do 
Alto-Comando. 

§ 8º - Para definição da quantidade de militares existentes nas 
turmas, serão computados apenas os oficiais que preencherem os 
requisitos para promoção e não se encontrarem impedidos, nos 
termos desta lei. 

Art. 186 - Constituem requisitos para concorrer à promoção: 
I- idoneidade moral; 
li - aptidão física; 
111- interstício no posto; 
IV - comportamento disciplinar satisfatório; 
V - aprovação no exame de aptidão profissional; 
VI - avaliação de desempenho individual satisfatória; 
VIl - possuir os seguintes cursos: 
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a) Curso de Formação de Oficiais (CFO), para a promoção a 2º 
Tenente; 

b) Curso de Especialização em Segurança Pública (CESP) ou 
equivalente no Corpo de Bombeiros Militar, para as promoções a 
Major; 

c) Curso de Especialização em Gestão de Segurança Pública 
(CEGESP) ou equivalente no Corpo de Bombeiros Militar, para 
promoção a Coronel. 

§ 1 º - Aos oficiais do QOC e do QOE, será exigido o Curso de 
Habilitação de Oficiais para promoção a 2° Tenente. 

§ 2º - O oficial punido em decorrência de sua submissão a processo 
administrativo disciplinar de natureza demissionária pela prática de ato 
que afete a honra pessoal ou o decoro da classe será considerado 
possuidor do requisito de idoneidade moral decorridos dois anos, 
contados do término do cumprimento da sanção disciplinar. 

§ 3º - Os casos de inaptidão física serão atestados por Junta Militar 
de Saúde. 

§ 4º - Interstício é o período mínimo, contado dia-a-dia, em que o 
oficial deverá permanecer no posto para que possa ser cogitado para 
a promoção pelo critério de merecimento ou antiguidade, assim 
compreendido: 

I - 2° Tenente: 2 (dois) anos; 
11- 1 º-Tenente: 4 (quatro) anos; 
111- Capitão: 4 (quatro) anos; 
IV- Major: 2 (dois) anos; 
V- Tenente-Coronel: 1 (um) ano. 
§ 5º- O interstício do Aspirante-a-Oficial será de, no mínimo, 6 (seis) 

meses, findo o qual, será promovido ao posto de 2° Tenente, 
independentemente da data prevista no "caput"do art. 184. 

§ 6º - Não terá comportamento disciplinar satisfatório, o oficial 
classificado no conceito "C", ou no conceito "B", com pontuação igual 
ou inferior a vinte e cinco pontos negativos. 

§ 7º - O exame de aptidão profissional será aplicado a todos os 
oficiais, exceto os 2° Tenentes do 00-PM/BM e os Tenentes-
Coronéis, e versará sobre matéria de interesse das Instituições 
Militares Estaduais, assim definidos por ato do respectivo 
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Comandante-Geral e seus resultados não alterarão a ordem de 
classificação por antigüidade. 

§ 8º - O Comandante-Geral definirá os requisitos para acesso aos 
cursos internos da respectiva Instituição Militar Estadual. 

Art. 187 - Não é computado, para fins de promoção, o tempo de: 
I - licença para tratar de interesse particular, sem vencimentos; 
li -ausência, extravio e deserção; 
111 - de privação ou suspensão de exercício de cargo ou função, nos 

casos previstos em lei; 
IV- cumprimento de sentença penal ou de prisão judicial; 
V- interdição judicial; 
VI - exercício de cargo público civil temporário, salvo para promoção 

por antiguidade. 
§ 1 º -O oficial que se encontrar em qualquer das situações previstas 

neste artigo, por períodos contínuos ou não, a cada ano completado, 
contado o tempo de arredondamento, será remanejado para turma 
posterior e terá seu ano-base alterado. · 

§ 2º - Para fins de arredondamento, considerar-se-á o período 
superior a 182 (cento e oitenta e dois) dias igual a um ano. 

Art. 191 - Aos militares do Estado dispensados por problemas de 
saúde em virtude de acidente em serviço ou decorrente deste, ou de 
moléstia profissional, devidamente amparados em Atestado de 
Origem, serão asseguradas condições especiais para treinamentos ou 
cursos, para fins de promoção. 

Art. 196 - O acesso ao posto de 2º Tenente dos Quadros previstos 
nos incisos 111 e IV do § 1 º do art. 13 dar-se-á após a realização, com 
aproveitamento, do Curso de Habilitação de Oficiais (CHO). 

§ 1 º - Poderão concorrer ao CHO, os Subtenentes e 1 º Sargentos, 
do respectivo Quadro com, no mínimo, quinze anos e, no máximo, 
vinte e quatro anos de efetivo exercício na Instituição Militar, até a 
data da matrícula. 

§ 2º - Os 2° Sargentos possuidores do Curso de Aperfeiçoamento de 
Segurança Pública (CASP) ou equivalente no Corpo de Bombeiros 
Militar poderão concorrer ao CHO respectivo desde que, além do 
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requisito previsto no § 1 º, possuam 6 (seis) anos de efetivo exercício 
na graduação. 

§ 3° - O número de vagas para o CHO do QOC e do QOE será 
definido pelo Comandante-Geral da Instituição Militar. 

§ 4° - Os oficiais serão incluídos no almanaque no posto de 2º 
Tenente, segundo a ordem de classificação geral do CHO, obtida por 
merecimento intelectual. 

§ 5º - O aluno do CHO reprovado, desligado ou impedido de 
promoção retornará ao seu grau hierárquico anterior, não computando 
este tempo para fins do art. 183 e dos§§ 1° e 2° do art. 187. 

Art. 203 - Não concorrerá à promoção nem será promovido, embora 
incluído no quadro de acesso, o oficial que se enquadrar nos 
seguintes casos: 

I - cumprindo sentença penal ou preso à disposição da justiça; 
11 - em deserção, extravio ou ausência; 
111- submetido a processo administrativo de caráter demissionário ou 

sindicância de caráter exoneratória; 
IV- em licença para tratar de interesse particular, sem vencimentos; 
V - no exercício de cargo público civil temporário, salvo para 

promoção por antiguidade. 
VI - privação ou suspensão de exercício de cargo ou função, 

previstos em lei; 
VIl -de interdição judicial; 
VIII - cedido à entidade associativa de militares, salvo para 

promoção por antiguidade; 
IX- "sub-judice"denunciado por crime doloso previsto: 
a) em lei que comine pena máxima, de reclusão, superior a dois 

anos, desconsideradas as situações de aumento ou diminuição de 
pena; 

b) no Livro I, nos Títulos I e li; nos Capitulas li e 111 do Titulo 111 e nos 
Títulos IV, V, VIl e VIII, e no Livro 11, da Parte Especial do Código 
Penal Militar; 

c) na Lei de Segurança Nacional; 
d) no Capítulo I do Título I, e nos Títulos 11, VI e XI, da Parte Especial 

do Código Penal; 
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e) no Livro li da Parte Especial do Código Penal Militar. 
§ 1 º -O oficial incluído no quadro de acesso que for atingido pelas 

restrições dos incisos 111 e IX e for declarado sem culpa ou absolvido 
por sentença penal transitada em julgado será promovido, a seu 
requerimento, com direito à retroação. 

§ 2º - O oficial que não concorreu a promoção por se enquadrar nas 
restrições dos incisos 111 e IX e for declarado sem culpa ou absolvido 
por sentença penal transitada em julgado poderá ser promovido, a seu 
requerimento, sem direito, no entanto, à retroação do benefício, salvo 
se a promoção obedecer ao critério de antiguidade. 

§ 32 - Não ocorrerá a retroação prevista no § 1 º, salvo na promoção 
pelo critério de antiguidade, quando a declaração sem culpa ou a 
absolvição ocorrer nas seguintes situações: 

I - inexistência de prova suficiente para a aplicação de sanção ou 
para condenação; 

11 - prescrição. 
§ 4º - As restrições do inciso IX, deste artigo, não se aplicam a 

oficial, nos crimes dolosos contra a pessoa, quando decorrentes de 
ação militar legítima, verificada em inquérito regular." 

Art. 6º - O "caput" e o § 2° do art. 200 da Lei nº 5.301, de 1969, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 200 - A Comissão de Promoção de Oficiais (CPO) será 
constituída por coronéis da ativa, tendo como membros natos o 
Comandante-Geral, o Chefe do Estado-Maior e o Chefe do Gabinete 
Militar do Governador. 

§ 1º- .............................................................. .. 
§ 22 - Os membros efetivos e suplentes serão coronéis do 00-

PM/BM da ativa e a quantidade será definida por decreto." 
Art. 7º - O "caput" e o § 3° do art. 207 da Lei nº 5.301 , de 16 de 

outubro de 1969, passam a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 207- Promoção é o acesso gradual e sucessivo das praças das 

Instituições Militares Estaduais à graduação superior e será concedida 
por ato do Comandante-Geral, em 25 de dezembro. 

§ 1º- ............................................................ . 
§ 32 - A promoção à graduação de 3º Sargento será realizada de 

acordo com a ordem de classificação intelectual, obtida ao final do 
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curso de formação específico." 
Art. 8º - Os arts. 209, 213 e 214 da Lei nº 5.301, de 1969, passam a 

vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 209 - Aplica-se às promoções de praças por merecimento e 

antiguidade o previsto nos incisos I a VI e nos §§ 2º, 3º e 6º do art. 
186, bem como os arts. 187, 194, 198 e 203 desta Lei. 

§ 1 ' - O exame de aptidão profissional será aplicado aos Sargentos 
e versará sobre matéria de interesse das Instituições Militares 
Estaduais, assim definidos por ato do respectivo Comandante-Geral e 
seus resultados não alterarão a ordem de classificação por 
antigüidade. 

§ 2º - Para promoção a 1 o Sargento é exigido o Curso de 
Atualização em Segurança Pública (CASP). 

Art. 213 - A promoção por merecimento e antiguidade é devida às 
praças da ativa a partir do acesso à graduação de 2º Sargento. 

§ 1' - As praças serão organizadas em turmas, fixando-se o ano-
base a partir da promoção a 3º Sargento, para fins de cômputo do 
tempo e percentuais para promoção por merecimento e antiguidade. 

§ 2º - As praças serão promovidas por merecimento: 
I - à graduação de Subtenente, sucessivamente, a partir do décimo 

nono ano a contar do ano-base, 1/5 dos 1 o Sargentos existentes na 
turma; 

11 - à graduação de 1 º Sargento, no: 
a) décimo terceiro ano após o ano-base, 1/3 dos 2° Sargentos 

existentes na turma; 
b) décimo quarto ano após o ano-base, 1/4 dos 2° Sargentos 

existentes na turma; 
c) décimo quinto ano após o ano-base, 1/5 dos 2° Sargentos 

existentes na turma; 
d) décimo sexto ano após o ano-base, 1/4 dos 2° Sargentos 

existentes na turma; 
e) décimo sétimo ano após o ano-base, 1/3 dos 2° Sargentos 

existentes na turma; 
f) décimo oitavo ano após o ano-base, 1/2 dos 2° Sargentos 

existentes na turma. 
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111 -à graduação de 2º Sargento, no: 
a) quinto ano após o ano-base, 1/3 dos 3° Sargentos existentes na 

turma; 
b) sexto ano após o ano-base, 1/2 dos 3° Sargentos existentes na 

turma. 
§ 32 - As praças serão promovidas por antiguidade: 
I - à graduação de 1 º Sargento, no décimo nono ano após o ano-

base, os 2º Sargentos remanescentes da turma; 
li - à graduação de 2º Sargento, no sétimo ano após o ano-base, os 

3º Sargentos remanescentes da turma. 
§ 4º - Na apuração do número de promoções previstas neste artigo, 

será feito o arredondamento ao número inteiro posterior, sempre que 
houver fracionamento. 

§ 5° - Havendo necessidade e interesse da Instituição, as frações 
previstas neste artigo poderão ser modificadas por deliberação do Alto 
Comando. 

§ 6° - Para definição da quantidade de militares existentes nas 
turmas, serão computados apenas as praças que preencherem os 
requisitos para promoção e não se encontrarem impedidos, nos 
termos desta lei. 

Art. 214- A promoção por tempo de serviço é devida ao Soldado 1a 
classe e ao Cabo que contar, no mínimo, com dez anos de efetivo 
exercício na mesma graduação, observado o contido no art. 186, 
incisos I, 11 e IV, nos arts. 187, 194, e 198 e no art. 203, incisos I, 11, 111, 
IV, V, VI, VIl e IX e seus§§ 1°, 2°, 3° e 4º. 

§ 1 º -Terão acesso aos cursos de formação de Sargentos, os Cabos 
atingidos pela promoção por tempo de serviço e os militares 
aprovados em processo seletivo interno nas Instituições Militares 
Estaduais. 

§ 2º - A promoção por tempo de serviço à graduação de Cabo 
independe de curso de formação específico. 

§ 32 - Os Cabos, para promoção por tempo de serviço, serão 
convocados para o curso de formação específico, observada a 
antiguidade, o número de vagas ofertadas para o curso, a 
necessidade e o interesse da Instituição Militar, ficando sua promoção 
condicionada ao aproveitamento no curso. 
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§ 4º - O Cabo que não obtiver aproveitamento ou desistir do curso 
após seu início, sem motivo justificado, somente poderá ser 
convocado para um novo curso após o período de dois anos, 
contados do término deste. 

§ 5º - O militar colocado à disposição de entidade associativa de 
militares, enquanto permanecer nesta situação, terá o seu tempo de 
serviço computado para os fins previstos no "caput." 

Art. 9º - O art. 21 O da Lei nº 5.301, de 1969, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 210- ............................................ . 
I - 5 (cinco) anos na graduação de 3º Sargento; 
11 - 6 (seis) anos na graduação de 2º Sargento; 
111 - 4 (quatro) anos na graduação de 1° Sargento." 
Art. 1 O - A Lei nº 5.301, de 1969, fica acrescida dos seguintes arts. 

241-A e 241-B: 
"Art. 241 - A O desertor comete ato atentatório à honra pessoal e o 

decoro da classe. 
Parágrafo único - O prazo para submissão do militar a processo 

administrativo-disciplinar é de, no máximo, cinco anos, contado da 
data em que ele foi capturado ou se apresentar. 

Art. 241-B - Nos casos em que couber a exoneração, o militar do 
Estado será submetido a sindicância, sendo-lhe asseguradas as 
garantias constitucionais." 

Art. 11 -O militar do Estado possuidor do CEGESP, CESP e CASP, 
ou equivalente, realizados antes da vigência desta lei e que o tenha 
concluído com aproveitamento, será dispensado da realização do 
EAP, valendo a nota do concurso como resultado do exame. 

§ 1 º - O militar do Estado enquadrado na situação descrita no 
"caput"poderá se submeter ao EAP, descartando a nota do concurso. 

§ 2° - Aplica-se ao militar do Estado aprovado no concurso interno e 
que tiver sua matrícula trancada antes da entrada em vigor desta lei o 
disposto neste artigo. 

Art. 12 - Os atuais oficiais do Quadro de Administração passam a 
integrar o Quadro de Oficiais Complementares e os atuais oficiais do 
Quadro de Capelães, o Quadro de Oficiais Especialistas, mantendo-se 
as mesmas atribuições. 
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Art. 13 - Para os fins desta lei, são equivalentes os seguintes cursos: 
I -o Curso de Gestão Estratégica de Segurança Pública (CEGESP), 

ao Curso Superior de Polícia (CSP); 
11 - o Curso de Especialização em Segurança Pública (CESP), ao 

Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO); e 
111 - o Curso de Atualização em Segurança Pública (CASP), ao 

Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS). 
Art. 14 - Para fins de transição, as Comissões de Promoção de 

Oficiais e de Praças deverão adequar a quantidade de promoções em 
cada turma à regra prevista nos arts. 183 e 187, do EPPM, 
observando-se o seguinte: 

I - determinar a quantidade da turma em função do ano-base; 
11 - realizar tantas promoções quantas forem necessárias para atingir 

a quantidade que deveria existir em função da aplicação da regra do 
art. 184; ou 

111 -desconsiderar os promovidos em quantidade superior e aplicar o 
previsto no art. 184 aos remanescentes da turma. 

Art. 15 - Havendo interesse e necessidade da /ME, o cadete do 
Curso de Formação de Oficiais, oriundo da mesma /ME antes do seu 
desligamento do curso, poderá retornar ao seu grau hierárquico 
anterior, não computando este tempo para fins do art. 183 e de 
promoção, nos termos do art. 187. 

Art. 16 - Para fins de transição os prazos previstos no § 4º do art. 
186 e no art. 21 O poderão ser reduzidos até a metade, como forma de 
adequação às regras de promoção instituídas por esta lei. 

Art. 17 - O Poder Executivo regulamentará esta lei complementar. 
Art. 18 - Esta lei complementar entra em vigor noventa dias após a 

data de sua publicação. 
Art. 19 - Ficam revogados: 
I - os arts. 188, 189, 193, 206, 211 e 212 da Lei nº 5.301, de 16 de 

outubro de 1969; 
/I - a Lei Complementar nº 41, de 9 de janeiro de 1996; e 
111 -o art. 6° da Lei nº 9.089, de 13 de dezembro de 1985." 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de 

Administração Pública para parecer, nos termos do art. 192, c/c o art. 
102, do Regimento Interno. 
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MENSAGEM Nº 626/2006 

Belo Horizonte, 29 de junho de 2006. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
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No exercício da atribuição que me confere a alínea "a"do inciso 111 do 
art. 66 da Constituição do Estado, apraz-me encaminhar à 
consideração dessa Egrégia Assembléia projeto de lei que fixa o 
efetivo Polícia Militar de Minas Gerais- PMMG. 

A proposição ora encaminhada diz de se aumentar o efetivo total 
daquela Corporação, passando-o de 48.045 para 51.669 integrantes, 
entre oficiais e praças, para o atendimento das novas políticas 
estaduais de segurança pública e de defesa social. 

Em se tratando de proposta que acarreta aumento da despesa com 
pessoal, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -
na qualidade de órgão ordenador, estará equacionando suas 
implicações quanto à Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente os 
dispositivos referentes ao impacto orçamentário-financeiro e à 
observância dos limites percentuais previstos na Lei Complementar 
Federal nº 101, de 4 de maio de 2000. 

Com cordiais cumprimentos e na certeza de que a proposição irá 
merecer dessa Casa a prioritária atenção que demanda, 

Atenciosamente, 
Aécio Neves, Governador do Estado. 

PROJETO DE LEI Nº 3.467/2006 
Fixa o efetivo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais- PMMG. 
Art. 1 º - O efetivo da Policia Militar do Estado de Minas Gerais -

PMMG - fica fixado em 51.670 militares do Estado até o ano de 201 O, 
distribuídos nos cargos de oficiais e praças, dispostos nos Quadros 
constantes do Anexo. 

Art. 2º - A distribuição e o detalhamento do efetivo nas unidades da 
PMMG, no Tribunal de Justiça Militar e no Gabinete Militar do 
Governador será estabelecida em Quadro de Organização e 
Distribuição - QOD, aprovado por meio de resolução do Comandante-
Geral. 

Art. 3º - O efetivo de Oficiais e Praças previsto no Anexo poderá ser 
aumentado em até 20% dos limites previstos para os anos de 2007, 
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2008 e 2009, por meio de Decreto, para atender as necessidades de 
segurança pública e de defesa social, respeitados os limites fixados 
para o ano de 201 O. 

Art. 4º - O número de militares do Estado do sexo feminino nos 
Quadros de Oficiais Policiais Militares, de Oficiais Complementares e 
de Praças Policiais Militares será de até 10% do efetivo previsto. 

Parágrafo único - O número de militares do Estado do sexo feminino 
não será limitado nos demais Quadros. 

Art. 5o- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
ANEXO 

*- A tabela referente ao "Quadro de Organização e Distribuição de 
Efetivo da PMMG" foi publicada no "Diário do Legislativo" de 6.7.2006. 

- 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. 1 02, do Regimento Interno. 

* - Publicado de acordo com o texto original. 
MENSAGEM Nº 627/2006 

Belo Horizonte, 30 de junho de 2006. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Submeto à apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, no uso 

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

O imóvel objeto da proposta é de propriedade do Estado, constituído 
da área de 1 0.000,00m2 e respectiva benfeitoria, situado no lugar 
denominado "Povoado de São Bento", registrado sob o nº 3.640, livro 
3-D, fls. 38/39, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Cláudio. 

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão esclarece que 
não há óbice na concretização da transferência de domínio devido à 
destinação a ser dada ao imóvel, e que ouvida a Secretaria de Estado 
de Educação, a qual o imóvel se encontra vinculado, esta se 
manifesta favorável ao pleito. 

São estas, Senhor Presidente, as razões que me conduzem a 
submeter ao exame de seus Nobres Pares o projeto de lei em anexo. 

Atenciosamente, 
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Aécio Neves, Governador do Estado. 
PROJETO DE LEI Nº 3.468/2006 

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Cláudio o imóvel 
que especifica. 

Art. 1 º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de 
Cláudio, o imóvel, de propriedade do Estado de Minas Gerais, 
constituído pela área de 1 0.000,00m2 e respectiva benfeitoria, situado 
no lugar denominado "Povoado de São Bento", Município de Cláudio, 
registrado sob o nº 3.640, livro 3-D, fls. 38/39, no Cartório de Registro 
de Imóveis da Comarca de Cláudio. 

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" será destinado ao 
funcionamento da Cooperativa dos Produtores Rurais. 

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

Art. 32 - Esta lei entra em vigor na data da 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 628/2006 

Belo Horizonte, 30 de junho de 2006. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame e 

deliberação da egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que dá a 
denominação de Escola Estadual Professora Haydée de Souza Abreu, 
de Ensino Médio à Escola Estadual de Ensino Médio, localizada no 
Município de Timóteo. 

O projeto encaminhado tem o objetivo de reverenciar a memória da 
Professora Haydée de Souza Abreu, conforme justificativa da 
Secretária de Estado de Educação, em apenso. 

Atenciosamente, 
Aécio Neves, Governador do Estado. 
Justificação: O presente projeto de lei propõe que seja dada a 
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denominação de Escola Estadual Professora Haydée de Souza Abreu 
à Escola Estadual de Ensino Médio, localizada no Bairro Recanto 
Verde, no Município de Timóteo. 

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo 
Colegiado da Escola Estadual de Ensino Médio que, em reunião 
realizada no dia 03/03/06, homologou a indicação do nome Escola 
Estadual Professora Haydée de Souza Abreu para a denominação da 
referida unidade de ensino. 

HAYDÉE DE SOUZA ABREU, natural de Santo Antônio de Pádua, 
filha de Sebastião Pegorim de Souza e Brasília Pegorim de Souza, 
casada com Geraldo Perlingeiro Abreu, teve três filhos sendo 
Margarete de Souza Abreu Xavier, Rosane de Souza Abreu Xavier e 
Humberto de Souza Abreu, em Santo Antônio de Pádua. 

Começou a lecionar em 1943, na escola Típica Rural de Serralheria, 
hoje Escola Municipal João Maurício Brum, no Distrito de Boa Nova, 
Município de Santo Antônio de Pádua. 

Em 1951 veio para a Acesita, Município de Coronel Fabriciano, 
quando começou a trabalhar na Escola Beneficência Popular que 
funcionava no Centro Norte do Município de Timóteo ao lado da Igreja 
Católica, Paróquia São José. A Instituição pertencia às irmãs da 
Beneficência Popular, fundada pelo Monsenhor Rafael Arcanjo 
Coelho. 

Haydée iniciou sua luta pela implantação da Escola Estadual 
Leôncio de Araújo, que continuou funcionando na escola das irmãs. 
Após várias reivindicações junto ao Governo do Estado, em 1981 foi 
construído o prédio da escola no bairro João XXIII, Município de 
Timóteo. 

A Professora Haydée de Souza Abreu foi diretora da Escola 
Estadual Leôncio de Araújo durante 24 anos de 1967 a 1991 . 

A Professora Haydée era respeitosa e carinhosamente conhecida 
como "Dona ldê", recebeu diversas homenagens, dentre elas destaca-
se o Certificado da Medalha do Mérito Educacional, concedida em 
15/10/1983, pelo Governador do Estado de Minas Gerais. 

A homenageada nasceu em 15/03/1923 e faleceu em 20/04/2003. 
Cumpre registrar que no Município de Timóteo não existe 

estabelecimento, instituição ou próprio oficial do Estado com igual 
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denominação. 
Mediante o exposto, a denominação ora proposta, guarda plena 

conformidade com os requisitos fixados pela Lei nº 13.408, de 
21/12/1999, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento, 
instituição ou próprio público do Estado, estando em condições de ser 
submetido ao exame da egrégia Assembléia Legislativa do Estado. 

Belo Horizonte, 20 de junho de 2006. 
Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.469/2006 
Dá a denominação de Escola Estadual Professora Haydée de Souza 

Abreu à Escola Estadual de Ensino Médio, localizada no Município de 
Timóteo. 

Art. 1 º - A Escola Estadual de Ensino Médio, situada na rua Angico, 
s/n °, bairro Recanto Verde, Município de Timóteo, passa a denominar-
se Escola Estadual Professora Haydée de Souza Abreu, de Ensino 
Médio. 

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 629/2006 

Belo Horizonte, 30 de junho de 2006. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Submeto à apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, no uso 

da competência que me confere o inciso VI do art. 90, da Constituição 
do Estado, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Município de Fernandes Tourinho os imóveis que especifica. 

Os imóveis serão destinados ao funcionamento de projetos sociais 
de interesse da municipalidade. 

São estas, Senhor Presidente, 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 3.470/2006 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Fernandes 



109 

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

Fernandes Tourinho os imóveis de propriedade do Estado de Minas 
Gerais assim discriminados: 

I - imóvel constituído pela área de 2.000,00m2 e respectiva 
benfeitoria, situado no Córrego Caixa Larga, Município de Fernandes 
Tourinho, registrado sob o nº 13.920, livro 3-M, fls. 035, do Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de Tarumirim; 

11 - imóvel constituído pela área de 2.263,60m2 e respectiva 
benfeitoria, situado no Córrego do Barbudo, Município de Fernandes 
Tourinho, registrado sob o nº 13.923, livro 3-M, fls. 036, do Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de Tarumirim; 

111 - imóvel constituído pela área de 2.000,00m2 e respectiva 
benfeitoria, situado no Distrito de Senhora da Penha, registrado sob o 
nº 12.01 O, livro 3-K, fls. 234, do Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Tarumirim; 

IV - imóvel constituído pela área de 1.600,00m2 e respectiva 
benfeitoria, situado no Córrego Preto, Município de Fernandes 
Tourinho, registrado sob o nº 13.922, livro 3-M, fls. 036, do Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de Tarumirim; e 

V - imóvel constituído pela área de 2.000,00m2 e respectiva 
benfeitoria, situado no Córrego da Água Doce, Município de 
Fernandes Tourinho, registrado sob o nº 13.921, livro 3-M, fls. 035, do 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tarumirim. 

Parágrafo único - Os imóveis descritos no "caput" são destinados ao 
funcionamento de projetos sociais de interesse da municipalidade. 

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

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. 
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Belo Horizonte, 30 de junho 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 VI do art. 90 da Constituição 
do Estado, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Município de ltabirinha de Mantena o imóvel que especifica. 

O imóvel objeto da proposta é de propriedade do Estado, constituído 
da área de 400,00m2, situado na Praça D. Manoela, s/nº, no Município 
de ltabirinha de Mantena, adquirido por doação constante do livro A-6, 
fls. 137v a 138v, do Cartório de Registro Civil de ltabirinha de 
Mantena, e registro nº 5.569, livro 2-U, fls. 48, do Ofício de Registro de 
Imóveis da Comarca de Mantena. 

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão esclarece que 
não há óbice na concretização da transferência de domínio, devido à 
destinação a ser dada ao imóvel, e que, ouvida a Secretaria de Estado 
de Saúde, à qual o imóvel se encontra vinculado, esta se manifesta 
favorável ao pleito. 

São estas, Senhor Presidente, 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 3.471/2006 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de ltabirinha de 

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

ltabirinha de Mantena o imóvel, de propriedade do Estado de Minas 
Gerais, constituído pela área de 400,00m2 e respectiva benfeitoria, 
situado na Praça D. Manoela, s/nº, constante no livro A-6, fls. 137v a 
138v, do Cartório de Registro Civil de ltabirinha de Mantena, e registro 
nº 5.569, livro 2-U, fls. 48, do Ofício de Registro de Imóveis da 
Comarca de Matena. 

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" será destinado à 
edificação de unidade de saúde. 

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

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 631/2006 

Belo Horizonte, 30 de junho de 2006. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Submeto à apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, no uso 

da competência que me confere o inciso VI do art. 90 da Constituição 
do Estado, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Município de Santa Bárbara do Monte Verde o imóvel que especifica. 

O imóvel objeto da proposta é de propriedade do Estado, constituído 
da área de 2.100,00 m2, situado na rua José Antônio de Almeida, nº 
230, bairro Centro, Município de Santa Bárbara do Monte Verde, 
adquirido por doação constante do livro 3-H, fls. 186, sob o nº 5.091, 
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rio Preto. 

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão esclarece que 
não há óbice na concretização da transferência de domínio devido à 
destinação a ser dada ao imóvel e que ouvida a Secretaria de Estado 
de Educação, a qual o imóvel se encontra vinculado, esta se 
manifesta favorável ao pleito. 

São estas, Senhor Presidente, 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 3.472/2006 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santa Bárbara do 

Monte Verde o imóvel que específica. 
Art. 1 º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de 

Santa Bárbara do Monte Verde o imóvel de propriedade do Estado de 
Minas Gerais, constituído pela área de 2.1 00,00m2 , e respectiva 
benfeitoria, situado na rua José Antônio de Almeida, nº 230, bairro 
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Centro, registrado sob o nº 5.091, livro 3-H, fls. 186, do Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de Rio Preto. 

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" será destinado ao 
funcionamento da Creche Municipal "Casulo Bem-Te-Vi". 

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

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 632/2006 

Belo Horizonte, 30 de junho de 2006. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame e 

deliberação da egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que dá a 
denominação de Escola Estadual Nossa Senhora das Neves à Escola 
Estadual do Bairro Santinho, de Ensino Fundamental e Médio, 
localizada no Município de Ribeirão das Neves. 

O projeto encaminhado tem o objetivo de perpetuar a veneração 
popular à Santinha, com os pés cobertos de neve, cuja lendária 
aparição a alguns fiéis se incorpora à religiosidade inerente ao povo 
mineiro, conforme justificativa da Secretária de Estado de Educação, 
em apenso. 

Atenciosamente, 
Aécio Neves, Governador do Estado. 
Justificação: O presente projeto de lei propõe que seja dada a 

denominação de Escola Estadual Nossa Senhora das Neves à Escola 
Estadual do Bairro Santinho, de Ensino Fundamental (5ª a a• série) e 
Ensino Médio, situada na Rua Moacir Menezes, nº 1. 795, Bairro 
Santinho, Município de Ribeirão das Neves. 

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo colegiado 
da Escola Estadual do Bairro Santinho que, em reunião realizada no 



113 

dia 27/06/05, homologou, pela unanimidade dos votos dos seus 
membros, a indicação do nome Escola Estadual Nossa Senhora das 
Neves para denominação da referida unidade de ensino. 

A nova denominação advém da padroeira do município, Nossa 
Senhora das Neves, que segundo a lenda, apareceu para alguns fiéis, 
no alto do morro central que separa o Centro Comercial do Bairro 
Santa Martinha, hoje, próximo do Cemitério Senhor da Paz, cuja 
imagem demonstrou beleza e altivez. Seus pés estavam cobertos de 
uma neve extremamente branca, semelhante ao gelo e seu pedido era 
para rezarem muito pelo povo da cidade. 

Daí surgiu a Padroeira do Município Nossa Senhora das Neves e o 
nome do Município, Neves. 

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

Mediante o exposto, a denominação ora proposta guarda plena 
conformidade com os requisitos fixados pela Lei nº 13.408, de 
21/12/1999, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento, 
instituição ou próprio público do Estado, estando, assim, em 
condições de ser submetido ao exame da egrégia Assembléia 
Legislativa do Estado. 

Belo Horizonte, 19 de junho de 2006. 
Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado da Educação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.473/2006 
Dá a denominação de Escola Estadual Nossa Senhora das Neves à 

Escola Estadual do Bairro Santinho, de Ensino Fundamental e Médio, 
localizada no Município de Ribeirão das Neves. 

Art. 1 º - A Escola Estadual do Bairro Santinho, de Ensino 
Fundamental - 5ª a 8ª série, e Ensino Médio, situada na rua Moacir 
Menezes, nº 1.795, Bairro Santinho, Município de Ribeirão das Neves, 
passa a denominar-se Escola Estadual Nossa Senhora das Neves, de 
Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

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 633/2006 

Belo Horizonte, 30 de junho de 2006. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
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Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa 
Egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que autoriza o Poder 
Executivo a doar imóvel de propriedade do Estado ao Município de 
Urucânia. 

Na oportunidade, no uso da competência que me confere o art. 90, 
inciso VI, da Constituição do Estado, esclareço que a doação tem 
como objetivo o desenvolvimento de atividades educacionais. 

São essas as razões que me levam a pedir a aprovação da medida, 
prevista no art. 18 da Constituição do Estado. 

Atenciosamente, 
Aécio Neves, Governador do Estado. 

PROJETO DE LEI Nº 3.474/2006 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Urucânia o 

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

Urucânia o imóvel constituído por uma área medindo 1.374,75m2
, 

situada na rua Professor Manuel Rufino, s/nº, bairro Centro, no 
Município de Ucrânia, registrada sob o nº 36.125, livro 3-R, fls. 190, no 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ponte Nova. 

Parágrafo único - O imóvel destina-se ao desenvolvimento de 
atividades educacionais de interesse da municipalidade. 

Art. 2º - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado, caso não seja, 
no prazo de cinco anos, contados da data da escritura pública de 
doação, utilizado com finalidade prevista no parágrafo único do art. 1 º· 

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 dÓ art. 188, c/c o art. 102, do 
Regimento Interno. 

• - Publicado de acordo com o texto original. 
MENSAGEM Nº 634/2006 

Belo Horizonte, 30 de junho 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 VI do art. 90 da Constituição 
do Estado, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Município de Monsenhor Paulo o imóvel que especifica. 

O imóvel objeto da proposta é de propriedade do Estado, constituído 
pela área de 1 0.000,00m2, situado na Fazenda Santa Cruz, Município 
de Monsenhor Paulo, adquirido por doação constante do livro 3-1, fls. 
75, sob o nº 3.368, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Campanha. 

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão esclarece que 
não há óbice na concretização da transferência de domínio conforme 
justificativa em apenso. 

São estas, Senhor Presidente, 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 3.475/2006 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Monsenhor Paulo 

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

Monsenhor Paulo o imóvel de propriedade do Estado de Minas 
Gerais, constituído pela área de 1 0.000,00m2 e respectiva benfeitoria, 
situado na Fazenda Santa Cruz, registrado sob o nº 3.368, livro 3-1, fls. 
75, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Campanha. 

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" será destinado a 
construção de um centro de saúde. 

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

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. 



OFÍCIO Nº 19/2006 
Belo Horizonte, 29 de junho de 2006. 
Senhor Presidente 

I 16 

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, nos termos dos 
arts. 66, inciso IV, alínea "]2", e 104, inciso 11, da Constituição do 
Estado de Minas Gerais, o anexo projeto de lei que contém os 
quadros de pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça do Estado de 
Minas Gerais e dá outras providências. 

A medida se faz necessária, seja para complementar a integração 
do extinto Tribunal de Alçada, determinada pelo parágrafo único do 
art. 4º da Emenda nº 45/2004 à Constituição da República, eis que 
reestrutura o quadro de pessoal da Secretaria deste Tribunal, 
absorvendo os servidores da Secretaria do Tribunal extinto, seja para 
propor a criação de alguns cargos, necessários em razão do aumento 
de serviços afetos a esta Corte, a demandar estrutura de apoio mais 
adequada. 

Ao ensejo, renovo-lhe protestos de estima e consideração. 
Desembargador Hugo Bengtsson Júnior, Presidente. 

PROJETO DE LEI Nº 3.476/2006 
Contém os Quadros de Pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça 

do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. 
Art. 1 º - O Quadro Específico de Cargos de Provimento em 

Comissão da Secretaria do Tribunal de Justiça é o constante dos 
Anexos I, 11 e 111 desta Lei, com a composição numérica neles 
indicada. 

§ 1 º - São privativos de graduados em nível superior de 
escolaridade, atendida a qualificação estabelecida em resolução da 
Corte Superior do Tribunal de Justiça, os cargos: 

I - do Grupo de Direção e Assessoramento Superior; 
11 - de Códigos do Grupo TJ-CAI-01 e TJ-CAI-02, integrantes do 

Grupo de Chefia e Assessoramento Intermediário. 
§ 2º - São privativos de graduados em nível médio de escolaridade 

os cargos de Códigos do Grupo T J-CAI-03, T J-CAI-04, T J-CAI-05, T J-
CAI-06 e T J-CAI-07, integrantes do Grupo de Chefia e 
Assessoramento Intermediário. 

§ 3º - Os cargos constantes do Anexo I desta Lei serão providos por 
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ato do Presidente do Tribunal de Justiça, mediante: 
I - indicação dos Vice-Presidentes ou do Corregedor-Geral de 

Justiça, para aqueles lotados nas diversas Superintendências, 
conforme dispuser Resolução da Corte Superior; 

li- indicação do Desembargador, para aqueles lotados no respectivo 
gabinete; 

111- escolha do próprio Presidente, nos demais casos. 
§ 4º - Nas substituições, seja qual for o motivo, de ocupante de 

cargo integrante do Anexo I desta Lei devem ser observados os 
requisitos constantes, conforme o caso, dos §§1º, 2º e 3º deste artigo. 

§ 5º - Os cargos integrantes do Anexo 11 desta Lei serão extintos 
com a vacância. 

§ 6º - É vedada a substituição de ocupante de cargo integrante dos 
Anexos li e 111 desta Lei. 

§ 7º- O Tribunal de Justiça providenciará a averbação do código, da 
denominação e dos padrões de vencimento dos cargos de provimento 
em comissão, mediante apostila nos atos de nomeação dos 
servidores deles ocupantes, de acordo com a sistemática adotada nos 
Anexos I, 11 e 111 desta Lei, observada a correspondência prevista em 
seu Anexo IV e tendo em vista a estrutura organizacional da 
Secretaria do Tribunal, estabelecida mediante resolução da Corte 
Superior. 

Art. 2º - A correspondência entre os padrões de vencimento dos 
cargos de provimento em comissão do quadro de servidores da 
Justiça de Primeira Instância, a viger a partir de 1 ºde janeiro de 2007, 
é a constante do Anexo V desta Lei. 

Parágrafo único - Aplica-se o disposto neste artigo aos proventos 
dos servidores aposentados em cargos de provimento em comissão 
dos quadros de pessoal do Poder Judiciário do Estado de Minas 
Gerais. 

Art. 3° - O Quadro Especifico de Cargos de Provimento Efetivo da 
Secretaria do Tribunal de Justiça é o constante do Anexo VI desta Lei. 

§ 1 º - Serão providos por concurso público de provas ou de provas e 
títulos os cargos de Oficial Judiciário D e de Técnico Judiciário C, 
integrantes do Anexo VI desta Lei. 

§ 2º - As classes subseqüentes nas carreiras dos cargos constante 
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do Anexo VI desta Lei serão preenchidas mediante promoções vertical 
e por merecimento, nos termos desta Lei e de resolução da Corte 
Superior. 

§ 3º- Os servidores ocupantes dos cargos previstos nos Anexos I, 11, 
V e VI da Lei nº 13.467, de 12 de janeiro de 2000, passam a ocupar 
cargos de denominação, classe e padrão de vencimento idênticos aos 
integrantes do Anexo VI desta Lei. 

§ 4º- Em razão da sistemática estabelecida no Anexo VI desta Lei, o 
Tribunal de Justiça providenciará a averbação do código do cargo 
efetivo, mediante apostila no ato de nomeação do servidor dele 
ocupante. 

Art. 4º - Os Quadros Específicos previstos nos arts. 1 º e 3º desta Lei 
absorvem todos os cargos existentes, na data de sua vigência, na 
Secretaria do Tribunal de Justiça e na Secretaria do extinto Tribunal 
de Alçada. 

Art. 5º - Fica assegurada, a partir de 1º de janeiro de 2007, aos 
servidores efetivos dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário do 
Estado de Minas Gerais, posicionados nas classes iniciais e 
subseqüentes das carreiras, sem prejuízo das vantagens pessoais 
adquiridas, a elevação de seis padrões, respeitado o padrão final da 
classe em que estiver posicionado na respectiva carreira, nos termos 
do Anexo VIl desta Lei. 

Parágrafo único - O disposto no "caput" deste artigo aplica-se aos 
servidores posicionados na classe A, respeitado o padrão final do 
nível em que estiver posicionado, conforme se segue: 

I- nível I: PJ-29 a PJ-77; 
11- nível li: PJ-77 a PJ-85; 
111- nível 111: PJ-85 a PJ-92. 
Art. 6º - O art. 8º da Lei nº 11.617, de 4 de outubro de 1994, alterado 

pelo art. 1º da Lei nº 13.467/2000, passará a vigorar, a partir de 1º de 
janeiro de 2007, com a seguinte redação: 

"Art. 8º - A promoção vertical do servidor efetivo em exercício de 
cargo integrante dos quadros de pessoal Poder Judiciário do Estado 
de Minas Gerais dar-se-a após aferição de capacidade, nos termos de 
regulamento, e observar-se-á os seguintes posicionamentos: 

I - a partir do padrão PJ-29 da classe E, das carreiras de Agente 
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Judiciário, para o padrão inicial da respectiva classe D; 
11 - a partir do padrão PJ-43 da classe D, das carreiras de Agente 

Judiciário, Oficial Judiciário e Oficial de Apoio Judicial, para o padrão 
inicial da respectiva classe C; 

111 - a partir do padrão PJ-57 da classe C, das carreiras de Agente 
Judiciário, Oficial Judiciário, Oficial de Apoio Judicial e Técnico 
Judiciário, para o padrão inicial da respectiva classe B; 

IV - a partir do padrão PJ-63 da classe C, da carreira de Técnico de 
Apoio Judicial de Primeira Entrância, para o padrão inicial da 
respectiva classe B; 

V - a partir do padrão PJ-65 da classe C, da carreira de Técnico de 
Apoio Judicial de Segunda Entrância, para o padrão inicial da 
respectiva classe B; 

VI- a partir do padrão PJ-73 da classe C, da carreira de Técnico de 
Apoio Judicial de Entrância Especial, para o padrão inicial da 
respectiva classe B." 

Art. 7º - Ficam transformados com a vacância: 
I- em cargo de Assessor Técnico 11, TJ-DAS-03-AT-L14 e TJ-DAS-

03-AT-L 15, padrão de vencimento PJ-71, de recrutamento limitado, os 
cargos de Assessor Especial 11, T J-DAS-01-ES-L1 e T J-DAS-01-ES-
L2, constante do Anexo I desta Lei; 

11- em cargos de Assessor Técnico 11, TJ-DAS-04-AT-A2 e TJ-DAS-
04-AT-A3, padrão de vencimento PJ-71, de recrutamento amplo, os 
cargos de Assessor Especial I, T J-DAS-02-AE-A 1 e T J-DAS-02-AE-
A2, constantes do Anexo I desta Lei; 

111 -em cargo de Assessor Técnico I, TJ-CAI-02-TI-L9, padrão de 
vencimento PJ-63, de recrutamento limitado, o cargo de Assessor 
Técnico 11, TJ-DAS-04-AT-A1, constante do Anexo I desta Lei; 

IV - em cargos de Técnico Judiciário, códigos T J-GS-785 a T J-GS-
803, dezenove cargos de Assistente Técnico, T J-CAI-12-TE-A 1 a T J-
CAI-12-TE-A 16 e T J-CAI-12-TE-L 1 a T J-CAI-12-TE-L3, constantes do 
Anexo 111 desta Lei; 

V - em cargos de Oficial Judiciário, códigos T J-SG-1655 a T J-SG-
1850, setenta e oito cargos de Assistente Especializado, T J-CAI-13-
EP-A4 a TJ-CAI-13-EP-A81, e cento e dezoito cargos de Agente 
Judiciário, códigos T J-PG-001 a T J-PG-118, integrantes, 
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respectivamente, dos Anexos 111 e VI desta Lei. 
Parágrafo único - A transformação dos cargos de Agente Judiciário, 

prevista no inciso V deste artigo, ocorrerá gradativamente, a partir da 
classe inicial, ficando assegurado aos atuais ocupantes o 
desenvolvimento na carreira. 

Art. 8º - Ficam incluídos na tabela de vencimentos dos servidores a 
que se refere o art. 5º da Lei nº 13.467/2000, os seguintes padrões e 
índices: PJ-88: 17,2609; PJ-89:17,9443; PJ-90: 18,6547; PJ-91: 
19,3932 e PJ-92: 20,161 O. 

Art. 9º - O número de cargos previstos em cada classe das carreiras 
dos quadros efetivos do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais 
corresponderá aos seguintes percentuais: 

I - cinco, quarenta, trinta e vinte e cinco por cento, respectivamente, 
para as classes E, D, C e B das carreiras de Agente Judiciário; 

11 - quarenta e cinco, trinta e cinco e vinte por cento, 
respectivamente, para as classes D, C e B das carreiras de Oficial 
Judiciário; 

111 -quarenta, trinta e três e vinte e sete por cento, respectivamente, 
para as classes D, C e B das carreiras de Oficial de Apoio Judicial; 

IV - cinqüenta e cinco e quarenta e cinco, respectivamente, para as 
classes C e B das carreiras de Técnico Judiciário e de Técnico de 
Apoio Judicial. 

§ 1 º - Fica assegurado ao servidor posicionado na classe A o 
desenvolvimento na carreira, nos termos da legislação vigente e 
observado o disposto no parágrafo único do art. 5º desta Lei. 

§ 2° - O servidor detentor de título declaratório de apostila, nos 
termos da Emenda à Constituição Estadual nº 57, de 15 de julho de 
2003 e da Lei nº 14.983, de 14 de janeiro de 2004, poderá ser 
promovido à classe A da respectiva carreira, no padrão de vencimento 
correspondente à remuneração que lhe foi assegurada no referido 
título declaratório. 

§ 3º - O posicionamento previsto no §2º deste artigo será feito 
mediante opção do servidor, a ser apresentada no prazo de trinta dias, 
contados da vigência desta Lei, e sujeitará o servidor ao cumprimento 
obrigatório da jornada de trabalho de, no mínimo, quarenta horas 
semanais. 
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§ 4º - Esgotado o prazo de opção previsto no §3º deste artigo e 
efetivados os posicionamentos decorrentes das opções apresentadas, 
fica vedada a promoção por merecimento para a classe A. 

§ 5º - Os cargos integrantes da classe A passarão, com a vacância, 
a integrar as demais classes da respectiva carreira, observados o 
número total de cargos da carreira e os percentuais estabelecidos no 
"caput" deste artigo. 

Art. i O - Aplica-se aos servidores inativos dos quadros de Pessoal 
do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, no que couber, o 
disposto nesta Lei. 

Art. i i - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
observada a vigência em iº de janeiro de 2007, prevista nos seus arts. 
2º, 5º e 6º, e em seus Anexos. 

Art. i 2 - Ficam revogados: 
I- as Leis abaixo relacionadas: 
Lei nº 6.050, de 6 de dezembro de i 972; 
Lei nº 6.4 i 7, de 24 de setembro de i 974; 
Lei nº 8.020, de 23 de julho de i 98i; 
Lei nº 9.627, de i3 de julho de i988; 
Lei nº 9.925, de 20 de julho de i 989; 
11 - os anexos abaixo relacionados: 
a) os Anexos I e 11 da Lei nº i i .098, de i i de maio de i 993; 
b) os Anexos I, 11, V e VI da Lei nº i3.467, de i2 de janeiro de 2000. 

Anexo I 
(a que se refere art. iº da Lei nº ... , de .. de ..... de 2006) 

Quadro Específico de Cargos de Provimento em Comissão da 
Secretaria do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 

•- A tabela referente ao "Grupo de Direção e Assessoramento 
Superior (T J - DAS)" foi publicada no "Diário do Legislativo" de 
6.7.2006. 

•- A tabela referente ao "Grupo de Chefia e Assessoramento 
Intermediário (T J - CAl)" foi publicada no "Diário do Legislativo" de 
6.7.2006. 

Anexo 11 
(a que se refere art. iº da Lei nº ... , de .. de ..... de 2006) 
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*- A tabela referente ao "Quadro Específico de Cargos de 
Provimento em Comissão que Serão Extintos com a Vacância" foi 
publicada no "Diário do Legislativo" de 6.7.2006. 

Anexo 111 
(a que se refere art. 1 ºda Lei nº ... ,de .. de ..... de 2006) 

*- A tabela referente ao "Quadro Específico de Cargos de 
Provimento em Comissão que Serão Transformados, com a Vacância, 
em Cargos de Provimento Efetivo" foi publicada no "Diário do 
Legislativo" de 6.7.2006. 

Anexo IV 
(a que se refere art. 1 ºda Lei nº ..... , de .. de ..... de 2006) 

*- A tabela referente a "Correspondência entre os Cargos de 
Provimento em Comissão" foi publicada no "Diário do Legislativo" de 
6.7.2006. 

Anexo V 
(a que se refere art. 2º da Lei nº ..... ,de .. de ..... de 2006) 

*- A tabela referente a "Correspondência entre os Padrões de 
Vencimentos - Vigência: 1/1 /2007" foi publicada no "Diário do 
Legislativo" de 6.7.2006. 

Anexo VIl 
(a que se refere art. 3º da Lei nº ..... , de .. de ..... de 2006) 

*- A tabela referente ao "Quadro Específico de Cargos de 
Provimento Efetivo da Secretaria do Tribunal de Justiça" foi publicada 
no "Diário do Legislativo" de 6.7.2006. 

Anexo VIl 
(a que se refere o art. 5º da Lei nº ... de ... de 2006) 

*- A tabela referente a "Classes das Carreiras do Servidor Efetivo do 
Poder Judiciário" foi publicada no "Diário do Legislativo" de 6.7.2006. 

- 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. 1 02, do Regimento Interno. 

* - Publicado de acordo com o texto original. 
OFÍCIO Nº 20/2006 

Belo Horizonte, 29 de junho de 2006. 
Senhor Presidente 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, nos termos dos 
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arts. 66, inciso IV, alínea "b", e 104, inciso 11, da Constituição do 
Estado de Minas Gerais, o anexo projeto de lei que contém os 
quadros de pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar e das 
Secretarias de Juízo Militar e dá outras providências. 

A proposta em questão decorre de solicitação recebida do Tribunal 
de Justiça Militar, por intermédio de sua Presidência, e visa a 
reestruturar os quadros de pessoal daquela Corte e dos serviços 
auxiliares da Justiça Militar de primeiro grau, a fim de fazer face ao 
aumento dos serviços da Justiça Militar estadual, decorrente da 
Emenda nº 45/2004 à Constituição da República e da ampliação dos 
efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. 

Cumpre acrescentar que a proposta foi analisada pelos setores 
técnicos da Secretaria deste Tribunal e se encontra em consonância 
que o projeto de lei, que nesta mesma data é encaminhado a essa 
Casa, relativo ao quadro de servidores da Secretaria do Tribunal de 
Justiça. 

Ao ensejo, renovo-lhe protestos de estima e consideração. 
Desembargador Hugo Bengtsson Júnior, Presidente. 

PROJETO DE LEI Nº 3.477/2006 
Contém os Quadros de Pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça 

Militar do Estado de Minas Gerais e das Secretarias de Juízo Militar e 
dá outras providências. 

Art. 1 º - Os Quadros Específicos de Cargos de Provimento em 
Comissão da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar e das 
Secretarias de Juízo Militar são os constantes dos Anexos I e 11 desta 
Lei, com a composição numérica neles indicada. 

§ 1 º - Os cargos de Assessor Judiciário, código T JM-DAS-03, são 
privativos de bacharéis em Direito com, pelo menos, dois anos de 
prática forense e são providos mediante indicação do Juiz do Tribunal 
de Justiça Militar junto ao qual deva servir o nomeado. 

§ 2º - Os cargos de Assessor de Juiz. código TJMA-DAS-01, são 
privativos de bacharéis em Direito e serão providos mediante 
indicação do Juiz de Direito Titular do Juízo Militar junto ao qual deva 
servir o nomeado. 

§ 3º - São privativos de graduados em nível superior de 
escolaridade, atendida a qualificação estabelecida em resolução do 
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Tribunal de Justiça Militar, os cargos: 
I - do Grupo de Direção e Assessoramento Superior, não previstos 

nos §§ 1 º e 2º deste artigo; 
li- de Código do Grupo TJM-CAI-01, integrante do Grupo de Chefia 

e Assessoramento Intermediário. 
§ 4º - São privativos de graduados em nível médio de escolaridade 

os cargos de Códigos do Grupo T JM-CAI-02, T JM-CAI-03 e T JM-CAI-
04, integrantes do Grupo de Chefia e Assessoramento Intermediário. 

§ 5º - Para provimento dos cargos de recrutamento amplo, a escolha 
não pode recair em parentes consangüíneos ou afins, até o terceiro 
grau, em linha reta ou colateral, de magistrados da Justiça Militar 
Estadual. 

§ 6º - Nas substituições, seja qual for o motivo, de ocupante de 
cargo integrante do Anexo I desta Lei devem ser obseNados os 
requisitos constantes, conforme o caso, dos §§ 1 º a 5º deste artigo. 

§ 7° - O Tribunal de Justiça Militar providenciará a averbação do 
código, da denominação e dos padrões de vencimento dos cargos de 
provimento em comissão, mediante apostila nos atos de nomeação 
dos servidores deles ocupantes, de acordo com a sistemática adotada 
nos Anexos I e li desta Lei, observada a correspondência prevista em 
seu Anexo 111 e tendo em vista a estrutura organizacional da 
Secretaria do Tribunal de Justiça Militar, estabelecida mediante 
resolução por ele editada. 

Art. 2º - Os Quadros Específicos de Cargos de Provimento Efetivo 
da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar e das Secretarias de Juízo 
Militar são os constantes dos Anexos IV e V desta Lei. 

§ 1 º - Serão providos por concurso público de provas ou de provas e 
títulos os cargos de Oficial Judiciário O, de Técnico Judiciário C e 
Técnico de Apoio Judicial de Entrância Especial, integrantes dos 
Anexos IV e V desta Lei. 

§ 2° - As classes subseqüentes nas carreiras dos cargos constantes 
dos Anexos IV e V desta Lei serão preenchidas mediante promoções 
vertical e por merecimento, nos termos desta Lei e de resolução. 

§ 3º - Os servidores ocupantes dos cargos previstos no Anexo 111 da 
Lei nº 13.467, de 12 de janeiro de 2000, passam a ocupar cargos de 
denominação, classe e padrão de vencimento correspondentes, 
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integrantes dos Anexos IV e V desta Lei. 
§ 4º - Em razão da sistemática estabelecida nos Anexos IV e V 

desta Lei, o Tribunal de Justiça Militar providenciará a averbação do 
código do cargo efetivo, mediante apostila no ato de nomeação do 
servidor dele ocupante. 

§ 5º - O provimento dos cargos referentes às Auditorias da Justiça 
Militar a serem criadas dar-se-á no momento de sua instalação. 

Art. 3º - Os Quadros Específicos previstos nos arts. 1 º e 2º desta Lei 
absorvem todos os cargos existentes, na data de sua vigência, nos 
órgãos auxiliares da Justiça Militar. 

Art. 4° - Ficam transformados com a vacância: 
I- em cargos de Oficial Judiciário, códigos TJM-SG-033 a TJM-SG-

037, cinco cargos de Agente Judiciário, códigos TJM-PG-001 a TJM-
PG-005, constantes do Anexo IV desta Lei; 

11- em cargos de Oficial Judiciário, códigos TJMA-SG-031 e TJMA-
SG-032, dois cargos de Agente Judiciário, códigos T JMA-PG-001 e 
T JMA-PG-02, constantes do Anexo V desta Lei. 

Parágrafo único - A transformação dos cargos de Agente Judiciário, 
prevista neste artigo, ocorrerá gradativamente, a partir da classe 
inicial, ficando assegurado aos atuais ocupantes o desenvolvimento 
na carreira. 

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
observada a vigência em 1 º de janeiro de 2007, prevista em seus 
Anexos. 

Art. 6º - Ficam revogados: 
I- Os arts. 1º a 5º, 7º a 9º, 12, 13 e 15 a 19 e os Anexos da Lei nº 

9.749, de 22 de dezembro de 1988; 
li -a Lei nº 12.077, de 11 de janeiro de 1996; 
111 -o Anexo 111 da Lei nº 11.098, de 11 de maio de 1993; 
IV- o Anexo 111 da Lei nº 13.467, de 12 de janeiro de 2000. 
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos ... de ... de 2006; 

218ºda Inconfidência Mineira e 185º da Independência do Brasil. 
Governador do Estado 

ANEXO I 
(a que se refere art. 1 ºda Lei nº ... , de .. de ..... de 2006) 

Quadro Especifico de Cargos de Provimento em Comissão da 
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Secretaria do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais 
*- A tabela referente ao "Grupo de Direção e Assessoramento 

Superior (T JM - DAS)" foi publicada no "Diário do Legislativo" de 
6.7.2006. 

*- A tabela referente ao "Grupo de Chefia e Assessoramento 
Intermediário (T J - CAl)" foi publicada no "Diário do Legislativo" de 
6.7.2006. 

ANEXO 11 
(a que se refere art. 1º da Lei nº ... , de .. de ..... de 2006) 

*- A tabela referente ao "Quadro Específico de Cargos de 
Provimento em Comissão das Secretarias de Juízo Militar" foi 
publicada no "Diário do Legislativo" de 6.7.2006 

ANEXO 111 
(a que se refere art. 1 º da Lei nº ... , de .. de ..... de 2006) 

*- A tabela referente a "Correspondência entre os Cargos de 
Provimento em Comissão" foi publicada no "Diário do Legislativo" de 
6.7.2006. 

ANEXO IV 
(a que se refere art. 2º da Lei nº ..... , de .. de ..... de 2006) 

*- A tabela referente ao "Quadro Específico de Cargos de 
Provimento Efetivo da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar" foi 
publicada no "Diário do Legislativo" de 6.7.2006. 

ANEXO V 
(a que se refere art. 2º da Lei nº ..... ,de .. de ..... de 2006) 

·- A tabela referente ao "Quadro Específico de Cargos de 
Provimento Efetivo das Secretarias do Juízo Militar" foi publicada no 
"Diário do Legislativo" de 7.7.2006 (Errata). 

- 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. 1 02, do Regimento Interno. 

OFÍCIO Nº 21/2006 
Belo Horizonte, 29 de junho de 2006. 
Senhor Presidente 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, nos termos dos 

arts. 66, inciso IV, alíneas "a" e "c", e 104, incisos li e IV, da 
Constituição do Estado de Minas Gerais, e para dar cumprimento ao 
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que foi determinado no art. 22, § 2º, da Lei Complementar nº 85, de 28 
de dezembro de 2005, o anexo projeto de lei complementar que visa a 
alterar a Lei Complementar nº 59, de 18 de janeiro de 2001, 
modificada pela referida Lei Complementar nº 85/2005, especialmente 
no que se refere à divisão judiciária do Estado. 

Ao ensejo, renovo-lhe protestos de estima e consideração. 
Desembargador Hugo Bengtsson Júnior, Presidente. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 87/2006 
Altera a organização e a divisão judiciárias do Estado de Minas 

Gerais. 
Art. 1 º - Os dispositivos abaixo relacionados, da Lei Complementar 

nº 59, de 18 de janeiro de 2001, modificada pela Lei Complementar nº 
85, de 28 de dezembro de 2005, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 1 º - O território do Estado, para a administração da justiça, 
divide-se em comarcas, conforme relação constante do Anexo I, parte 
8, desta Lei Complementar. 

( ... ) 
Art. 5º- ( ... ) 
li - ( ... ) 
a) edifício público de domínio do Estado com capacidade e 

condições para a instalação de fórum, delegacia de polícia, cadeia 
pública, quartel do destacamento policial e centro de internação para 
adolescentes em conflito com a lei. 

b) ( ... ) 
c) estimativa justificada de distribuição média de, no mínimo, cem 

processos judiciais por mês. 
Art. 6º- ( ... ) 
§ 5º- ( ... ) 
I - dois serviços de Tabelionato de Notas; 
li - ( ... ) 
Art. 8º - As comarcas se classitf;:am como: 
I - de entrância especial, aquelas com mais de duzentos e cinqüenta 

mil habitantes; 
11 - de segunda entrância, aquelas com menos de duzentos e 

cinqüenta mil habitantes e duas ou mais varas; 
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111 -de primeira entrância, aquelas com um só juiz. 
§ 1 º - Apresentado até o mês de dezembro levantamento estatístico 

realizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE, comprovando que a população de comarca 
classificada na segunda entrância tenha ultrapassado os duzentos e 
cinqüenta mil habitantes, a Corte Superior editará resolução 
classificando-a como de entrância especial, a partir de 1 º (primeiro) de 
janeiro do ano seguinte. 

§ 2º - Para efeito de comunicação dos atos processuais, duas ou 
mais comarcas contíguas e distantes até 1 OOkm (cem quilômetros) da 
sede cujas vias de comunicação estejam em bom estado poderão, 
mediante resolução da Corte Superior, constituir grupo de comarcas. 

Art. 1 O - Servirão no território do Estado, nas comarcas: 
I - de Belo Horizonte: 
a) cento e cinqüenta Juízes de Direito titulares de vara, Presidentes 

ou Sumariantes dos tribunais do júri; 
b) quarenta Juízes de Direito do Sistema dos Juizados Especiais; 
c) cinqüenta e cinco Juízes de Direito Auxiliares, sendo cinqüenta 

com função de cooperação e substituição e cinco com função de 
apoio e assistência à Presidência e às Vice-Presidências do Tribunal 
de Justiça; 

li - de Contagem, quarenta e um Juízes de Direito, sendo seis do 
Sistema dos Juizados Especiais; 

111 - de Juiz de Fora, trinta e sete Juízes de Direito, sendo quatro do 
Sistema dos Juizados Especiais; 

IV - de Uberlândia, trinta e seis Juízes de Direito, sendo quatro do 
Sistema dos Juizados Especiais; 

V - de Uberaba, vinte e dois Juízes de Direito, sendo seis do 
Sistema dos Juizados Especiais; 

VI - de Betim, dezenove Juízes de Direito, sendo três do Sistema 
dos Juizados Especiais; 

Vil - de Montes Claros, dezoito Juízes de Direito, sendo dois do 
Sistema dos Juizados Especiais; 

VIII - de Divinópolis e Governador Valadares, dezesseis Juízes de 
Direito, sendo três do Sistema dos Juizados Especiais; 

IX - de lpatinga, quinze Juízes de Direito, sendo três do Sistema dos 
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Juizados Especiais; 
X - de Sete Lagoas, catorze Juízes de Direito, sendo três do Sistema 

dos Juizados Especiais; 
XI - de Ribeirão das Neves, doze Juízes de Direito, sendo dois do 

Sistema dos Juizados Especiais; 
XII - de Santa Luzia, doze Juízes de Direito, sendo um do Sistema 

dos Juizados Especiais; 
XIII -de Araguari, onze Juízes de Direito, sendo três do Sistema dos 

Juizados Especiais; 
XIV - de Conselheiro Lafaiete e Poços de Caldas, onze Juízes de 

Direito, sendo quatro do Sistema dos Juizados Especiais; 
XV- de Pouso Alegre, dez Juízes de Direito, sendo três do Sistema 

dos Juizados Especiais; 
XVI - de Barbacena e Varginha, dez Juízes de Direito, sendo dois do 

Sistema dos Juizados Especiais; 
XVII - de Teófilo Otoni, nove Juízes de Direito, sendo dois do 

Sistema dos Juizados Especiais; 
XVIII - de Passos, oito Juízes de Direito, sendo dois do Sistema dos 

Juizados Especiais; 
XIX - de lbirité, oito Juízes de Direito, sendo um do Sistema dos 

Juizados Especiais; 
XX - de Patos de Minas, Patrocínio e São Sebastião do Paraíso, 

sete Juízes de Direito, sendo um do Sistema dos Juizados Especiais; 
XXI - de ltatína e Pará de Minas, sete Juízes de Direito, sendo dois 

do Sistema dos Juizados Especiais; 
XXII - de Caratinga, Cataguases, Curvelo, Formiga, ltuiutaba, 

Muriaé, São João del-Rei, Três Corações, Ubá e Vespasiano, seis 
Juízes de Direito, sendo um do Sistema dos Juizados Especiais; 

XXIII - de Coronel Fabriciano, seis Juízes de Direito, sendo dois do 
Sistema dos Juizados Especiais; 

XXIV - de Alienas, Araxá, Campo Belo, ltabira, ltajubá, Lavras, 
Pedro Leopoldo e Unaí, cinco Juízes de Direito, sendo um do Sistema 
dos Juizados Especiais; 

XXV - de Nova Lima, cinco Juízes de Direito, sendo dois do Sistema 
dos Juizados Especiais; 

XXVI - de Frutal, João Monlevade, Lagoa Santa, Lepoldina, 
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Manhuaçu, Nanuque, Oliveira, Ouro Preto, Paracatu, Pirapora, Ponte 
Nova, São Lourenço, Timóteo e Viçosa, quatro Juízes de Direito, 
sendo um do Sistema dos Juizados Especiais; 

XXVII - de Boa Esperança, Cambuí, Igarapé, lturama, Monte 
Carmelo, Nova Serrana, Sabará e Três Pontas, três Juízes de Direito; 

XXVIII - de Além Paraíba, Almenara, Bocaiúva, Carangola, 
Diamantina, Guaxupé, Janaúba, Januária, Mantena, Mariana, Santa 
Rita do Sapucaí, Santos Dumont e Visconde do Rio Branco, três 
Juízes de Direito, sendo um do Sistema dos Juizados Especiais; 

XXIX - de Abre-Campo, Andradas, Araçuaí, Arcos, Baependi, Bom 
Despacho, Brasília de Minas, Brumadinho, Caeté, Camanducaia, 
Carmo do Paranaíba, Cássia, Caxambu, Congonhas, Conselheiro 
Pena, Esmeraldas, Extrema, Francisco Sá, Guanhães, lbiá, lnhapim, 
ltabirito, ltambacuri, ltapecerica, João Pinheiro, Lagoa da Prata, 
Lambari, Machado, Manga, Manhumirim, Mateus Leme, Matozinhos, 
Medina, Muzambinho, Ouro Branco, Ouro Fino, Paraisópolis, Pedra 
Azul, Pitangui, Piumhi, Porteirinha, Sacramento, Salinas, Santa 
Bárbara, São Francisco, São Gonçalo do Sapucaí, São João da 
Ponte, São João Nepomuceno e Várzea da Palma, dois Juízes de 
Direito; 

XXX - de Abaeté, Açucena, Água Boa, Águas Formosas, Aimorés, 
Aiuruoca, Alpinópolis, Alto Rio Doce, Alvinópolis, Andrelândia, Areado, 
Arinos, Bambuí, Barão de Cocais, Barroso, Belo Oriente, Belo Vale, 
Bicas, Bom Jesus do Galho, Bom Sucesso, Bonfim, Bonfinópolis de 
Minas, Borda da Mata, Botelhos, Brasópolis, Bueno Brandão, 
Buenópolis, Buritis, Cabo Verde, Cachoeira de Minas, Caldas, 
Cambuquira, Campanha, Campestre, Campina Verde, Campos Altos, 
Campos Gerais, Canápolis, Candeias, Capelinha, Capinópolis, 
Carandaí, Carlos Chagas, Carmo da Mata, Carmo de Minas, Carmo 
do Cajuru, Carmo do Rio Claro, Carmópolis de Minas, Cláudio, 
Conceição das Alagoas, Conceição do Mato Dentro, Conceição do Rio 
Verde, Conquista, Coração de Jesus, Corinto, Coroaci, Coromandel, 
Cristina, Cruzília, Divino, Dores do lndaiá, Elói Mendes, Entre-Rios de 
Minas, Ervália, Espera Feliz, Espinosa, Estrela do Sul, Eugenópolis, 
Ferros, Fronteira, Galiléia, Grão-Mogol, Guapé, Guaranésia, Guarani, 
lbiraci, lguatama, lpanema, ltabirinha de Mantena, ltaguara, 
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ltamarandiba, ltamoji, ltamonte, ltanhandu, ltanhomi, ltaobim, 
ltapajipe, ltumirim, Jabuticatubas, Jacinto, Jacuí, Jacutinga, Jaíba, 
Jequeri, Jequitinhonha, Joaíma, Juatuba, Lagoa Dourada, Lajinha, 
Lima Duarte, Luz, Malacacheta, Mar de Espanha, Martinho Campos, 
Matias Barbosa, Mato Verde, Mercês, Mesquita, Minas Novas, 
Mirabela, Miradouro, Mirai, Montalvânia, Monte Alegre de Minas, 
Monte Azul, Monte Belo, Monte Santo de Minas, Monte Sião, Morada 
Nova de Minas, Mutum, Natércia, Nepomuceno, Nova Era, Nova 
Ponte, Nova Resende, Novo Cruzeiro, Padre Paraíso, Palma, 
Papagaios, Paraguaçu, Paraopeba, Passa-Quatro, Passa-Tempo, 
Peçanha, Pedralva, Perdizes, Perdões, Piranga, Pirapetinga, Poço 
Fundo, Pompéu, Prados, Prata, Pratápolis, Presidente Olegário, Raul 
Soares, Resende Costa, Resplendor, Rio Casca, Rio Novo, Rio 
Paranaíba, Rio Pardo de Minas, Rio Piracicaba, Rio Pomba, Rio 
Preto, Rio Vermelho, Rubim, Sabinópolis, Santa Maria de ltabira, 
Santa Maria do Suaçuí, Santa Rita de Caldas, Santa Vitória, Santo 
Antõnio do Amparo, Santo Antõnio do Monte, São Domingos do Prata, 
São Gonçalo do Abaeté, São Gonçalo do Pará, São Gotardo, São 
João do Paraíso, São João Evangelista, São Romão, São Roque de 
Minas, São Tomás de Aquino, Senador Firmino, Serro, Silvianópolis, 
Taiobeiras, Tarumirim, Teixeiras, Tiros, Tocantins, Tombos, Três 
Marias, Tupaciguara, Turmalina, Vazante e Virginópolis, um Juiz de 
Direito. 

§ 1 º - Nas comarcas onde houver mais de um Juiz de Direito, a 
Corte Superior do Tribunal de Justiça fixará, mediante resolução, a 
distribuição de competência das varas e das unidades jurisdicionais 
do Sistema dos Juizados Especiais existentes. 

( ... ) 
§ 4º - A instalação das comarcas, das varas e das unidades 

jurisdicionais do Sistema dos Juizados Especiais criadas por esta Lei 
Complementar será determinada pela Corte Superior do Tribunal de 
Justiça, por meio de resolução, de acordo com a necessidade da 
prestação jurisdicional e após a verificação, pela Corregedoria-Geral 
de Justiça, das condições de funcionamento e, pela Presidência do 
Tribunal de Justiça, da disponibilidade de recursos. 

( ... ) 
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§ 9º - Os juízes do Sistema dos Juizados Especiais exercerão suas 
funções nas unidades jurisdicionais previstas no art. 84-C desta Lei 
Complementar. 

§ 1 O - Para expedir a resolução prevista no § 4º deste artigo, a Corte 
Superior exigirá a estimativa justificada de distribuição média, por 
mês, de: 

I - cem processos, para instalação de vara; 
11 - cento e sessenta processos para cada juiz, em se tratando de 

unidade jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais. 
Art.11-( ... ) 
Art. 14 - O Presidente, os Vice-Presidentes e o Corregedor-Geral de 

Justiça não integrarão as Câmaras, mas ficarão vinculados ao 
julgamento dos processos que lhes tenham sido distribuídos até o dia 
da eleição, participando, também, da votação nas questões 
administrativas. 

Art. 15- ( ... ) 
Art. 16- ( ... ) 
V-A - o Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais; 
(".) 
Art. 18- A Corte Superior do Tribunal de Justiça é composta de vinte 

e cinco desembargadores, respeitada a representação de advogados 
e membros do Ministério Público prevista no art. 94 da Constituição 
Federal, para o exerc1c1o das atribuições jurisdicionais e 
administrativas de competência do Tribunal Pleno, provendo-se treze 
das vagas por antigüidade e doze por eleição pelo Tribunal Pleno, à 
medida em que ocorrerem. 

Art. 19- ( ... ) 
Art. 59- ( ... ) 
Parágrafo único - As Varas de Fazenda Pública e Autarquias 

poderão ter competência, na forma estabelecida em resolução da 
Corte Superior do Tribunal de Justiça, para o julgamento das causas 
cíveis que envolvam questões relacionadas ao meio ambiente. 

Art. 60- ( ... ) 
Art. 61 - ( ... ) 
I - ( ... ) 
111 - ( ... ) 
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a) ( ... ) 
c) detração e remição da pena; 
( ... ) 
g) fixação das condições do programa de regime aberto e da 

suspensão condicional da pena, se a decisão penal condenatória for 
omissa; 

h) realização das audiências admonitórias, nas hipóteses do regime 
aberto ou suspensão condicional da pena; 

i) execução provisória da pena, assim entendida como aquela que 
recaia sobre o reeducando preso, proveniente de decisão 
condenatória, independentemente do trânsito em julgado para 
qualquer das partes; 

IV- ( ... ) 
Art. 89- ( ... ) 
§ 3º - A garantia da inamovibilidade não impedirá a remoção 

compulsória por motivo de interesse público. 
Art. 90- ( ... ) 
Art. 108 - Na mesma comarca, distrito ou subdistrito, não poderão 

servir conjuntamente, como Juiz, Promotor de Justiça ou como 
qualquer dos servidores relacionados nos arts. 251 e 256 desta Lei 
Complementar, parentes em grau indicado no art. 107, aplicando-se, 
em caso de promoção por antigüidade, a regra do 'caput' desse artigo. 

Art. 109- ( ... ) 
Art. 157- ( ... ) 
§ 1 º - As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração, 

desde que contenham a identificação e o endereço do denunciante e 
sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade, sem 
prejuízo da faculdade de agir de ofício o Corregedor-Geral de Justiça. 

§ 2º - A representação será arquivada, se manifestamente 
improcedente. 

Art. 158- ( ... ) 
Art. 179- ( ... ) 
I - ( ... ) 
11 - na mesma comarca: 
a) de uma vara para outra; 
b) de uma vara para cargo de Juiz de Direito do Sistema dos 
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Juizados Especiais; 
c) de cargo de Juiz de Direito do Sistema dos Juizados Especiais 

para uma vara; 
d) de cargo de Juiz de Direito Auxiliar para vara ou para o cargo de 

Juiz de Direito do Sistema dos Juizados Especiais; 
111- ( ... ) 
Art. 184-B - O território do Estado, para fins de administração da 

Justiça Militar de 1 º grau, será dividido em quatro Circunscrições 
Judiciárias Militares. 

§ 1 º - Na 1 ª Circunscrição Judiciária Militar, com sede em Belo 
Horizonte, haverá três Auditorias. 

§ 22 - Em cada uma das demais Circunscrições Judiciárias Militares 
do Estado, sediadas em municípios de seu território, haverá uma 
Auditoria. 

§ 3º - O Tribunal de Justiça Militar, levando em conta os meios que 
facilitem o exercício da atividade jurisdicional, definirá, mediante 
resolução: 

I - os municípios que integrarão cada uma das quatro Circunscrições 
Judiciárias Militares previstas no 'caput' deste artigo; 

11 - os municípios em que serão sediadas as três Circunscrições 
Judiciárias Militares previstas no § 2° deste artigo, recaindo a escolha, 
obrigatoriamente, em municípios que sejam sedes de comarcas de 
entrância especial. 

( ... ) 
Art. 196 - Haverá três Auditorias na Capital e três no interior do 

Estado. 
§ 1 º - Cada Auditoria constitui-se de um Juiz de Direito Titular e um 

Juiz de Direito Substituto do Juízo Militar. 
§ 2° - Em cada Auditoria servirão, pelo menos, um Promotor de 

Justiça e um Defensor Público. 
( ... ) 
Art. 238- ( ... ) 
I - ( ... ) 
V - as Secretarias das unidades jurisdicionais do Sistema dos 

Juizados Especiais, previstas no art. 84-C, §7º, desta Lei 
Complementar. 
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Art. 239- ( ... ) 
Art. 250 - O Quadro de Pessoal dos Servidores da Justiça de 

Primeira Instância é integrado: 
I - pelos cargos de provimento eletivo constantes na legislação que 

contém o plano de carreiras dos servidores do Poder Judiciário; 
li - pelos cargos de provimento em comissão, previstos na legislação 

específica. 
§ 1 º - A lotação e as atribuições dos cargos previstos neste artigo 

serão estabelecidas em resolução da Corte Superior do Tribunal de 
Justiça. 

§ 2° - O ingresso nas carreiras previstas no inciso I deste artigo lar-
se-á mediante aprovação em concurso público, perante comissão 
examinadora nomeada pelo Presidente do Tribunal de Justiça, 
composta pelo Segundo Vice-Presidente, que a presidirá, e por mais 
dois desembargadores e secretariada por um servidor eletivo do 
Poder Judiciário. 

§ 3° - A realização do concurso público a que se refere o §2º deste 
artigo observará os princípios de centralização, quando da abertura e 
da realização das provas, e de regionalização, quando da aplicação 
das provas. 

§ 4° - A nomeação para os cargos integrantes do quadro a que se 
refere este artigo será feita pelo Presidente do Tribunal de Justiça, de 
acordo com as condições e a forma de provimento estabelecidas em 
Lei Complementar. 

Art. 251 - A cada vara e a cada unidade jurisdicional dos Juizados 
Especiais corresponde uma Secretaria integrada por servidores da 
carreira de Oficial de Apoio Judicial, cuja lotação será determinada 
pela Corte Superior, mediante resolução. 

Art. 252- ( ... ) 
Art. 260 - Poderá ocorrer permuta entre servidores do foro judicial 

ocupantes de cargos e especialidades idênticos e lotados em 
comarcas diferentes, mediante requerimento dirigido ao Presidente do 
Tribunal de Justiça e observada a conveniência administrativa. 

§1º-( ... ) 
Art. 261 - O servidor do foro judicial poderá obter remoção para 

cargo com especialidade idêntica que se encontre vago em outra 
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comarca, mediante requerimento dirigido ao Presidente do Tribunal de 
Justiça e observada a conveniência administrativa. 

§1º-( ... ) 
Art. 290- ( ... ) 
§ 2º - A abertura de sindicância, a instauração de processo 

disciplinar e a decisão que aplicar penalidade administrativa 
interrompem o curso da prescrição. 

§ 3º- ( ... ) 
Art. 293- ( ... ) 
§ 1 º - A sindicância será realizada por servidor ou comissão 

composta de servidores estáveis, assegurado o sigilo necessário à 
elucidação do fato ou exigido pelo interesse público. 

§ 2º - ( ... ) 
Art. 297 - O processo administrativo disciplinar é o instrumento 

destinado a apurar responsabilidade de servidor, para verificação do 
descumprimento dos deveres e obrigações funcionais e para 
aplicação das penas legalmente previstas, assegurada ampla defesa, 
com os meios e recursos a ela inerentes. 

Art. 298 - O processo administrativo disciplinar será instaurado 
mediante portaria, que se revestirá de publicidade, conterá os dados 
essenciais, notadamente a identificação funcional do acusado, a 
descrição dos atos ou fatos a serem apurados, a indicação das 
infrações a serem punidas, o respectivo enquadramento legal e os 
nomes dos integrantes da comissão processante, e será expedida: 

I - pelo Diretor do Foro, na hipótese prevista no art. 65, XII, desta Lei 
Complementar; 

li- pelo Presidente do Tribunal de Justiça ou pelo Corregedor-Geral 
de Justiça, nos casos e forma previstos no Regimento Interno. 

§ 1 º -A portaria prevista no "caput" deste artigo deverá ser publicada 
por extrato, contendo a publicação os dados resumidos da instauração 
e somente as iniciais do nome do servidor acusado. 

§ 2º - O processo disciplinar será conduzido por comissão composta 
de três servidores estáveis, designados pela autoridade instauradora, 
que indicará, entre eles, o seu Presidente, que deverá ser ocupante 
de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de 
escolaridade igual ou superior ao do indiciado. 



§§ 3º, 4º e 5º (atuais§§ 2º, 3º e 4º da L.C.nº 59/2001 ). 
Art. 299- ( ... ) 
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I - de juiz titular de comarca que primeira entrância com juiz de 
primeira entrância titular de comarca que tenha sido, por força desta 
Lei Complementar, classificada na segunda entrância; 

11 - de juiz titular de comarca que segunda entrância com juiz de 
segunda entrância titular de comarca que tenha sido, por força desta 
Lei Complementar, classificada na entrância especial. 

Art. 331-B - Até que seja instalada a Comarca de Coroaci, o 
Município de Marilac fica integrado à Comarca de Governador 
Valadares." 

Art. 2º - A Seção 111 do Capítulo 11 do Título 111 do Livro 11 da Lei 
Complementar nº 59/2001 passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Seção 111 
DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS 

Subseção I 
DA ESTRUTURA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

Art. 82 - São órgãos que integram o Sistema dos Juizados 
Especiais: 

I - o Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais; 
li- as Turmas Recursais; 
111- os Juizados Especiais. 

Subseção 11 _ 
DO CONSELHO DE SUPERVISAO E GESTAO DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS 
Art. 83 - O Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados 

Especiais terá sua composição e atribuições estabelecidas no 
Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 

Subseção 111 
DAS TURMAS RECURSAIS 

Art. 84 - As Turmas Recursais, ordenadas em grupos jurisdicionais, 
serão compostas por Juízes de Direito com jurisdição na sede da 
comarca em que atuam ou de comarca que integre o seu grupo 
jurisdicional. 

§ 1 º - A Turma Recursal terá três Juízes titulares e três Juízes 
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suplentes. 
§ 2º - Os integrantes da Turma Recursal serão indicados pelo 

Conselho de Supervisão e Gestão e aprovados pela Corte Superior, 
para um período de dois anos, permitida a recondução. 

§ 3º - É vedada a recusa à escolha e à primeira recondução. 
§ 4º - Quando o interesse da prestação jurisdicional recomendar, 

poderão os Juízes suplentes ser convocados para atuarem em 
concomitância com os magistrados em cuja suplência se encontram. 

§ 5° - A Corte Superior, mediante proposta do Conselho de 
Supervisão e Gestão, poderá criar tantas Turmas Recursais quantas 
sejam necessárias, e disporá, no ato da criação, a respeito de sua 
sede e competência territorial. 

Art. 84-A - Compete à Turma Recursal processar e julgar recursos, 
embargos de declaração de seus acórdãos, mandados de segurança 
e 'habeas corpus' contra atos de Juízes de Direito do Sistema, e 
contra seus próprios atos. 

Parágrafo único - Compete ao Juiz-Presidente de Turma Recursal 
processar e exercer o juízo de admissibilidade de recursos 
extraordinários contra decisões da Turma e presidir o processamento 
do agravo de instrumento interposto contra suas decisões. 

Art. 84-B - Os serviços de escrivania das Turmas Recursais serão 
realizados na secretaria de unidade jurisdicional do Juizado Especial 
da comarca sede que for determinada pelo Conselho de Supervisão e 
Gestão. 

Subseção IV 
DOS JUIZADOS ESPECIAIS E SUAS UNIDADES JURISDICIONAIS 
Art. 84-C - Os Juizados Especiais são constituídos de unidades 

jurisdicionais compostas por, no máximo, três Juízes de Direito. 
§ 1 º - Nas comarcas relacionadas nos incisos XII, XIX, XX, XXII, 

XXIV, XXVI e XXVIII do art. 1 O desta Lei Complementar, haverá uma 
unidade jurisdicional. 

§ 2°- Nas comarcas relacionadas nos incisos I a XI, XIII a XVIII, XXI, 
XXIII e XXV do art. 10 desta Lei Complementar, haverá uma ou mais 
unidades jurisdicionais, conforme dispuser a Corte Superior. 

§ 3 o- Nas comarcas onde houver apenas uma unidade jurisdicional, 
a competência será plena e mista. 
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§ 4º- Nas comarcas onde houver mais de uma unidade jurisdicional, 
a Corte Superior fixará a distribuição de competência entre elas. 

§ 5º - As unidades jurisdicionais de mesma competência serão 
numeradas ordinalmente. 

§ 6º - Poderão atuar nas unidades jurisdicionais, quando necessário, 
Juízes de Direito Auxiliares e Juízes de Direito Substitutos, 
designados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, com a mesma 
competência dos titulares. 

§ 7° - A cada unidade jurisdicional corresponderá uma secretaria, 
cuja lotação será definida pela Corte Superior, mediante resolução. 

§ 8° - Na Comarca de Belo Horizonte, um dos Juízes de Direito do 
Sistema dos Juizados Especiais de que trata o art. 1 O, inciso I, alínea 
"b", desta Lei Complementar será, por indicação do Corregedor-Geral 
de Justiça, designado pelo Presidente do Tribunal de Justiça para 
exercer a função de Juiz-Coordenador dos Juizados Especiais da 
referida Comarca. 

§ 9° - A designação prevista no §8° deste artigo será feita para 
período correspondente, no máximo, ao mandado do Corregedor-
Geral de Justiça que fizer a indicação, permitida nova indicação. 

§ 1 O - O cargo de Juiz de Direito do Sistema dos Juizados Especiais 
de que o Juiz, designado nos termos do §8º deste artigo, for titular 
permanecerá vago durante o período de seu exercício na função de 
Juiz-Coordenador dos Juizados Especiais da Comarca de Belo 
Horizonte. 

§ 11 - Cessado o exercício da função de Juiz-Coordenador dos 
Juizados Especiais da Comarca de Belo Horizonte, o Juiz reassumirá, 
imediatamente, o exercício no cargo dos Juizados Especiais de que é 
titular. 

Art. 84-D - Os cargos de Juiz de Direito que integram o Sistema dos 
Juizados Especiais de uma mesma comarca serão numerados 
ordinalmente. 

§ 1 º - A titularização do magistrado nos Juizados Especiais dar-se-á, 
em cada comarca, mediante promoção ou remoção para um dos 
cargos a que se refere o 'caput' deste artigo. 

§ 2º - Se o interesse da prestação jurisdicional o recomendar, a 
Corte Superior poderá determinar a movimentação do Juiz de uma 
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para outra unidade jurisdicional da mesma comarca, nos termos do 
art. 89, §3º, desta Lei Complementar. 

Art. 84-E - Os conciliadores são auxiliares da Justiça, prestam 
serviço público honorário de relevante valor e serão escolhidos entre 
pessoas de reconhecida capacidade e reputação ilibada, 
preferentemente bacharéis em Direito. 

Parágrafo único - O efetivo desempenho da função de conciliador, 
de forma interrupta, durante mais de dois anos, será considerado título 
em concurso para carreiras jurídicas do Estado. 

Art. 84-F - Os Juizados Especiais Civeis e Criminais têm 
competência para o processamento, a conciliação, o julgamento e a 
execução por título judicial ou extrajudicial, das causas cíveis de 
menor complexidade e de infrações de reduzido potencial ofensivo 
definidas pelas Leis Federais nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, e 
nº 10.259, de 12 de julho de 2001. 

Art. 84-G - Na Comarca onde não existir ou onde não tiver sido 
instalada unidade jurisdicional de Juizado Especial, os feitos da 
competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais tramitarão 
perante o Juiz de Direito com jurisdição comum e respectiva 
secretaria, observado o procedimento especial estabelecido na Lei 
Federal nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. 

Subseção V 
DO FUNCIONAMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

Art. 85 - Para maior comodidade e presteza no atendimento ao 
jurisdicionado, os Juizados Especiais poderão funcionar 
descentralizadamente, em unidades instaladas em municípios ou 
distritos que compõem as comarcas, bem como nos bairros do 
município sede, inclusive de forma itinerante. 

Art. 85-A - Os Juizados Especiais funcionarão em dois ou mais 
turnos, de modo a proporcionar atendimento integral aos 
jurisdicionados e seus procuradores. 

Art. 85-B - Os serviços auxiliares da Justiça, previstos no art. 252 
desta Lei Complementar, sem prejuízo do desempenho de suas 
atribuições, darão apoio aos Juizados Especiais, sempre que 
necessário." 

Art. 3° - Os Capítulos I e 11 do Título 11 do Livro 111 da Lei 
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Complementar nº 59/2001 passam a vigorar com a seguinte redação: 
"CAPÍTULO I 

DO CONCURSO PARA INGRESSO NA MAGISTRATURA 
Art. 164 - O ingresso na Magistratura lar-se-á no cargo de Juiz de 

Direito Substituto, mediante aprovação em concurso público de provas 
e títulos. 

§ 1 º - A primeira fase do concurso, de caráter eliminatório, será 
realizada perante comissão examinadora integrada pelo Presidente do 
Tribunal de Justiça, que a presidirá, por Desembargadores, um dos 
quais será o Superintendente da Escola Judicial Desembargador 
Edésio Fernandes- EJEF, salvo impedimento, e por um representante 
do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. 

§ 2º - A segunda fase do concurso, constituída pelo curso de 
preparação para ingresso na magistratura, de caráter eliminatório, 
será coordenada pelo Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça 
e Superintendente da EJEF, com a participação da comissão 
examinadora. 

§ 3º - As etapas e a sistemática de cada fase do concurso serão 
estabelecidas em resolução da Corte Superior do Tribunal de Justiça 
e no respectivo edital. 

Art. 165 - Para ingresso na Magistratura, o candidato deverá 
preencher os seguintes requisitos, a serem comprovados conforme 
estabelecido em edital do concurso: 

I - ser brasileiro e estar no exercício dos direitos civis e políticos e 
quite com as obrigações eleitorais e militares; 

li - ter mais de vinte e cinco anos de idade; 
111- ser bacharel em Direito há, pelo menos, três anos; 
IV - gozar de boa saúde física e mental e não apresentar defeito 

físico que o incapacite para o exercício da Magistratura; 
V - não ter antecedentes criminais e ser moralmente idôneo; 
VI - contar pelo menos três anos de efetivo exercício de atividade 

jurídica, exercida a partir da colação de grau; 
VIl - possuir características psicológicas adequadas para o exercício 

do cargo; 
VIII- ter sido aprovado em todas as fases do concurso. 
Art. 166 - O concurso será anunciado em edital que obedecerá as 
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ex1gencias desta Lei Complementar e as regras que forem 
estabelecidas em resolução da Corte Superior do Tribunal de Justiça, 
fixará o valor da taxa de inscrição e será publicado três vezes, pelo 
menos, no Diário do Judiciário do órgão oficial de imprensa do Estado, 
na primeira das quais na íntegra. 

§ 1 º - O prazo de inscrição em cada etapa da primeira fase do 
concurso será de, pelo menos, quinze dias. 

§ 2º - Poderá a comissão examinadora do concurso indeferir o 
pedido de inscrição, ainda que apresentados os documentos exigidos, 
se entender, tendo em vista a investigação a que submetido o 
candidato, faltarem a ele condições pessoais e psicológicas para o 
bom desempenho do cargo. 

§ 3º - Contra indeferimento de inscrição no concurso caberá recurso 
para a Corte Superior. 

Art. 167 - Os candidatos aprovados na primeira fase do concurso 
serão convocados a se matricularem no curso de preparação para 
ingresso na magistratura, observando-se a estrita ordem de 
classificação e o número de vagas disponíveis para o curso. 

§ 1 º - O número de vagas do curso será fixado observando-se a 
necessidade de provimento de cargos de Juiz de Direito Substituto e a 
conveniência administrativa do Tribunal de Justiça. 

§ 2º - O curso, ministrado pela EJEF, terá duração mínima de três 
meses, terá caráter eliminatório e será regido por normas constantes 
em resolução da Corte Superior e no respectivo Edital. 

§ 3º - Se servidor público, o candidato deverá apresentar, no ato da 
matrícula no curso, comprovante de que obteve licença para tratar de 
interesses particulares concedida pelo órgão a que se vincula, ou 
declaração do órgão autorizando-o a participar do curso. 

§ 4º - Os candidatos matriculados no curso serão denominados 
Estagiários e farão jus a uma bolsa de estudos equivalente a 30% 
(trinta por cento) do valor do subsídiÕ mensal do Juiz de Direito 
Substituto, durante toda a realização do curso. 

§ 5º - Durante o curso, os Estagiários ficarão sujeitos à freqüência 
regular em todas as atividades desenvolvidas, que constarão de aulas 
práticas e estágios supervisionados, e serão submetidos a provas 
escritas e orais e a avaliação de estágio, a fim de se verificar seu nível 
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de conhecimento e aproveitamento no curso. 
§ 6º- Durante do curso, os Estagiários participarão de programas de 

acompanhamento psicológico e serão submetidos a exames médicos, 
com vistas a avaliar a sua aptidão e adequação ao cargo, e será 
aprofundada a investigação relativa aos aspectos moral e social, a fim 
de verificar suas condições pessoais para o bom desempenho do 
cargo. 

§ 7º - Será excluído do concurso o Estagiário que não obtiver 
aprovação no curso, conforme critérios estabelecidos em resolução da 
Corte Superior e no respectivo Edital, perdendo, automaticamente, a 
bolsa de estudos a que fazia jus. 

§ 8º - A qualquer tempo os membros da comissão examinadora do 
concurso, os membros do Comitê Técnico da EJEF, os coordenadores 
e orientadores do curso, qualquer Desembargador ou o Presidente do 
Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil poderão pedir 
a exclusão do Estagiário do concurso, desde que apresentem motivo 
relevante. 

§ 9º - O pedido de exclusão previsto no § Bº deste artigo será 
processado conforme as seguintes regras: 

I - sobre o pedido será ouvido o Estagiário, no prazo de cinco dias; 
11 - apresentada ou não defesa pelo Estagiário, a Corte Superior 

decidirá sobre o pedido, sendo relator o Presidente do Tribunal de 
Justiça; 

111- decidindo a Corte Superior pela exclusão do Estagiário, perderá 
ele, automaticamente, a bolsa de estudos a que fazia jus. 

Art. 168 - Dos candidatos aprovados no curso de preparação para 
ingresso na magistratura lar-se-á a classificação final no concurso, 
levando-se em conta as notas obtidas em suas duas fases. 

§ 1 º - Feita a classificação final prevista neste artigo, a comissão 
examinadora fará o relatório final do concurso. 

§ 2º - O relatório será encaminhado à Corte Superior do Tribunal de 
Justiça, para homologação do concurso. 

§ 3º - O concurso será válido por dois anos, a contar de sua 
homologação. 

CAPÍTULO 11 
DA NOMEAÇÃO E DA VITALICIEDADE 
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Art. 169 - Homologado o concurso, os Estagiários aprovados em 
todas as suas fases serão nomeados para cargos de Juiz de Direito 
Substituto, pelo Presidente do Tribunal de Justiça, respeitando-se a 
ordem de classificação e a idade máxima de sessenta e cinco anos 
incompletos, tomarão posse, de preferência coletivamente, em sessão 
solene da Corte Superior, e terão direito, desde então, ao subsídio 
integral do cargo. 

Art. 170 - Ao aproximar-se o final do biênio de estágio probatório, a 
Corte Superior fará minuciosa avaliação do desempenho das 
atividades do magistrado e, pelo voto da maioria de seus membros, 
poderá: 

I - reconhecer-lhe o direito à vitaliciedade; 
11 - propor sua exoneração, desde que assegurada ampla defesa, 

ficando ele afastado automaticamente de suas funções, sem direito à 
vitaliciedade, ainda que o ato do Presidente do Tribunal seja assinado 
após o decurso do biênio." 

Art. 4º - As normas previstas nos artigos 164 a 170 da Lei 
Complementar nº 59/2001 , com redação dada por esta Lei 
Complementar, não se aplicam ao concurso para ingresso na 
Magistratura que se encontra em andamento, o qual continuará a 
reger-se, até o seu final, pelas regras em vigor na data da publicação 
do respectivo edital. 

Art. 5º - Até que sejam implantadas as Circunscrições Judiciárias 
Militares previstas no § 2º do art. 184-B da Lei Complementar nº 
59/2001, com redação dada por esta Lei Complementar, a 
administração da Justiça Militar de 1 º grau lar-se-á pelas Auditorias 
sediadas em Belo Horizonte. 

Art. 6º - O Tribunal de Justiça publicará no Diário do Judiciário do 
órgão oficial de imprensa do Estado e fará imprimir, para distribuição 
aos magistrados do Estado, o texto da Lei Complementar nº 59, de 
2001, consolidado com suas alterações, no prazo de noventa dias 
contados da publicação desta Lei Complementar. 

Art. 7º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 8º - Ficam revogados o art. 2º; o inciso VI do art. 154; o art. 156; 
o §1º do art. 171; e os arts. 258, 329 e 337 da Lei Complementar nº 
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59/2001. 
Anexo I 

(Arts. 1 º e 186 da Lei Complementar nº 59, de 18 de janeiro de 2001) 
A - Segunda Instância 

1 - Tribunal de Justiça 120 Desembargadores 
2- Revogado 
3- Vetado 
4- Tribunal de Justiça Militar 7 Juízes 
*. A tabela referente a "Primeira Instância - Entrância Especial" foi 

publicada no "Diário do Legislativo" de 6.7.2006. 
*- A tabela referente a "Primeira Instância - Segunda Entrância" foi 

publicada no "Diário do Legislativo" de 6.7.2006. 
*- A tabela referente a "Primeira Instância - Primeira Entrância" foi 

publicada no "Diário do Legislativo" de 6.7.2006. 
Anexo li 

(a que se refere o§ 2º do art. 31 da Lei Complementar nº 59, de 18 de 
janeiro de 2001) 

15 - Andrelândia 
Andrelândia 
Arantina 
Bom Jardim de Minas 
Carrancas 
Madre de Deus de Minas 
Piedade do Rio Grande 
São Vicente de Minas 
25 - Barbacena 
Barbacena 
Alfredo Vasconcelos 
Antônio Carlos 
Bias Fortes 
Desterro do Melo 
lbertioga 
Ressaquinha 
Santa Bárbara do Tugúrio 
Santana do Garambéu 
Santa Rita do lbitipoca 



Senhora dos Remédios 
76- Caxambu 
Caxambu 
156-A - Juatuba 
Juatuba 
Florestal 
176 - Mateus Leme 
Mateus Leme 
1 91 - Monte Carmelo 
Monte Carmelo 
Douradoquara 
lraí de Minas 
Romaria 
203 - Nova Ponte 
Nova Ponte 
Santa Juliana 
lndianópolis 
216 - Pará de Minas 
Pará de Minas 
lgaratinga 
Onça do Pitangui 
Pequi 
São José da Varginha 
284 - São Lourenço 
São Lourenço 
Pouso Alto 
São Sebastião do Rio Verde 
Soledade de Minas 

Anexo 111 
(Arts. 194 e 196 da Lei Complementar nº 59, de 18 de janeiro de 

2001) 
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*- A tabela referente ao "Número de Juízes da Justiça Militar de 
Primeira Instância" foi publicada no "Diário do Legislativo" de 
6.7.2006. 

Justificação: O projeto de lei complementar que o Tribunal de Justiça 
encaminha a essa Augusta Assembléia Legislativa, nos termos dos 
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arts. 66, inciso IV, alíneas "a" e "c", e 104, incisos li e IV, da 
Constituição do Estado de Minas Gerais, tem por objetivo específico 
dar cumprimento ao disposto no art. 22, § 22 , da Lei Complementar nº 
85, de 28 de dezembro de 2005, atualizando a divisão judiciária do 
Estado, contida na Lei Complementar nº 59, de 18 de janeiro de 2001. 

Assim, são propostas modificações nos arts. 1 º e 8º e, em especial, 
no art. 1 O e nos anexos da referida Lei Complementar nº 59/2001. 

As principais alterações a serem destacadas são a extinção das 
Circunscrições Judiciárias previstas na Lei Complementar nº 59/2001, 
o aprimoramento das normas referentes à classificação das comarcas, 
o estabelecimento de exigência mais realista para a criação e a 
instalação de comarcas e varas, a criação do denominado "Sistema 
dos Juizados Especiais" e, por fim, a criação de mais 178 cargos de 
Juiz de Direito. 

As Circunscrições Judiciárias Metropolitana e do Vale do Aço, 
criadas pela Lei Complementar nº 59/2001, em nada aprimoraram a 
prestação jurisdicional, constituindo, ao contrário, fator de 
desequilíbrio da divisão judiciária como um todo, ao ensejar fossem 
classificadas no mesmo nível (a entrância especial) comarcas de 
portes, populações e movimento forense muito diferentes. O projeto, 
em razão disso, promove sua extinção. 

Por outro lado, ao dar nova redação para o art. 82 da Lei 
Complementar nº 59/2001, o projeto corrige distorções na 
classificação das comarcas e, mantendo a exigência de população 
mínima de 250.000 habitantes como critério objetivo para a 
classificação de comarca na entrância especial, cria mecanismo que 
permitirá ao Tribunal de Justiça dar cumprimento à norma legal assim 
que determinada comarca venha a atingir aquele requisito 
populacional. 

No tocante aos Juizados Especiais, o Tribunal de Justiça, em 
consonância com sugestões da Comissão Supervisara daqueles 
Juizados, propõe importantes modificações na legislação vigente. É 
criado, no projeto, o Sistema dos Juizados Especiais, integrado por 
unidades jurisdicionais, nas quais podem servir um, dois ou três 
Juízes de Direito, atendidos por Secretaria única. Tal sistemática, 
além de permitir melhor aproveitamento dos recursos humanos, 
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diminuindo o número de servidores necessários, é mais adequada à 
natureza dos Juizados Especiais, que têm sua atuação voltada para a 
conciliação entre as partes, o que demanda estrutura de apoio 
diferenciada. 

Além disso, o Tribunal de Justiça, a partir de estudo técnico rigoroso, 
realizado conforme determina o art. 22, "caput", da Lei Complementar 
nº 85/2005, procurou verificar quais seriam as comarcas onde, 
efetivamente, são necessárias novas varas e maior número de Juízes 
de Direito dos Juizados Especiais. 

Assim, o projeto propõe a criação de duas novas comarcas, 
Fronteira e Juatuba, e de mais 176 cargos de Juiz de Direito, entre 
titulares de varas, Juízes de Direito Auxiliares e Juízes de Direito do 
Sistema dos Juizados Especiais, que deverão atuar nas Comarcas de 
Belo Horizonte (mais 54 varas), Contagem (mais 13 varas), Juiz de 
Fora (mais 1 O varas), Uberlândia (mais 8 varas), Betim e Santa Luzia 
(mais 7 varas), lbirité e lpatinga (mais 5 varas em cada uma), Sete 
Lagoas (mais 4 varas), Poços de Caldas e Ribeirão das Neves (mais 3 
varas em cada uma), Barbacena, Caratinga, Conselheiro Lafaiete, 
Curvelo, Igarapé, ltaúna, Lagoa Santa, Nova Serrana, Pará de Minas, 
Patrocínio, São Sebastião do Paraíso, Ubá, Uberaba, Varginha e 
Vespasiano (mais 2 varas em cada uma), Abre-Campo, Boa 
Esperança, Camanducaia, Cambuí, Campo Belo, Carmo do 
Paranaíba, Coronel Fabriciano, Extrema, Formiga, Francisco Sá, 
Frutal, lbiá, ltabira, lturama, João Monlevade, Lambari, Lavras, 
Mariana, Medina, Monte Carmelo, Nova Lima, Oliveira, Patos de 
Minas, Sabará, Três Corações, Três Pontas e Unaí (mais 1 vara em 
cada uma). 

Por outro lado, o Tribunal de Justiça preferiu não efetivar a extinção 
de varas e comarcas ociosas, em razão dos traumas que essa 
providência representaria para as pop\Jiações envolvidas. Confia o 
Tribunal na recuperação da economia do país, o que elevará a receita 
do Estado, bem como no entendimento com os Poderes Legislativo e 
Executivo, que sempre existiu, a fim de que as dotações 
orçamentárias do Poder Judiciário propiciem, a partir do próximo ano, 
a instalação das varas e comarcas criadas, de modo que não sejam 
frustradas as expectativas do povo mineiro, no sentido de que se 
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ampliem os serviços da Justiça na medida de suas necessidades. 
Ainda no que concerne à divisão judiciária, e atendendo a solicitação 

do Tribunal de Justiça Militar, motivada pelo aumento dos serviços 
afetos àquela Justiça especializada, seja pelo crescimento dos 
efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, seja em 
razão da ampliação de sua competência, determinada pela Emenda n° 
45/2004 à Constituição da República, o projeto estabelece a divisão 
do território mineiro em quatro Circunscrições Judiciárias Militares, a 
primeira delas com sede em Belo Horizonte e na qual funcionarão as 
três Auditorias Militares hoje existentes, e três outras no interior do 
Estado, criando-se uma nova Auditoria em cada uma delas. 

Outra alteração significativa contida no projeto é a que se refere ao 
concurso para os cargos de Juiz de Direito Substituto. A nova 
sistemática estabelece que o curso de preparação para ingresso na 
Magistratura, atualmente ministrado pela Escola Judicial 
Desembargador Edésio Fernandes para os novos Juízes, logo após a 
nomeação, passe a ser uma das fases do próprio concurso. Assim, as 
avaliações realizadas durante o curso farão com que se verifique 
melhor a efetiva adaptação dos candidatos ao exercício da função 
judicante, o que permitirá a exclusão daqueles que, eventualmente, 
não se mostrem adequados, antes da nomeação. 

Por fim, verificou-se que alguns aspectos da organização judiciária, 
mesmo após a adaptação ao novo ordenamento constitucional 
estabelecido pela Emenda n° 45/2004, que foi feita por meio da Lei 
Complementar nº 85/2005, carecem de alteração. O projeto, em razão 
disso, modifica alguns outros artigos da Lei Complementar nº 
59/2001." 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração 
Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 
192, c/c o art. 1 02, do Regimento Interno. 

• - Publicado de acordo com o texto original. 
OFÍCIOS 

Do Sr. Fuad Noman, Secretário de Fazenda, encaminhando 
informações relativas ao Requerimento nº 6.403/2006, da Comissão 
de Defesa do Consumidor. 

Do Sr. Marcelo Gouvêa Teixeira, Secretário de Saúde, 
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encaminhando informações em atenção ao Requerimento nº 
5.816/2005, da Comissão de Participação Popular. 

Da Sra. Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Educação, 
encaminhando informações em atenção ao Requerimento nº 
6.123/2006, do Deputado Weliton Prado. 

Da Sra. Elizabeth M. M. Q. Farina, Presidente do Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica - Cade -, prestando informações 
em atenção a requerimento da Comissão de Política Agropecuária 
encaminhado por meio do Ofício nº 1.240/2006/SGM. 

Do Sr. Antônio Carlos Silva Nunes (Tony Carlos), Presidente da 
Câmara Municipal de Uberaba, agradecendo o convite para reunião 
da Comissão Especial sobre Governança Ambiental. 

Do Sr. Paulo Antônio Soares, Presidente da Câmara Municipal de 
Caldas, encaminhando cópia de abaixo-assinado enviado ao Tribunal 
de Justiça do Estado pleiteando o não-fechamento da Comarca de 
Caldas. (-À Comissão de Ássuntos Municipais.) 

Do Sr. Márcio Nunes, Diretor-Presidente da Copasa-MG (2), 
prestando informações relativas aos Requerimentos nºs 6.575 e 
6.577/2006, da Comissão de Meio Ambiente. 

Do Sr. Oswaldo Borges da Costa Filho, Diretor-Presidente da 
Codemig, prestando informações relativas no Requerimento nº 
6.629/2006, da Comissão Especial dos Centros de Convenções, 
Feiras e Exposições. (-Anexe-se ao Requerimento nº 6.629/2006, da 
Comissão Especial dos Centros de Convenções, Feiras e 
Exposições.) 

Do Sr. Paulo Bregunci, Presidente da Ruralminas, prestando 
informações relativas ao Projeto de Lei nº 2.900/2005, em atenção a 
pedido da Comissão de Constituição e Justiça. (- Anexe-se ao Projeto 
de Lei nº 2. 900/2005.) 

Do Sr. Dimas Wagner Lamounier, Superintendente Regional da 
Caixa Econômica Federal, informando da prorrogação para 31/6/2007 
da vigência dos Contratos de Repasse OGU/MTUR nº 0164.834-24, 
0164.835-39 e 0168.030-98/2004, assinados com a Secretaria de 
Turismo. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do 
art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do 
Regimento Interno.) 
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Da Sra. Daniela Siqueira M. P. Amaral Vieira, Promotora de Justiça 
da Comarca de Governador Valadares, informando da impossibilidade 
de comparecer ao Encontro Regional de Segurança Pública em 
Governador Valadares. 

Do Sr. Everton Villaron de Souza, Juiz de Direito da 1 ªVara Criminal 
da Comarca de Governador Valadares, informando da impossibilidade 
de comparecer ao Encontro Regional de Segurança Pública em 
Governador Valadares. 

Do Sr. Aguinaldo Mascarenhas Diniz, Chefe de Gabinete do 
Secretário de Transportes, encaminhando cópias dos convênios que 
menciona. (- 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.) 

Da Sra. Elaine Martins Parise, Procuradora-Geral de Justiça Adjunta 
Jurídica do Ministério Público do Estado, prestando informações 
relativas ao Requerimento nº 6.659/2006, da Comissão de Meio 
Ambiente. 

Do Sr. José Eduardo Pereira de Araújo, Chefe da Divisão 
Administrativa da Câmara Municipal de Cubatão, encaminhando cópia 
do Requerimento nº 78/2006, do Sr. João Santana de Moura Villar, 
aprovado por essa Câmara em 6/6/2006. 

Do Sr. José Luiz Motta de Avellar Azevedo, Assessor Especial do 
Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, prestando 
informações relativas ao Requerimento nº 6.640/2006, da Comissão 
de Turismo. 

Do Sr. Paulo Roberto Teixeira Guerra, Gerente da GTES/GEFIN/GF 
do BNDS, informando liberação de recursos para a Secretaria de 
Fazenda do Estado. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para 
os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, 
do Regimento Interno.) 

Da Sra. Solange Parola, Coordenadora Administrativa de Gabinete 
da Secretaria de Defesa Social, encaminhando informações relativas 
ao Requerimento nº 6.568/2006, do Deputado Padre João. 

Do Sr. José Calixto Ramos, Presidente da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores na Indústria, solicitando a suspensão da discussão 
do Projeto de Lei nº 3.374/2006, em tramitação nesta Casa. (-Anexe-
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se ao Projeto de Lei nº 3.374/2006). 
Do Sr. Ricardo Gonçalves Coelho, Diretor do Curso de Nutrição do 

Uniube, indicando a Sra. Sheila Cardozo Paiva de Faria para 
representá-lo no fórum técnico "Obesidade", a ser realizado nos dias 6 
e 7 de julho, nesta Capital. 

Da diretoria da Assema, indicando mais um membro do terceiro 
setor para compor grupo de trabalho com vistas a dar continuidade 
aos trabalhos propostos no relatório final da Comissão Especial sobre 
Governança Ambiental. (- À Comissão Especial de Governança 
Ambiental.) 

CARTÃO 
Do Sr. José Silva Soares, Presidente da Emater-MG, encaminhando 

os resultados da Emater relativos aos serviços da extensão rural para 
o desenvolvimento sustentável de Municípios e comunidades rurais do 
Estado.(- À Comissão de Política Agropecuária.) 

2ª Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber propos1çoes 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 3.478/2006 
Declara de utilidade pública a Associação Mãos Unidas do Bairro 

Jardim São Judas Tadeu - AMU. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Mãos 

Unidas do Bairro Jardim São Judas Tadeu - AMU -, com sede à Rua 
26, nº 266, Bairro São Judas Tadeu, no Município de Ribeirão das 
Neves. 

Art. 22 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 4 de julho de 2006. 
Doutor Viana 
Justificação: A Associação Mãos Unidas do Bairro Jardim São Judas 

Tadeu, fundada em 10/6/2001, é sociedade civil, sem fins lucrativos, e 
pessoa jurídica de direito privado, de caráter social, comunitário, 
educacional, cultural, assistencial e desportivo. 
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Essa entidade tem por finalidades, entre outras: congregar os 
moradores do Bairro Jardim São Judas Tadeu, lutar perante os 
poderes públicos, entidades e órgãos; desenvolver ações sociais 
buscando melhorias para a região do Bairro Jardim São Judas Tadeu, 
estimular o intercâmbio e o bom convívio entre moradores associados 
e circunvizinhança em geral, promovendo atividades de caráter 
recreativo, cultural, esportivo, social e comunitário; promover eventos 
que proporcionem recursos financeiros necessários à sua manutenção 
e funcionamento. 

- 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 3.479/2006 
Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos 

Agricultores e Trabalhadores Rurais- APAT -,com sede no Município 
de Tombos. 

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

Pequenos Agricultores e Trabalhadores Rurais- APAT -,com sede no 
Município de Tombos. 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 4 de julho de 2006. 
Padre João 
Justificação: Associação sem fins econômicos ou lucrativos, fundada 

em 28/7/93, tem por finalidade prioritária a organização econômica 
dos agricultores, através do desenvolvimento de pesquisa no campo 
da agropecuária e da qualificação dos agricultores, na busca de 
melhores condições de vida de toda classe trabalhadora. 

O processo objetivando à utilidade pública, encontra-se legalmente 
amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 
12.972, de 27/7/1998. • 

Por essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares à 
aprovação deste 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. 
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PROJETO DE LEI Nº 3.480/2006 
Declara de utilidade pública a Associação das Mulheres Agricultoras 

e Trabalhadoras Rurais de Tombos - AMART -, com sede no 
Município de Tombos. 

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

Mulheres Agricultoras e Trabalhadoras Rurais de Tombos - AMART -, 
com sede no Município de Tombos. 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 4 de julho de 2006. 
Padre João 
Justificação: Associação sem fins econômicos ou lucrativos, fundada 

em 10/12/2000, tem por finalidade prioritária desenvolver a 
qualificação das agricultoras na busca de melhores condições de vida 
de toda a classe trabalhadora, promovendo o desenvolvimento sacio 
cultural das comunidades rurais de base, por meio de convênios com 
órgãos do governo federal, estadual e municipal. Realiza ainda o 
encaminhamento e a orientação das trabalhadoras rurais, referentes 
aos benefícios legais, nos órgãos da Previdência Social. 

O processo objetivando a declaração de utilidade pública da referida 
Associação encontra-se legalmente amparado, estando obedecidas 
as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98. 

Por essas razões, espero contar com apoio dos nobres 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 3.481/2006 
Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário da Região do 

Logradouro - Codel, com sede no Município de Martinho Campos. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário 

da Região do Logradouro - Codel -, com sede no Município de 
Martinho Campos. 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 4 de julho de 2006. 
Paulo Cesar 
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Justificação: O Conselho de Desenvolvimento Comunitário da 
Região do Logradouro tem por finalidade e objetivo prestar serviços 
que possam contribuir para o fomento e a racionalização das 
explorações agropecuárias e não agropecuárias para melhorar as 
condições de vida de seus associados; proporcionar a melhoria do 
convívio entre a classe por meio de atividades econômicas, culturais, 
desportivas e sociais; desenvolver canais de comercialização dos 
produtos e serviços de seus associados por meio de feiras, lojas e 
outros, até mesmo no exterior; e dar assistência à criança, ao 
adolescente, à gestante e ao idoso, entre outros. 

Entidade civil sem fins lucrativos, com personalidade jurídica própria, 
o Conselho de Desenvolvimento Comunitário da Região do 
Logradouro - Codel -cumpre todos os requisitos para ser reconhecido 
de utilidade pública, e por essas razões contamos com o apoio dos 
nobres colegas para aprovação deste 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 3.482/2006 
Altera a Lei nº 6. 763, de 26 de dezembro de 1975, reduzindo-se a 

alíquota do ICMS sobre serviço de energia elétrica rural de 18% 
(dezoito por cento) para0% (zero por cento). 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - O art. 12 da Lei nº 6. 763, de 26 de dezembro de 1975, 

passa a vigorar acrescido do § 36, com a seguinte redação: 
§ 36 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma e nas condições 

previstas em regulamento, a reduzir para 0% (zero por cento) a 
alíquota de ICMS nas operações internas com energia elétrica 
destinada a atividades produtivas desenvolvidas pelos produtores 
rurais. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 4 de julho de 2006. 
Weliton Prado 
Justificação: Este projeto visa autorizar o Poder Executivo a reduzir 

a alíquota do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
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Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -, que incide 
sobre a energia elétrica destinada a atividades produtivas 
desenvolvidas pelos produtores rurais, de 18% para 0%. 

Conforme nossa proposta, incluir-se-á o § 36 no art. 12 da Lei nº 
6. 763, de 1975, que trata das aliquotas do ICMS, autorizando-se o 
Executivo a promover a referida redução. 

Tal proposição foi motivada pelos pedidos de apoio de diversos 
produtores rurais de todo o Estado, que enfrentam uma das maiores 
crises do setor agropecuário no Brasil. Além disso, os sucessivos 
aumentos da tarifa de energia elétrica- percentuais médios de 23,88% 
em 2005 e 6,7% em 2006- justificam a adoção de tal expediente. 

Ora e vez que a Assembléia Legislativa não possui competência 
para alterar a tarifa de energia cobrada pela Cemig, resta a alternativa 
de defender os consumidores mineiros com a redução do tributo que 
incide sobre a energia elétrica - o ICMS. 

Importante considerar, por fim, que não se poderá falar em perda de 
receita do Estado, pois o aumento da tarifa aplicada esse ano 
propiciará um grande acréscimo à arrecadação de ICMS, já que 
quanto maior é a tarifa, maior o valor da base de cálculo do imposto 
incidente e pago pelos consumidores. 

Ademais, a redução da aliquota servirá como incentivo aos 
produtores rurais do Estado, que poderão aumentar seus 
investimentos, face à redução de seus custos operacionais, gerando 
emprego, renda e aumentando a produção (o que, via de regra, 
também aumenta a arrecadação do ICMS do setor agropecuário). 

Nesse sentido, apelo aos nobres pares desta Casa para aprovação 
deste projeto em atenção ao pleito de todos os produtores rurais do 
Estado. 

- 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 6.720/2006, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita 

seja formulada manifestação de congratulações com a comunidade de 
Brasília de Minas pelo aniversário de emancipação do Município. 

Nº 6.721/2006, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita 
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seja formulada manifestação de congratulações com a comunidade de 
Montes Claros pelo aniversário de emancipação do Município. (-
Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.) 

Nº 6.722/2006, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita 
seja formulada manifestação de congratulações com a Fia! 
Automóveis S.A. pelos 30 anos de instalação da fábrica da montadora 
no Estado. (-À Comissão de Turismo.) 

Nº 6.723/2006, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja 
formulado apelo ao Reitor da Universidade Federal de Uberlândia com 
vistas a que seja abreviado o prazo para a divulgação do resultado do 
processo seletivo de julho de 2006. (-À Comissão de Educação.) 

Nº 6.724/2006, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à imediata 
alteração do art. 11 da Lei nº 14.699, de 2003, e sua conseqüente 
regulamentação. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Nº 6.725/2006, da Comissão Especial para o Estudo da Atenção à 
Pessoa com Transtorno Mental, Deficiência Mental ou Autismo, em 
que solicita seja encaminhado às Promotorias de Defesa dos Direitos 
das Pessoas Portadoras de Deficiência e dos Idosos das Comarcas 
de Belo Horizonte e Nova Lima pedido de cópia dos autos do 
processo relativo ao encerramento das atividades do Hotel Cres-Ser. 

Nº 6.726/2006, da Comissão Especial para o Estudo da Atenção à 
Pessoa com Transtorno Mental, Deficiência Mental ou Autismo, em 
que solicita seja encaminhado ao Secretário de Saúde pedido de 
cópia dos relatórios de vistorias realizadas na Escola Especial Creia e 
no Hotel Cres-Ser. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.) 

Nº 6.727/2006, da Comissão Especial dos Centros de Convenções, 
Feiras e Exposições, em que solicita seja formulado apelo ao 
Presidente da Anatel com vistas à instalação de antena de celular na 
área do Expominas Juiz de Fora.(- A Comissão de Transporte.) 

Nº 6.728/2006, da Comissão de Administração Pública, em que 
solicita seja encaminhado ao Presidente do lpsemg pedido de 
informação acerca da situação de inadimplemento desse Instituto com 
relação ao Hospital São Vicente de Paulo, da microrregião do 
Município de Águas Formosas. 

Nº 6.729/2006, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita 
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seja encaminhado ao Chefe da Polícia Civil do Estado pedido de cópia 
dos autos relativos à possível existência de dois boletins de ocorrência 
sobre a abordagem e a apreensão de adolescente em ltapecerica, 
seguidas da morte de Tiago Rodrigues de Jesus, e do CD contendo 
entrevista concedida pelo 1º-Tenente Eisenhower Guerck Austríaco, 
da PM de ltapecerica, à rádio local. (- Distribuídos à Mesa da 
Assembléia.) 

Da Comissão Especial para o Estudo da Atenção à Pessoa com 
Transtorno Mental, Deficiência Mental ou Autismo, solicitando a 
prorrogação do seu prazo de funcionamento por mais 30 dias. 

Da Comissão Especial do Protocolo de Quieto, solicitando a 
prorrogação do seu prazo de funcionamento por mais 30 dias. 

Da Comissão Especial dos Resíduos Sólidos, solicitando a 
prorrogação do seu prazo de funcionamento por mais 30 dias. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio. 
O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, cidadãos que nos acompanham pelas galerias e pela TV 
Assembléia, no dia-a-dia, nossa vida parlamentar nos reserva 
embates e, em alguns momentos de dificuldades, o trabalho de 
representar e de lutar pelas causas que a comunidade nos apresenta. 
Por outro lado, também nos reserva muita alegria. 

Há mais de três anos e meio, estamos no exercício deste primeiro 
mandato e podemos fazer um balanço positivo, especialmente por ter 
tido a oportunidade de chegar à Assembléia Legislativa com nosso 
Governador Aécio Neves, por quem não apenas temos a estima e o 
respeito partidário, como também uma história de trabalho e de 
convivência desde os primeiros momentos da vida pública desse 
grande líder, cuja trajetória nos estimulou a percorrer o caminho de 
Vereador, de Prefeito, de Deputado Estadual. 

Quando há um governo que age com seriedade e competência, a 
vida parlamentar dá-nos a alegria de poder levar à comunidade o 
atendimento de diversas reivindicações. Nesta semana estive em Bom 
Sucesso, inaugurando, ao lado da Prefeita, dos Vereadores e das 
lideranças comunitárias, o ginásio poliesportivo, cujo projeto de lei 
está protocolado nesta Casa com o nome do Dr. Ari Alves Carvalho, 
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que tanto ajudou não só Bom Sucesso, como toda a região, com sua 
medicina humanitária. Inauguramos um ginásio cuja estrutura inicial 
ficou abandonada por mais de uma década. O dinheiro público foi mal 
utilizado e hoje se transforma em realidade. Ainda nesta semana, 
serão inauguradas obras de asfalto em Divinópolis, fruto de um 
convênio entre o governo do Estado e a Prefeitura Municipal, 
pavimentando itinerários de ônibus na periferia. 

Fui Prefeito de Divinópolis, pela qual muito batalhei, graças a Deus, 
pavimentando diversos itinerários de ônibus, construindo pronto-
socorro, fazendo investimentos no saneamento e canalizando córrego, 
mas ainda há muito que fazer. Como Deputado, em parceria com o 
Município, fizemos uma interlocução, trazendo essa reivindicação, e 
obtivemos o acolhimento do Governador. Dessa forma haverá o 
asfaltamento dos Bairros Realengo, Belvedere e outros bairros da 
periferia de Divinópolis, como Santa Rosa, região que tem grande 
necessidade de asfalto na linha de ônibus da periferia. 

Faço esses comentários não com ufanismo, mas para mostrar que é 
importante trazer as reivindicações, procurar materializá-las, fazendo 
com que o governo leve o atendimento a diversas regiões do Estado. 
Temos de desempenhar esse papel, mas o papel de legislar também 
é extremamente importante. 

Manifesto a alegria de ver que a Lei nº 15.975, de nossa autoria, que 
cria o Fundo Estadual de Cultura, recebeu o apoio dos demais 
parlamentares e foi aprovada e sancionada pelo Governador no início 
deste ano. Nesta semana, a lei foi regulamentada com a forma de 
decreto, para que seja efetivamente aplicada. Dessa forma, a cultura 
mineira, nossos valores folclóricos, históricos e culturais, nossas 
manifestações artísticas, a banda de música, o reinado, as diversas 
manifestações, nossas artes cênicas, nossos músicos, enfim uma 
diversidade que faz com que Minas, grande território das artes e das 
culturas, de fato tenha apoio no interior.· 

Simultaneamente, estamos analisando e certamente aprovaremos, 
nos próximos dias, uma dotação orçamentária de R$10.400.000,00, 
dando condições ao Fundo de ter seu orçamento. Essa lei de nossa 
autoria contou com o apoio dos demais colegas - é claro, porque não 
se faz uma lei pela vontade de apenas um Deputado. É sempre 
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importante destacar que houve a sensibilidade desta Casa, que 
também acolheu no primeiro momento, por meio do nosso Presidente 
Mauri Torres, muito bem representado aqui pelo Deputado Rêmolo, 
nossa proposta de criação de uma comissão permanente de cultura -
ficamos muito felizes por isso. É óbvio que precisamos cuidar da 
saúde, da educação, da infra-estrutura, da segurança pública, mas 
cultura também é fundamental para que haja boa qualidade de vida. A 
música, a dança, as artes cênicas, o folclore, o patrimônio histórico, as 
manifestações que vêm da natureza do nosso povo, da história da 
nossa gente precisam ser preservados. Para isso é evidente que 
precisa haver mecanismos públicos. 

Quando chegamos a esta Casa, trouxemos esse compromisso, que 
vem sendo transformado em realidade. Aprovamos a lei, que agora foi 
regulamentada por decreto; o Orçamento veio para a Casa; e, na 
última sexta-feira, a Secretária anunciou que, ainda neste mês de 
julho, apresentará edital para que cada cidadão promotor de evento 
ou agente cultural, Secretário Municipal de Cultura lá do interior. .. Há 
um detalhe: o Fundo Estadual de Cultura tem foco no interior do 
Estado, para aquele segmento que, de certa forma, não tem sido 
beneficiado de maneira satisfatória pela Lei Estadual de Incentivo à 
Cultura, um instrumento importante que certifica quem apresenta 
projetos, para que consiga patrocínio. Muitas vezes, aí começa o 
pesadelo, principalmente para o pequeno produtor de artes, artista 
iniciante ou para a cultura de raiz. Por isso o fundo estadual que 
propusemos e que virou lei dá um tratamento diferenciado à questão. 
O projeto será apresentado à Secretaria de Cultura - por exemplo, por 
um grupo de reinado, uma banda de música do interior, um artista 
iniciante que quer gravar o seu CD, uma Secretaria Municipal de 
Cultura que quer desenvolver projeto de educação cultural, um 
conselho de patrimônio histórico - para receber aprovação, e o Estado 
disponibilizará o dinheiro para viabilizá-lo. Simultaneamente, parte do 
Fundo será gerida pelo BDMG, 'com o objetivo de financiar projetos, 
como se fosse empréstimo; portanto há duas modalidades de 
obtenção de recursos. Na primeira, o dinheiro é aplicado a bem do 
interesse público, para pequenos projetos de natureza cultural, mas 
que possuem grandeza em termos de preservação dos nossos 
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valores culturais. Esse dinheiro é aplicado, obviamente, e chamado de 
fundo perdido, que não tem nada de perdido, porque se trata de boa 
aplicação do dinheiro público. Na segunda, há empréstimo a juros de 
12% ao ano para projeto cultural que gere receita. Por exemplo, 
alguém apresenta projeto relativo à peça de teatro, com bilheteria, ou 
seja, haverá possibilidade de receita e até de lucro, ou relativo à 
produção de determinado filme ou "show" que eventualmente gerarão 
lucro; e assim por diante. 

Fazemos este balanço, Sr. Presidente, e trabalhamos como 
Deputado, especialmente no Centro-Oeste mineiro, no Campo das 
Vertentes, aqui na Capital mineira e em todo o Estado, levando as 
reivindicações dos Prefeitos, como o de Divinópolis, por exemplo, que 
precisa de recursos para a saúde, a educação, a segurança pública, a 
infra-estrutura, o saneamento básico e a reforma de escolas -
conseguimos viabilizar reformas e ampliações de várias escolas, a 
exemplo dos demais colegas. Isso ocorreu porque tivemos um 
Governador sensível às demandas que vêm do interior e capaz de 
ouvir as reivindicações dos parlamentares que representam os 
Municípios. Trabalhamos pelo Centro-Oeste mineiro, pelo Campo das 
Vertentes e por parte muito expressiva de Minas Gerais e, ao mesmo 
tempo, procuramos, aqui neste Parlamento, ser uma voz em defesa 
da ética, da cultura, da educação, da saúde, dos servidores públicos e 
da justiça. 

Aproveito para mencionar que hoje chega a esta Casa um projeto de 
lei extremamente importante, que trata da reestruturação do 
Judiciário. Participamos de um processo de entendimento com o 
Tribunal de Justiça. Quando votamos alguns projetos que enviou a 
esta Casa, sentíamos que corríamos o risco de não analisar a 
reestruturação do Judiciário nesta legislatura, durante este mandato. 
Então, fizemos um acordo com o Desembargador Hugo Bengtsson, 
Presidente do Tribunal de Justiça, de que o projeto de reestruturação 
do Judiciário viria a esta Casa até 30 de junho. Registro os meus 
cumprimentos ao Poder Judiciário, que cumpriu o compromisso com 
esta Casa. O projeto já está aqui. Estamos analisando-o. Por 
exemplo, não abriremos mão de que Divinópolis seja elevada à 
condição de entrância especial, pois hoje é uma das maiores 
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comarcas de todo o Estado, com 16 Varas já instaladas e um número 
de feitos e processos que supera várias outras cidades maiores de 
entrância especial. Portanto não é justo nem bom para a Justiça essa 
desigualdade. 

Já trabalhamos junto ao Tribunal de Justiça para não corrermos o 
risco de serem extintas comarcas importantes, como Carmo da Mata, 
lguatama, Bom Sucesso, Santo Antônio do Amparo e tantas outras, 
ou anexadas a outras comarcas. Havia algum temor de que isso 
acontecesse. Obviamente não podemos retroceder. A estrutura do 
Judiciário precisa ser fortalecida para que o cidadão do interior tenha 
acesso fácil e rápido e uma resposta adequada desse Poder. 

Portanto, nesta Casa, temos o dever de legislar, representar, trazer 
as reivindicações, fiscalizar todas as ações de governo e ter uma 
postura crítica. Felizmente o governo do Estado nos tem dado motivo 
de sobra para nos rejubilarmos e alegrarmos. Todavia há as nossas 
frustrações com o que ocorre no cenário nacional. 

Para encerrar as minhas considerações, faço um registro 
melancólico. Pede demissão o Ministro da Agricultura, aquele que 
talvez representasse alguma resistência e independência e uma 
postura ética. O Ministro Roberto Rodrigues, cooperativista e um 
profissional das áreas rurais, vinha lutando de maneira inglória, sem 
nenhuma sensibilidade do governo, via a agricultura brasileira 
naufragar no pior caos da história do nosso país. Já estivemos na 
casa dos 130.000.000t de grão colhidas, o que significa alimento mais 
barato para o povo, exportação e emprego. Corre-se o risco de haver 
menos de 1 OO.OOO.OOOt na safra que se avizinha. Por quê? Porque a 
agricultura brasileira está quebrando e o produtor rural está sofrendo. 
O governo do Sr. Lula financia movimentos espúrios e criminosos, 
como o que invadiu o Congresso e os dos sem-terra. Respeito o 
direito de lutar por um pedaço de terra, toda forma de organização da 
sociedade e a liberdade de manifestação, mas não respeito o uso da 
violência, muito menos financiado com o imposto que pagamos, dado 
por esse governo que não respeita quem trabalha e produz. 

O Deputado Zé Maia (em aparte) - Ilustre Deputado Domingos 
Sávio, agradeço-lhe e o cumprimento pela luta quanto à elevação da 
Comarca de Divinópolis. Trago a nossa palavra de reconhecimento 
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pelo cumprimento, por parte do Tribunal de Justiça, do compromisso 
de encaminhar a Lei de Divisão Judiciária a esta Casa. Comemoro a 
criação da 3ª Vara da Comarca de Fruta! e de lturama, que estão 
extremamente sobrecarregadas, e da Comarca de Fronteira, 
Município que está na divisa de São Paulo e que é cortado pela BR-
153. Essa área é de segurança nacional em razão da usina 
hidrelétrica que se localiza ali. 

Portanto acho que foi um trabalho importante, realizado por esta 
Casa, numa discussão de altíssimo nível com o Tribunal de Justiça. 
Quem sairá ganhando será o povo de Minas Gerais, que contará com 
mais justiça. Parabéns pelo trabalho! 

O Deputado Domingos Sávio - Agradeço a V. Exa. O nobre 
Deputado Zé Maia participou conosco do trabalho de debate com o 
Tribunal de Justiça, de convencimento, de que era hora de termos um 
projeto de reforma ampliando e melhorando a estrutura do Judiciário 
em todo o Estado de Minas Gerais. 

Encerro, Sr. Presidente, dizendo que, de fato, em Minas Gerais, 
temos motivos para comemorar. O governo tem cumprido os 
compromissos que assumiu com o povo mineiro. Temos tido a 
oportunidade de trabalhar nesta Casa. A Assembléia mineira tem 
funcionado. Apenas de nossa autoria são 45 projetos transformados 
em lei neste primeiro mandato de Deputado Estadual. 

Em que pese às mazelas no campo federal, a vergonha que o País 
tem passado com a corrupção, o desmando, o abandono da 
agricultura, o uso criminoso do dinheiro público para fazer campanha 
para o Sr. Presidente da República, haveremos de continuar a nossa 
luta, o nosso trabalho, acreditando que Minas Gerais esteja no 
caminho certo. Também trabalharemos para colocar o nosso país no 
caminho certo. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Edson Rezende. 
O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 

Deputados, público presente, telespectadores da TV Assembléia, 
estamos aqui, nesta tarde, para abordar três importantes assuntos 
que estão na pauta de Minas Gerais: a telefonia móvel celular, a 
votação da Proposta de Emenda à Constituição nº 89, de nossa 
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autoria, que garante a autonomia financeira e administrativa da 
Defensoria, e a campanha pela redução da conta de luz, que tem a 2ª 
maior tarifa do Brasil. 

Em relação à telefonia móvel celular, pudemos participar hoje, na 
Comissão de Transportes, Comunicão e Obras Púlicas, de audiêcia 
sobre o Projeto de Lei nº 3.391/2006, do governo estadual, que cria o 
Fundo para Universalização do Acesso a Serviços de Telecomunicão 
em Minas Gerais - Fundomic -, para execução do programa Minas 
Comunica, com a presença do Secretário de Desenvolvimento 
Econômico, Wilson Brumer, representantes de operadoras e da 
Associação Mineira de Municípios, representada pelo Prefeito Celso 
Cota, de Mariana. 

No debate, expusemos a nossa preocupação com alguns aspectos 
do projeto. Acreditamos que o projeto seja muito importante para 
Minas Gerais, por isso queremos aperfeiçoá-lo de modo a atender às 
necessidades dos mais de 440 Municípios, especialmente os 
pequenos, que não possuem serviço de telefonia celular, grande 
maioria deles distantes dos centros economrcos do País, 
especialmente de Minas Gerais, como a região metropolitana e as 
grandes regiões onde estão as cidades-pólos das macrorregiões. 

Queremos garantir que a proposta também abranja outras 
tecnologias, como o sistema de telefonia via satélite. Assim, 
poderemos assegurar maior oferta para os consumidores e usuários. 

Outro aspecto que ressaltamos importante é a necessidade de 
representação do consumidor e das Prefeituras do grupo de 
coordenação do Fundomic. Ali não tínhamos a garantia de 
representação de Prefeitos Municipais, mas principalmente dos 
usuários, que conhecem os problemas durante a implementação de 
um projeto como esse. 

Já realizamos este debate em audiência pública, na Comissão de 
Defesa do Consumidor neste ano e, depois disso, reunimos-nos com 
o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Wilson Brumer, a quem 
expusemos as dificuldades das cidades. 

Há cidades próximas a grandes centros que não possuem telefonia 
móvel, e as empresas consideram esses lugares de baixa 
rentabilidade para instalar os equipamentos. 



165 

Durante audiência pública realizada há mais ou menos dois meses, 
entendemos que o processo de telefonia fixa é um bem público, 
portanto uma concessão das empresas obtida pelo governo federal. 
No entanto a telefonia móvel não é considerada um bem público, mas 
um bem privado, um bem pelo qual os acionistas querem saber se 
terão lucro ou não. Esse é um fato da privatização da telefonia no 
Brasil, ou seja, o filé ficou para as empresas privadas, enquanto o 
bem público da telefonia fixa, esta sim, ficou para o Estado, que 
precisa bancar parte desses custos. A telefonia móvel, que não é um 
artigo de luxo, mas sim uma necessidade de comunicação, é uma 
necessidade para o desenvolvimento e para o conhecimento porque 
ali há também transmissão de dados. A telefonia móvel tem 
administração privada; não se trata de concessão. O processo de 
privatização no Brasil trouxe essas distorções colocando o filé-mignon 
nas mãos das empresas privadas. 

O Fundomic é uma saída para a universalização do serviço, mas é 
preciso cuidar de ampliar o seu espectro de ação para evitarmos que, 
no futuro, fiquemos a mercê de tecnologias obsoletas e pouco 
rentáveis para o usuário nessas cidades. A nossa intenção é garantir 
que, futuramente, o consumidor tenha opção, pois é fato que a 
tecnologia avança a cada minuto. 

Pelo projeto, o Fundomic será usado para execução do Programa de 
Universalização do Acesso a Serviços de Telecomunicações no 
Estado de Minas Gerais - Minas Comunica -, que pretende viabilizar, 
com a participação do Estado, a extensão da disponibilidade de 
serviço móvel, com capacidade de prover telefonia e transmissão de 
dados a todas as sedes dos Municípios de Minas Gerais até 
dezembro de 2008. Isso possibilitará acesso aos serviços 
governamentais por meio eletrônico em todos os Municípios, pelo 
chamado Mobile Gov, ou seja, M-Gov. 

A administração do Fundo ficará a êargo do grupo coordenador, 
composto pelas Secretarias de Desenvolvimento Econômico, de 
Planejamento e Gestão, de Fazenda, de Governo, de 
Desenvolvimento Regional e Política Urbana. O gestor e agente 
executor será a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. 

O problema é que não há participação nem dos consumidores do 
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serviço de telefonia nem das Prefeituras envolvidas. A nosso ver, eles 
devem ter assento no grupo coordenador. Vamos elaborar emenda ao 
projeto para garantir isso. 

Os recursos do Fundo são provenientes do orçamento do Estado e 
de operações de crédito realizadas para esse fim. Nesse tópico, 
preocupa-nos como será a divisão de custos entre as empresas e o 
Estado, além do longo prazo estabelecido para a operação, de 15 
anos, e os critérios para acesso. Ressalto que a criação do Fundo e 
do programa é positiva e é o resultado da mobilização de Prefeitos, 
Vereadores e lideranças comunitárias de diversas cidades mineiras 
que não possuem sinal de telefone celular. Precisamos agora 
aperfeiçoá-lo para que, de fato, atenda às diferentes regiões mineiras. 

Nesse primeiro momento, o projeto das operadoras identifica, com 
clareza, a participação nas PPPs do Município. Segundo o Secretário, 
seria a doação do terreno onde seriam instaladas as torres. Está 
definida também a participação do Estado, que contribuirá com cerca 
de R$200.000.000,00, mas não está definida, com clareza, a 
participação das empresas. 

Estamos também incluindo uma emenda a esse projeto para que 
tenhamos clareza sobre qual será a participação dessas empresas no 
momento do investimento, no momento de dividir esses custos. Não é 
justo que somente os recursos públicos venham a bancar um projeto 
para empresas privadas. Sem dúvida, trará benefícios importantes 
para as cidades, mas é preciso que as empresas também coloquem 
um percentual. Depois de instaladas as torres das operadoras, as 
empresas terão um lucro muito maior. Há cerca de 2.800.000 usuários 
do sistema de telefonia celular que hoje não estão sendo atendidos 
por essas operadoras. Imaginem quanto esses usuários irão render 
para essas operadoras? Entendemos que é necessário fazer o 
equilíbrio do processo de investimento do Estado e das empresas, de 
quanto cada um investe. O que nos interessa agora é ter essa clareza. 
Solicitamos ao Secretário Wilson Brumer informações para que 
tenhamos essa clareza. 

Outro assunto de que queremos tratar é a questão da autonomia da 
Defensoria Pública, a votação da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 89, de minha autoria, que estabelece as condições para a 
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autonomia financeira e administrativa da Defensoria Púlica em Minas 
Gerais, já em 2º turno. 

Quero dizer que a proposta tramitou em todas as instâncias do 
Legislativo. Foi alvo de debate e muita mobilização dos Defensores 
Públicos, que, por meio da Associação Mineira dos Defensores 
Públicos - Amdep -, têm batalhado, durante toda a tramitação da 
proposta, para aprová-la. 

A autonomia da Defensoria Pública é uma antiga reivindicação dos 
Defensores Públicos. É o local onde o pobre consegue atendimento 
jurídico e onde o Estado faz o papel de defensor. É fundamental que a 
Defensoria também tenha a mesma infra-estrutura e condições de 
trabalho que o Ministério Público, que representa o Estado acusador. 

Nessa emenda foi embutida outra emenda, uma emenda 
"frankenstein", que não tem nada a ver com a questão da Defensoria 
Pública, que suprime o § 6º do art. 14 da Constituição do Estado para 
permitir a constituição de empresas subsidiárias da Copasa. 
Deputados, temos que estabelecer a forma da lei para que não haja 
nehuma emenda alienígena a qualquer projeto. Estamos falando de 
Defensoria Pública, e é incluída uma emenda que fala da Copasa. Na 
verdade, não fala da Copasa, mas permite que a Copasa crie 
subsidiárias. Quero dizer a todos os telespectadores, especialmente 
aos Defensores Públicos e ao pares desta Casa, que a Proposta de 
Emenda à Constituição nº 89, de minha autoria, trata da Defensoria 
Pública, e não da supressão de um artigo que permite a constituição 
de subsidiárias da Copasa. Portanto, neste momento, estamos 
discutindo com o Presidente da Assembléia um caminho mais 
acertado com relação a essas emendas Frankenstein. Quero a 
compreensão de todos os Deputados na aprovação dessa nossa 
Proposta de Emenda à Constituição que trata da questão da 
Defensoria Pública. 

Por último, Srs. Deputados, gostaria de falar da nossa Campanha 
pela Redução da Conta de Luz, lançada no dia 9 de maio pelos 
movimentos sociais e sindicais, igrejas e parlamentares desta Casa, 
com o objetivo de reduzir a carga tributária e a tarifa de energia 
elétrica em Minas Gerais, que é a segunda maior do Brasil. Os 43% 
de ICMS incidentes sobre essa tarifa tornam a nossa conta a mais 
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cara do Brasil. Ontem mesmo, peguei a conta de luz de uma senhora 
residente em Juiz de Fora, em um local onde moram três pessoas, e o 
custo de energia elétrica ao final do mês é de R$111 ,00. Famílias que 
ganham um salário mínimo ou um pouco mais pagam entre R$60,00 e 
R$1 00,00 de conta de luz. Uma família de quatro pessoas, com uma 
geladeira, uma TV e um ferro elétrico paga em torno de R$70,00, ou 
seja, quase um quinto do salário está sendo usado para pagar a 
energia elétrica, obrigando as famílias a optarem entre comprar 
comida e pagar a conta de energia elétrica. Estão tratando a energia 
elétrica como se esta fosse um bem supérfluo, porque 43% de ICMS é 
mais do que o ICMS sobre perfumes, jóias, ração de cachorro e 
algumas bebidas. 

Depois do lançamento da campanha, representantes dos 
movimentos sociais, Deputados como o Rogério Correia, Padre João 
e eu fizemos uma reunião com o presidente da Cemig, Djalma Morais, 
para mostrar a situação de milhões de pessoas e o custo da energia, 
que hoje se tornou proibitiva para muitos. 

O resultado foi a criação de um grupo de estudos, composto pela 
Cemig, pelos Deputados e por lideranças do movimento social e 
sindical. Hoje esse grupo se reúne às 16 horas, no 23º andar do 
Edifício Tiradentes, para estudar formas de reduzir o custo da conta 
de luz. 

Quero ressaltar, ainda, que conto com o apoio dos Srs. Deputados 
para a aprovação do Projeto de Lei nº 3.355/2006, que reduz o custo 
da conta de luz por meio do fim da chamada 'cobrança por dentro', 
que é uma distorção existente na legislação para a cobrança do ICMS 
na energia elérica. Esse é um imposto que não é declarado na conta e 
que o consumidor paga sem saber que existe. 

Em qualquer conta de luz, vocês verão o ICMS de 30%. No entanto, 
Dr. Ronaldo, no momento de constituir os custos de geração, 
transmissão, distribuição e outros encargos, já se imbute o ICMS. Os 
30% que aparecem na conta incidem sobre os custos mais o ICMS, 
ou seja, o Estado está cobrando duas vezes o ICMS sobre a mesma 
conta de luz. 

Já protocolamos um pedido junto ao Procon Estadual, para que 
analise e entre com uma ação civil púlica contra o Estado, para acabar 
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com esta 'cobrança por dentro', que prejudica todos os consumidores, 
especialmente os residenciais. Hoje a tarifa paga pelo consumidor 
residencial é o dobro daquela que a grande indústria paga. 

Nas palavras de D. Luciano Mendes, que também participa da 
Campanha pela Redução da Conta de Luz, é preciso uma revisão 
humanitária da conta de luz, pois a energia elérica é um bem 
essencial, e não supérfluo. O mais pobre já não aguenta mais pagá-la. 

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Deputado Edson 
Rezende, quando V. Exa. fala da conta de luz, acho que se deve 
reduzir não só a conta de luz, mas a conta de água. Gostaria que V. 
Exa. encampasse também a idéia que temos, que é uma frente por 
um transporte digno e de custo baixo. Há meses, tentamos sensibilizar 
o governo federal e o governo estadual, pois a Prefeitura já se 
sensibilizou quanto à redução do preço da tarifa de ônibus, tarifa que 
o povo paga todos os dias. Estamos conversando a respeito desse 
tema com os governos federal e estadual, mostrando-lhes que a tarifa 
pode ter uma redução de 56%. Quando V. Exa. fala sobre o problema 
da luz, gostaria de lembrar que a tarifa do ônibus, do transporte 
coletivo pode ficar 56% mais barata do que é hoje. O trabalhador é 
usuário diário desse meio de trasporte - não só o trabalhador da 
Assembléia Legislativa ou de outras empresas, mas o trabalhador 
mais humilde. E quando lançamos aqui, nesta Casa, uma frente 
estadual por um transporte digno, de qualidade, estamos nesta luta, 
da qual o Deputado Roberto Carvalho também participa, e gostaria de 
que V. Exa. também encampasse essa luta por um transporte digno. 

Deputado Edson Rezende, quando V. Exa. fala a respeito dos 
projetos que são enviados a esta Casa, deve analisar. Acho que, até 
mesmo em Brasília, isso não acontece, uma vez que o Presidente não 
manda nenhum projeto para o Congresso; e o Presidente Lula só 
governou, até então, com medidas provisórias. 

Estou falando isso porque, quando se fala sobre o nosso telefone, o 
telefone celular em todas as cidades de Minas Gerais, teremos o 
primeiro Estado do Brasil com 1 00% de cobertura. Essa é a força do 
governo Aécio Neves, e certamente o empresário que investir 
ganhará. Mas a população também ganhará, e muito, já que o maior 
número de pedidos hoje, não só no meu gabinete, mas nos 77 
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gabinetes dos Deputados desta Casa, vem do interior. 
As pessoas do interior sempre pedem: "Deputado, ajude-nos a 

colocar o celular". 
Quando o governo lançou essa parceria, houve avanços. Mostrou-se 

também que as coisas podem ser feitas quando há união. As cidades 
ganharão. Há anos, quando a telefonia celular ainda engatinhava e 
conseguimos levá-la para ltabirito, a cidade desenvolveu-se e cresceu 
mais do que cidades como Rio Acima e Mariana, por exemplo, onde a 
tecnologia chegou depois. Na época, argumentaram que implantariam 
apenas em Ouro Preto, devido a uma visita presidencial, mas lutamos 
e conseguimos. 

Deputado Edson, agradeço o aparte e lembro que a telefonia celular 
para todos os mineiros será uma vitória, independentemente de 
partido político. Muito obrigado. 

O Deputado Edson Rezende - Com certeza, Deputado Alencar da 
Silveira Jr., até porque fui autor do requerimento de uma audiência 
para se discutir a telefonia celular. Muitas das idéias expostas hoje no 
projeto são fruto desse encontro. 

A luta pela redução das tarifas não tem partido, é de todos, pois 
esse é um dos grandes problemas dos brasileiros. 

Hoje, terça-feira, 4 de julho, a "Folha de S. Paulo" publicou a 
seguinte notícia: "Conta de luz fica 1 ,9% menor para as residências 
em São Paulo". Precisávamos de uma notícia dessas em Minas 
Gerais. Quando as contas mineiras terão redução a exemplo de São 
Paulo? 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Laudelino Augusto. 
O Deputado Laudelino Augusto - Mineiros, mineiras, Sr. Presidente, 

Deputados, Deputadas, telespectadores, nossa saudação a todos, 
especialmente à região da Serra da Canastra. 

Farei alguns esclarecimentos sobre o termo de ajuste de conduta -
TAC -,assinado, no dia 30 de junho, entre os extratores de pedras de 
quartzito do Médio Rio Grande, o lbama e o Ministério Público 
Federal. A luta foi grande. Foram seis meses de expectativas para a 
solução de problemas da região e de outras situações sem solução a 
contento, as quais foram empurradas. O resultado foram graves 
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problemas sociais, com cerca de 2 mil famílias sofrendo com a falta de 
trabalho e renda. 

No dia 30 de junho, finalmente, foi assinado o TAC. Parabenizo a 
Associação dos Extratores de Pedra do Médio Rio Grande. 

Eles estiveram abertos ao diálogo todo o tempo, reconhecendo, aos 
poucos, as limitações e a importância do trabalho na área ambiental e 
do desenvolvimento sustentável, coisas que já vinham fazendo há 30 
anos sem as preocupações ambientais. Isso só existe de um tempo 
para cá. Há pouco tempo, uma cidade com chaminés e fumaça era 
considerada desenvolvida. Hoje, sabe-se que isso é poluição, e não 
desenvolvimento. O desenvolvimento deve vir acompanhado da 
observância das leis ambientais, pois deve ser sustentável. 
Precisamos fazer empreendimentos e criar empregos de maneira 
sustentável. 

O lbama - órgão responsável pelo Parque Nacional da Serra da 
Canastra, com sede em São Roque de Minas, na nascente dos Rios 
São Francisco e Paraná - e o Ministério Público Federal, no exercício 
da sua função de defesa do ambiente e do social, com presença firme 
e corajosa, sempre aberto ao diálogo, assinaram o TAC no dia 30 de 
junho. 

Ressalto a ação dos trabalhadores, ambientalistas e empresários de 
toda a região, que se mobilizaram para resolver o impasse. A 
assinatura do TAC foi uma das conclusões apresentadas no relatório 
elaborado pelo Grupo de Trabalho lnterministerial criado pelo 
Presidente Lula em 24/1/2006, com o objetivo de elaborar um relatório 
relativo ao Parque Nacional da Serra da Canastra. Esse é mais um 
problema ambiental antigo - mais de 30 anos - enfrentado 
corajosamente e resolvido pelo governo federal atual. 

Para que entendam o caso, o parque foi criado com o objetivo de 
proteger a nascente do Rio São Francisco - rio da unidade nacional. A 
Serra da Canastra é uma espécie de berçário de nascentes, um 
divisor de águas das bacias dos Rios Paraná e São Francisco, sendo 
este o rio mais importante do nosso país. 

O Decreto nº 70.355, de 3/4/72, criou o Parque Nacional da Serra da 
Canastra, com 200.000ha. Dois anos após a criação do parque, o 
Decreto nº 74.447 declarou uma área de 1 06.000ha como de 
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interesse social para fins de implantação do Parque Nacional da Serra 
da Canastra. Desse total, apenas 71.525ha foram demarcados, os 
quais estão demarcados e protegidos atualmente. 

Transcorridos mais de 30 anos, o lbama, por determinação judicial, 
foi forçado a retomar o Decreto nº 70.355, que determina que a área 
seja de 200.000ha. 

Com esse objetivo, em novembro de 2005, iniciou-se a Operação 
Quartzito, com participação do lbama, DNPM, Feam, Polícias Federal 
e Militar do Meio Ambiente. Na operação, as mineradoras que até 
então operavam na região tiveram suas atividades embargadas. 
Várias mineradoras, extratoras de pedras e de quartzito para 
exportação foram fechadas, gerando desemprego direto para mais de 
2 mil trabalhadores, e tantos indiretos. Cidades como Alpinópolis 
viveram um problema seriíssimo. 

Estava tudo no âmbito federal, em que Deputados Federais, 
ambientalistas e o lbama estavam preocupados. Estavam 
demarcados 71.000ha, e foram chamados a recuperar os 200.000ha. 
Quando houve o embargo, criou-se um problema social no Estado de 
Minas Gerais. O parque é nacional, mas o Estado sofreu as 
conseqüências sociais. 

Então, cumprindo nossa função de representantes da população, 
entramos para ajudar. 

Em 12/12/2005, realizamos audiência pública na Comissão de Meio 
Ambiente e Recursos na qual também instituímos um grupo de 
trabalho para estudar a viabilidade de um TAC. A nossa preocupação 
era com o lato de que, se não houvesse o termo, toda a área 
degradada - e reconhecem que a área foi degradada - não seria 
recuperada. Então um dos nossos objetivos era esse. 

Havia também o objetivo social: voltar o emprego, pois se criou 
grande problema social. Era importante que a exploração das pedras 
para exportação e para uso no próprio País fosse feita de forma 
sustentável. Em 5 de dezembio, participamos de reunião com o 
Governador do Estado. Na oportunidade, ele, oficialmente, tomou 
conhecimento do problema. Aliás, Deputados Federais também 
participaram da reunião. Havia sempre a desculpa de que o parque é 
nacional, portanto o governo estadual não teria muito a lazer. 
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No dia 6 de dezembro, em Passos, participamos da reunião do 
grupo de trabalho instituído na Comissão de Meio Ambiente e 
Recursos Naturais, com a presença do Procurador Federal, para a 
continuação das discussões sobre o TAC. No dia 12 de dezembro, 
realizamos, na Assembléia Legislativa, reunião com o Procurador 
Federal, com os órgãos federais e estaduais de licenciamento e com 
as associações de extratores de pedras - quartzito. 

Em 24/1/2006, houve a criação de um grupo de trabalho 
interministerial pelo Presidente Lula, atendendo às solicitações, às 
necessidades e, aliás, a um requerimento de nossa Comissão. 

Em 8 de março, houve a reunião do grupo de trabalho 
interministerial e da Comissão de Meio Ambiente na Secretaria de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, com o objetivo de 
buscar soluções para as mineradoras cujas licenças ambientais foram 
expedidas pela Feam. Em 1 O de maio, houve a entrega do relatório do 
grupo de trabalho interministerial. Realizaram-se várias reuniões em 
Brasília e na região, na sede do lbama, no parque nacional em São 
Roque de Minas. 

Finalmente, em 30 de junho, na semana passada, houve a 
assinatura do TAC, cuja vigência é 1 ano, entre o lbama, os extratores 
de pedras e o Ministério Público Federal. Esse TAC autoriza os 
extratores a manter as atividades até serem redefinidos os limites do 
parque nacional, o que deve ser feito por lei federal. Somente por lei 
pode-se mudar um decreto que cria parques. Isso também vale para o 
Estado. Essa lei já está em tramitação, cuja proposta é para que 
continuem os 200.000ha, porém com novos limites. Há várias 
questões: a área que já está sendo explorada; a produção de pedras e 
de emprego e renda, e a mineração. Aliás, segundo a lei, a mineração 
é de interesse social. 

Com isso, resgatam-se o emprego e a renda. A população 
enfrentava seriíssimos problemas, mas, na segunda feira, já retornou 
ao trabalho. Resolvem-se também as questões sociais. Houve o 
crescimento da conscientização da necessidade de desenvolvimento 
sustentável. É bonito realizar reuniões com os extratores de pedras, 
pois eles reconhecem os problemas. Aliás, reconhecemos que 
anteriormente não se cobrava isso, mas a sociedade está crescendo, 
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consciente do seu compromisso com o ambiente. Então, sem o TAC, 
quem recuperaria essas degradações? Eles se dispõem a recuperá-
las. 

Estou com o TAC. Não o lerei agora, porque não vem ao caso. Nele, 
há vários condicionantes que precisarão ser cumpridos pelos 
extratores de pedras. Caso não os cumpram, perderão muito. 
Enquanto tramita a mudança dos limites por lei, eles têm de cumprir 
vários condicionantes de recuperação ambiental, de conscientização, 
de questões trabalhistas - alguns trabalhavam sem direitos 
trabalhistas, clandestinamente-, enfim, tudo está sendo considerado. 

Vejo isso como um avanço, uma vitória, da sociedade, dos 
trabalhadores, dos empresários de pedras, dos órgãos federais e da 
Procuradoria Federal. Por meio do diálogo, conseguiu-se o melhor 
para todos: o TAC, com o qual ganham o meio ambiente, os 
trabalhadores e a sociedade. Isso é muito bom, por isso lhes trago 
essa boa notícia. 

Esperamos, então, que todos os trabalhadores já estejam voltando 
aos seus postos de trabalho, com a consciência avançada e melhor, 
na questão do meio ambiente, e que produzam o suficiente para 
manter dignamente suas famílias. Parabenizamos a posição de 
diálogo que todos mantiveram. Alguns momentos foram conflituosos e 
tensos, com polêmicas; mas houve maturidade, e queremos confirmar 
e registrar isso em nosso pronunciamento. 

O Deputado Doutor Ronaldo (em aparte) - Como Vice-Presidente da 
Comissão que V. Exa. preside, quero consignar, neste momento, os 
meus respeitos e meus cumprimentos à pessoa de V. Exa., pelo seu 
grande trabalho. Grande em qualidade e em tamanho, pelo tanto que 
a Comissão fez durante o mandato de V. Exa. Quero parabenizá-lo e 
dizer a toda a população de Minas Gerais do prestígio que V. Exa. 
pode, com seu trabalho, acrescentar à Comissão. Realmente fico 
muito orgulhoso em ser o Vice-Presidente da Comissão presidida por 
V. Exa. Muito obrigado. 

O Deputado Laudelino Augusto - Eu que agradeço, e quero dizer 
que é um trabalho de conjunto. Trata-se de uma equipe, e todos os 
membros da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais têm 
dado sua contribuição. A Comissão tem sido proativa, e essa é mais 
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uma situação em que contribuímos para a solução. Agradecemos ao 
senhor também, sempre presente nas reuniões e nos debates. 

Quero ainda manifestar solidariedade ao Reginaldo Calvila, Prefeito 
de Sapucaí-Mirim, no Sul de Minas. Ele é Prefeito de uma cidade 
pequena, e, em um ano e meio, já demonstrou a seriedade, a 
transparência e o dinamismo que trouxe para essa cidade, conhecida 
por Santana, localizada no Sul de Minas, na divisa com São Bento do 
Sapucaí e Campos do Jordão. 

Estivemos lá ontem, em um manifesto de solidariedade. Ele está 
sendo perseguido e caluniado, e os funcionários de sua empresa 
estão sendo acusados, atacados e perseguidos. Tudo isso porque ele, 
em um ano e meio, fez para aquele povo muito mais que os governos 
passados daquela cidade. Sabemos que, quando a verdade, a 
transparência e a ética são colocadas em prática, as pessoas que 
fazem as coisas malfeitas e escondidas não gostam. Então, estão 
perseguindo o Prefeito Reginaldo. Quero manifestar nossa 
solidariedade e apoio ao povo de Santana, ao Prefeito e a toda a sua 
equipe. 

Dissemos a ele que isso é um sinal de que ele está indo bem. 
Outros já foram perseguidos anteriormente lá. O já saudoso Chico 
Mariano, ex-Presidente da Câmara, foi perseguido porque queria a 
ética e a transparência. O Reginaldo tem feito muito nesse um ano e 
meio, por isso essa perseguição. Nossa solidariedade a ele e a todos 
que buscam a ética na política. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Weliton Prado. 
O Deputado Weliton Prado - Boa tarde a todas e a todos. Sr 

Presidente, mais uma vez gostaria de contar com o apoio dos 
Deputados desta Casa para a aprovação de um projeto muito 
importante que altera a Lei nº 6.763, de 1975, sobre a alíquota do 
serviço de energia elétrica rural, que hoje é de 18%. Já apresentamos 
um projeto para que o ICMS da energia elétrica rural seja de 0%. 

Por que esse projeto? Sabemos que a agricultura vive uma das 
maiores crises de toda a sua história. Isso é verdade e temos de 
compreender o momento. Os produtores de soja plantaram-na com o 
dólar a quase R$4,00. E há os insumos. O dólar caiu e favoreceu 
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alguns setores da economia, mas prejudicou outros, entre os quais o 
da agropecuária. E esse projeto vem fazer justiça. 

Aliás, recentemente, o governo federal, apresentou um pacote de 
medidas beneficiando o setor agrícola. E não vimos nenhuma medida 
do governo do Estado para a agricultura. Trata-se, portanto, de um 
projeto muito importante, que garantirá a permanência do homem no 
campo, dos pequenos e dos médios agricultores e que poderá gerar 
emprego e renda na zona rural, pois o homem do campo depende da 
energia elétrica para o resfriamento do leite e uma série de outras 
atividades. É fundamental a energia elétrica para ele. O nosso projeto 
garante O% de ICMS sobre o valor da energia elétrica. 

O preço da energia em nosso Estado é totalmente descabido e 
despropositado. Nos últimos três anos, a taxa de energia subiu 100%, 
muito acima da inflação. Quais foram os reajustes - nem podemos 
falar em reajuste, mas em salário de fome - dos servidores da 
educação, da Fazenda, dos policiais? Insignificante, na prática. Os 
servidores de Minas Gerais têm um dos pisos salariais mais baixos de 
todo o País. E vemos tudo ser aumentado, como a energia elétrica, 
muito acima do acumulado. Não há como comparar ao reajuste dos 
servidores. Hoje o trabalhador paga mais de 40% de ICMS sobre o 
valor cobrado pela energia elétrica. Cobram-se 30%, mas, sobre o 
valor da conta, chega-se a 42%, o mais alto valor cobrado em todos 
os Estados. 

Apresentamos um projeto para diminuir o ICMS do valor da conta de 
energia elétrica, em tramitação nesta Casa. Infelizmente, até o 
momento, não obteve parecer favorável. Brigaremos muito por esse 
projeto. Estou apresentando outro, de ICMS zero, para a energia 
elétrica rural. Faço um apelo a todos os sindicatos dos trabalhadores e 
de produtores rurais para fazerem gestões junto aos Deputados de 
sua região, ao governo do Estado, aos Deputados Federais, em todos 
os segmentos, para criarmos possibilidade de o nosso projeto ser 
aprovado nesta Casa. 

Infelizmente, vemos aqui diversos posicionamentos. Alguns projetos 
são considerados constitucionais, quando de interesse do Palácio da 
Liberdade; entretanto, quando de interesse do povo, ou seja, um 
projeto social, não pode tramitar, é considerado inconstitucional, ilegal, 
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e não está de acordo com a técnica jurídica exigida. Há argumento 
para tudo. Sempre repetirei que o Parlamento é como cozinhar feijão: 
funciona na pressão, na mobilização, com discurso, diálogo. Se não 
houver isso, lamentavelmente, os pouquíssimos direitos das pessoas 
mais simples irão por água abaixo. Infelizmente, os projetos que 
garantem dignidade humana não são aprovados, alegando-se uma 
série de motivos. Recebem parecer contrário ou veto do Governador. 
Às vezes, são aprovados, mas não são regulamentados. 

Darei um exemplo, que diz respeito ao parcelamento das multas de 
trânsito e do IPVA. Foi uma luta que travamos nesta Casa. O 
Deputado Célio sabe muito bem disso. Apresentamos o projeto e 
emendas para parcelar o IPVA e as multas de trânsito. Apesar de ter 
sido aprovado. o governo não o regulamentou. Tivemos de lutar de 
janeiro a março. Em abril, já não agüentamos, estouramos, entramos 
na Justiça, ingressamos com uma ação no Ministério Público. Como é 
lei, tem de ser cumprida e respeitada, mas, no Brasil, é desse jeito. 
Brigamos muito para que a lei fosse aprovada. Depois, brigamos mais 
ainda para que fosse cumprida e respeitada. Essa lei beneficiará mais 
de 1 milhão de pessoas em todo o Estado e tem grande alcance 
social. Estima-se uma arrecadação para o Estado de mais de 
R$300.000.000,00. E, para o Governador baixar um decreto, tem de 
ser na pressão, com ação na Justiça. Ele não tem sensibilidade, boa-
vontade de regularizar, de imediato, a situação. Se a lei foi sancionada 
no final de dezembro, deveria entrar em vigor em janeiro, quando o 
cidadão poderia parcelar as multas de trânsito e o IPVA. 

Infelizmente, isso não aconteceu. A lei entrará em vigor no dia 15 de 
julho, o que já é muito importante. Antes tarde do que nunca. Se não 
tivéssemos brigado, infelizmente, teriam passado por cima da 
legislação, e o cidadão não teria o direito de parcelar as multas de 
trânsito. 

Em relação ao nosso projeto visando ao ICMS zero para energia 
elétrica rural, espero contar com õ apoio de todos os Deputados desta 
Casa e também do governo do Estado, que, afinal, precisa reconhecer 
a importância da agricultura. É fundamental a importância da 
agricultura, dos pequenos e dos médios produtores, garantindo a 
presença do homem no campo, gerando emprego e renda. 
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O projeto visa reduzir, de 18% para 0%, a alíquota de Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS - para a energia elétrica 
rural destinada às atividades produtivas, incluindo aquelas do art. 36, 
desenvolvidas pelos produtores rurais. 

A nossa proposta trata de alíquotas de ICMS e autoriza o Poder 
Executivo a diminuir o valor delas. Tal proposição foi motivada pelos 
pedidos de apoio dos diversos produtores rurais de todo o Estado. 

Quero destacar o Sr. Paulo Roberto, Presidente do Sindicato Rural 
de Uberlândia. Conversamos sobre esse projeto, que enfrenta uma 
das maiores crises de todo o setor agropecuário no Brasil. Além disso, 
os sucessivos aumentos da tarifa de energia elétrica - percentuais 
médios de 23,88% em 2005 e agora mais um aumento de 6,7% -, 
justificam a apresentação do projeto. A Assembléia Legislativa não 
tem competência para alterar a tarifa de energia cobrada pela Cemig, 
restando-lhe a alternativa de defender os consumidores do Estado de 
Minas Gerais. 

Realmente, vemos que o valor da conta de energia elétrica no 
Estado de Minas Gerais é exorbitante. Tivemos um aumento abusivo, 
e estão sendo cobrados mais de 40% de ICMS. A Cemig teve um 
lucro líquido de mais de R$2.000.000.000,00 em 2005. Onde está a 
contrapartida, a preocupação com o social? 

Muitas pessoas não têm condições de pagar a conta de energia 
elétrica, portanto o serviço lhes é cortado. O governo ainda queria 
cobrar Taxa de Incêndio das residências. Se o cidadão não consegue 
nem pagar a conta de energia elétrica, como pagará a Taxa de 
Incêndio? Somente após mais de um ano e meio de luta de "todos", 
entre aspas, os Deputados desta Casa conseguimos revogar a Taxa 
de Incêndio das residências por meio de uma emenda que 
apresentamos. 

Há uma Adin no STF questionando a Taxa de Incêndio do comércio 
e da indústria, que não agüentam mais uma carga tributária tão 
pesada, tão alta. Há a substituição tributária, que tanto prejudica os 
empresários no Estado de Minas Gerais. 

O valor da energia subiu tanto, cobra-se tanto ICMS, e o reajuste de 
servidores é baixíssimo. Então, como não aprovar um projeto tão 
importante? O projeto vai ajudar e facilitar, neste momento difícil, os 
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pequenos e médios agricultores, pois a energia elétrica faz muita 
diferença. Tenham a certeza de que esse produtor, ao invés de 
demitir, contratará mais um empregado. Portanto, reduzindo-se o 
ICMS de 18% para 0%, haverá geração de emprego. 

Solicito ao Deputado Alberto Pinto Coelho, grande liderança desta 
Casa, um homem sensível, apoio na aprovação deste projeto, que 
visa diminuir o ICMS da energia elétrica rural. Assim sendo, o ICMS, 
de 18%, poderá baixar para 0%. Essa medida já foi adotada por 
outros Estados da Federação e pode ser adotada também por Minas 
Gerais. 

Questão de Ordem 
O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, como pode-se ver, não 

há quórum para a continuação dos trabalhos. Solicito o encerramento 
da reunião. 

Encerramento 
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - A Presidência verifica, 

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

ATA DA 22ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 3/7/2006 
Presidência do Deputado Adelmo Carneiro Leão 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional - Palavras do 
Deputado Sávio Souza Cruz - Palavras do Sr. Rubensmidt Ramos 
Riani - Palavras do Sr. Carlos Alberto Pereira Gomes - Palavras do 
Secretário Marcelo Gouvêa Teixeira Entrega de placa -
Apresentação musical - Palavras do Sr. Presidente - Apresentação 
musical - Encerramento. 

Comparecimento 
-Comparecem os Deputados: 
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Adelmo Carneiro Leão - Djalma Diniz - Sávio Souza Cruz - Weliton 
Prado. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Adelmo Carneiro Leão)- Às 20h14min, 

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 Weliton Prado, 2º-Secretário "ad hoc", procede à 

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
Composição da Mesa 

O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa os Exmos. Srs. 
Marcelo Gouvêa Teixeira, Secretário de Estado de Saúde, 
representando o Governador do Estado, Aécio Neves; Rubensmidt 
Ramos Riani, Diretor-Geral da Escola de Saúde Pública de Minas 
Gerais; Vereador Délio Malheiros, representando a Câmara Municipal 
de Belo Horizonte; a Sra. Jaqueline Marques Lara Barata, 
Coordenadora do Colegiado de Coordenação Didática do Curso de 
Enfermagem da PUC Minas, representando o Reitor, Eustáquio 
Antônio de Araújo; os Srs. Carlos Alberto Pereira Gomes, Presidente 
da Fundação Ezequiel Dias - Funed -; Hélio Lopes, Diretor da Escola 
de Saúde Pública de Minas Gerais; e o Deputado Sávio Souza Cruz, 
autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. 

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

Saúde Pública de Minas Gerais pelo transcurso de seus 60 anos de 
fundação. 

Execução do Hino Nacional 
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional. 
- Procede-se à execução do Hino Nacional. 

Palavras do Deputado Sávio Souza Cruz 
Exmo. Sr. Deputado Adelmo Carneiro Leão, representando o 

Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, Deputado 
Mauri Torres; Exmo. Sr. Secretário de Saúde de Minas Gerais, 
Marcelo Gouvêa Teixeira, que representa nesta solenidade o Exmo. 
Sr. Governador do Estado, Dr. Aécio Neves; Sr. Diretor-Geral da 

~------------~------------~ 
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Escola de Saúde Pública de Minas Gerais, Prol. Rubensmidt Ramos 
Riani; Exmo. Sr. Vereador Délio Malheiros, que representa a Câmara 
Municipal de Belo Horizonte; Sra. Coordenadora do Colegiado de 
Coordenação Didática do Curso de Enfermagem, Prata. Jaqueline 
Marques Lara Barata, representando o Reitor da Universidade 
Católica de Minas Gerais, Prol. Eustáquio Antônio de Araújo; Sr. 
Presidente da Funed, Carlos Alberto Pereira Gomes; caro Dr. Hélio 
Lopes, um pouco da memória viva da Escola de Saúde Pública de 
Minas Gerais; 60 anos são passados desde que, em 1946, se fundou 
em Minas a Escola de Saúde Pública que hoje, em nome do povo 
mineiro, recebemos nesta Assembléia para público reconhecimento, 
justa homenagem e jubilosa comemoração. 

Para compreendermos a importância da data e, em corolário, a 
importância da fundação da escola, a significação de sua história e os 
auspícios de seu momento presente, cumpre-nos remontar às 
variáveis político-culturais presentes em 1946, em nosso Estado. 
Nesse ano, já distante, Minas Gerais vivia a segunda interventoria 
pós-ditadura getulista e, sob a condução do Interventor João Tavares 
Correia Beraldo, aspirava aos patamares de administração 
condizentes com o Estado de Direito, neles incluída a correta 
formulação de políticas e a devida prestação dos serviços que 
incumbem ao poder público. 

A fase de renascimento democrático então vivida permitia a mais 
ampla acolhida das reivindicações por atenção médica, que, de forma 
cada vez mais forte, eram apresentadas pela população de Minas. Em 
paralelo, crescia no meio médico a consciência da importância da 
assistência sanitarista, que deveria ocorrer, a par da assistência 
clínica curativa. Define-se essa época uma tendência por 
especialização na área de saúde pública, funda-se a Sociedade 
Brasileira de Higiene, e obtém-se a instituição da carreira de 
sanitarista. 

E em Minas, diferentemente do que já ocorria no Rio e em São 
Paulo, nem a Universidade de Minas Gerais, hoje UFMG, nem a 
Faculdade de Medicina de Juiz de Fora, hoje UFRJ, formavam 
médicos sanitaristas. Ou seja, num quadro de alta demanda, nem uma 
das duas únicas escolas superiores na área médica existentes no 
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Estado à época se ocupava dessa área crucial, cuja importância então 
se descobria. 

É nesse panorama que aparece na saúde pública em Minas o 
homem certo para o lugar certo, o Dr. Alvino de Paula. Alçado ao 
cargo de titular da Diretoria de Saúde Pública, órgão máximo no 
Estado na área de saúde, o Dr. Alvino de Paula não precisou de mais 
do que parcos cinco meses para promover a reforma que lhe levou o 
nome- a Reforma Alvino de Paula-, que viria a consubstanciar-se, em 
3/6/46, na publicação do Decreto-Lei nº 1.751. 

Por esse decreto, a Diretoria de Saúde Pública desvinculava-se da 
Secretaria de Educação e Saúde Pública, a cujo organograma 
pertencia, e ganhava, sob o novo nome de Departamento Estadual de 
Saúde, a necessária autonomia administrativa e financeira. 

O Departamento, que dois anos depois daria lugar à atual Secretaria 
de Saúde, compunha-se de vários órgãos, entre eles a Escola de 
Saúde, depois Escola de Saúde Pública de Minas Gerais, cujos 60 
anos hoje comemoramos. 

Altas, pois, eram as expectativas e grandes as esperanças 
depositadas na Escola de Saúde, cujas funções a tornavam a estrela 
da memorável Reforma Alvino de Paula. Órgão de sustentação, a ela 
caberia: formar especialistas para a atenção médico-sanitarista que se 
queria implantar; desenvolver pesquisas acerca das demandas que 
não paravam de crescer em Minas; e apresentar propostas para a 
solução dos problemas que já não se podia desconhecer. 

E a escola mostrou já de inicio a que veio. Deu a largada já em 
fevereiro do ano seguinte, 1947, com o curso de Malariologia e o de 
Saúde Pública. A esses acrescentou, no curso do tempo, aqueles que 
problemas insurgentes demandavam: Tisiologia, Epidemiologia, 
Saúde Mental, Gestão Hospitalar, Saúde da Família. 

Em poucos anos, enquanto as próprias escolas de medicina 
formavam apenas 70 médicos por ano, a Escola de Saúde Pública de 
Minas Gerais formou 260 médicos sanitaristas e 535 profissionais 
auxiliares. Tudo indicava que ela se consolidaria como referência em 
Minas, da mesma forma que o Instituto Oswaldo Cruz, hoje Fundação 
Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, e a Escola de Higiene e Saúde 
Pública de São Paulo. 
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Todavia, as diretrizes de governos posteriores, estabelecendo outras 
prioridades, deixaram a escola praticamente ao desamparo. Nem em 
1960, quando o Presidente Juscelino Kubitschek equiparou-a à Escola 
Nacional de Saúde Pública, os mineiros tiveram vontade política 
suficiente para criar na instituição um espaço de excelência que 
oferecesse, também, programas em nível de mestrado e doutorado 
em saúde pública. 

Anos ásperos foram então enfrentados, anos de desalento, anos de 
desesperança. Não fosse o compromisso e o idealismo de seus 
profissionais, a Escola de Saúde Pública de Minas Gerais não teria 
superado seus desafios e não poderia hoje comemorar, na passagem 
de seus 60 anos, sua entrada em um tempo novo. 

Foi posicionando-se como grande sustentadora do SUS em Minas e 
oferecendo-se como centro de formação para as equipes do 
Programa de Saúde da Família - PSF - que a Escola de Saúde 
Pública resgatou seu papel. 

Mostrou-se tenazmente capaz de voltar a constituir-se no grande 
núcleo formador e facilitador da educação continuada de profissionais 
de nível médio e superior para atuação em saúde pública. São 
médicos, enfermeiros, odontólogos, técnicos de enfermagem, 
auxiliares de enfermagem e agentes comunitários os que hoje se 
formam nessa escola. 

Trinta mil novos profissionais do SUS em Minas Gerais terão saído 
da escola nesses últimos anos, número superior à soma de todas as 
capacitações feitas em seus primeiros 50 anos. 

Saudemos, pois, esta brava instituição. Se os aniversários 
coincidentes com a passagem das décadas impõem o dever de 
avaliar o que tenha sido realizado no tempo vencido e o que pode ser 
visualizado como perspectiva de futuro, os mineiros têm, na Escola de 
Saúde Pública de Minas Gerais, uma grande trajetória de que se 
orgulhar em todos os tempos. 

Brilhante em todos eles, a Escõla de Saúde Pública de Minas Gerais 
foi promissora no seu nascedouro, resistiu soberanamente às árduas 
adversidades de longos anos e hoje se abre com segurança para a 
clara resposta de que é capaz diante de nossos desafios em saúde 
pública. 
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Na pessoa do Diretor Rubensmidt Ramos Riani cumprimento cada 
um dos integrantes das valorosas equipes de trabalho da Escola de 
Saúde Pública de Minas Gerais em seus 60 anos de história. 

A todos, a todos os que por ela passaram e a todos os que hoje nela 
estão militando, dedico, com minha homenagem, um expressivo verso 
que tomo emprestado a Mílton Nascimento e Fernando Brant. Em 
uma de suas memoráveis canções, os dois compositores cantam a 
crença em que 'se muito vale o já feito, mais vale o que será'. 

Cantemos com eles. O futuro é grande e o trabalho nos espera a 
todos. Muito obrigado. 

- Procede-se a exibição de vídeo. 
Palavras do Sr. Rubensmidt Ramos Riani 

Boa noite. Se já estávamos emocionados, depois da fala do 
Deputado e da apresentação do vídeo, ficamos muito mais 
emocionados. 

Cumprimento os componentes da Mesa, na pessoa do Deputado 
Adelmo Carneiro Leão, representando o Presidente desta Assembléia. 

Falar sobre essa escola é por demais prazeroso. Falar sobre os 60 
anos dessa escola é por demais engrandecedor. Essa instituição 
transborda não só educação e saúde, transborda humanidade, 
carinho, afeto e solidariedade. Ela traz em seu bojo ensinamentos que 
vão além de um processo educativo. Traz muito mais do que qualquer 
questão tratada em sala de aula. Consegue demonstrar para todos 
nós o que é um processo de vida. 

Ao longo de 60 anos, o Deputado disse bem, a escola passou por 
altos e baixos, mas lutou, relutou, avançou e traz para nós a certeza 
de que o futuro constrói-se no presente, alicerçado em seu passado. 

Falarei um pouco mais detidamente aquilo que escrevi. Essas 
primeiras palavras foram fruto do carinho que nutro por essa escola, 
pela qual por três vezes passei em minha vida. Escola que, ao longo 
dessa trajetória, trouxe-me vários amigos e colegas, com os quais 
divido todo esse trabalho. 

A escola foi criada em 1946, no bojo de um trabalho de renovação e 
de revolução em relação à saúde pública. A escola veio coroar um 
trabalho avançado feito em Minas Gerais em relação não só ao campo 
da saúde, mas principalmente ao campo da saúde pública e de um 
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trabalho em prol de uma coletividade. 
E não era simplesmente uma escola, mas uma escola voltada para o 

atendimento das necessidades do sistema de saúde. Esse é seu 
aspecto inovador. Essa é sua grande essência. Uma escola que não 
se dedicava simplesmente a trabalhar o aluno, a respeitar os seus 
conhecimentos, mas a avançar, fazer o aluno construir um saber que 
transformasse suas práticas. 

Em 1949, a escola avança um pouco mais, trabalhando com 
médicos e sanitaristas. Avançou para dentro do ensino médio. Ela 
trouxe mais uma grande revolução. 

Trata-se de uma escola pensada dentro de um sistema plural, não 
limitado unicamente à escolaridade. Lidava, portanto, com os 
profissionais que estariam com a comunidade no avanço da saúde. 
Isso é inovador. Até hoje não dispomos de uma escola que pense e 
faça política pública independentemente do grau de escolaridade de 
seus alunos. Isso é revolucionário. Todo o nosso ensino ainda se 
pauta pela questão de se ter ou não um diploma. A escola avança, 
transborda para além do campo da educação, porque sintetiza duas 
grandes políticas nacionais. Um país que pretende tornar-se grande 
tem de almejar essas duas grandes políticas - educação e saúde -
bem definidas, bem implementadas. 

Hoje, essa necessidade se faz presente. A partir de 1988, 
estabeleceu-se neste país o SUS. No tocante a políticas públicas, 
trata-se de um grande avanço. Todavia, nossos constituintes 
determinaram não só a questão do SUS, mas também deram-lhe a 
responsabilidade de formar seus quadros. Ou seja, concederam-lhe 
competência a fim de que se responsabilizasse pela formação de seus 
recursos humanos. 

Não foi por acaso que, na área da saúde, a educação saiu do campo 
puro da educação e veio para a saúde. Isso aconteceu exatamente 
para promovermos avanços na qualidade da prestação de serviços 
ofertados à população. Em saúde não dá para dizermos que as coisas 
estão prontas. Todos os dias os avanços tecnológicos imperam. 
Refiro-me aos avanços necessários à população, a exemplo da 
questão do acolhimento. Então, a formação, além de ser permanente, 
é cotidiana. 
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Diante desse desafio, é nisso que a escola, nos dias de hoje, 
pretende avançar. Além do mais, trouxe um compromisso muito 
grande para os gestores federal e estadual. De acordo com a 
Constituição Federal, bem como com a mineira, cabe aos gestores 
providenciar, em suas leis orçamentárias, recursos públicos que 
garantam escolas de formação no SUS. 

Em relação à escola, que não pode sofrer o que sofreu no passado, 
cabe fazer uma grande defesa. Ou seja, a escola não pode sofrer 
distraias, responsabilizar-se por ações que não condizem com sua 
missão. Graças a Deus, hoje a situação é diferente. Atualmente, além 
de ser um centro de referência de saúde para a secretaria e para as 
demais fundações, é também um centro de referência nacional. O seu 
espaço físico passa pela primeira grande reforma, o que não se deve 
ao acaso. Esse fato vem para alicerçar seu futuro, que é digno e se 
pretende desafiador e ousado. 

A referida escola voltará a ter não só os cursos médios e de pós-
graduação; esperamos, ainda este ano, contar com turmas de 
mestrado. Ademais, em um futuro não muito distante, pretendemos 
contar com nossos doutorados. Esse é o compromisso que a escola 
assume não só com os funcionários e profissionais colaboradores, 
mas também com a população. É uma escola que veio não para ser 
objeto de si mesma, mas para avançar rumo à qualidade de vida da 
população mineira. 

A escola vem desempenhando diversas ações educacionais no 
campo da atenção básica, dos terciários e, até há pouco tempo, no de 
média complexidade. A essência da escola é na atenção básica, é na 
promoção e na prevenção. Acreditamos que o inovador, no sistema de 
saúde, é a promoção da saúde e a prevenção dos riscos e agravos. 

Temos feito com os nossos alunos uma conscientização em relação 
ao trabalho do seu dia-a-dia, buscandq a transformação que almeje. 
Um trabalho digno, provocativo e ousado que leve à transformação e 
à garantia das condições para a população. Esse é o compromisso da 
escola. Tenho repisado isso várias vezes. 

A nossa proposta pedagógica é ousada. Não nos contentamos em 
ter um projeto pedagógico que simplesmente faça a transmissão de 
conhecimentos. Vamos além. Além de informar, facilitamos para que o 
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aluno busque a construção do seu saber como um profissional 
inserido na coletividade. 

Reconhecemos, com muito carinho e dedicação, que Minas Gerais 
possui diversas realidades, e essa é uma das nossas grandezas. 

É importante ressaltar também que, nos últimos anos, a escola vem 
contribuindo para o fortalecimento das políticas nacionais e, 
principalmente, das estaduais. Temos participado do fortalecimento do 
PSF, qualificando diversos profissionais, principalmente o Agente 
Comunitário de Saúde, o mais novo profissional do sistema, que, em 
Minas Gerais, ultrapassa a marca de 21 mil profissionais. Esse 
profissional está inserido na comunidade, com responsabilidade e 
confiança das famílias. 

A escola tem buscado não só coordenar todo o processo, mas 
também executar uma política de valorização desse profissional. 
Também avançamos em relação à assistência farmacêutica, 
buscando melhorar a qualificação da produção que já vem sendo feita 
na nossa instituição, a Funed, e lambem atender aos Municípios na 
gestão da assistência farmacêutica. Se temos bons medicamentos, 
agora precisamos realizar um processo em que essa gestão e essa 
oferta sejam feitas na hora e na medida correta. 

Nossa população está-se modificando. Muito em breve, teremos 
20% da população com mais de 60 anos. Mas, para isso, é preciso 
que a população tenha uma orientação adequada em relação à 
utilização de medicamentos. É a utilização racional dos 
medicamentos. Esse é um grande avanço que teremos. O 
compromisso não é só da escola, mas de toda a Funed. 

Nesses 60 anos, dentro de um processo avaliador, em que 
caminhamos e nos esforçamos, estamos aqui para trazer à população 
esse novo desafio. A escola está mais pronta do que nunca para 
enfrentar essa ação. 

Agradeço ao Deputado Sávio Souza Cruz a propos1çao, e à 
Assembléia esta justa e merecida homenagem a essa instituição que 
veio demonstrar que trabalho sério e trabalho digno também são feitos 
no serviço público. Digo isso porque sou servidor de carreira deste 
Estado e me orgulho muito disso. Acho que temos de mostrar os 
valores existentes no serviço público, assim como os valores da 
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educação e, principalmente, da saúde. Muito obrigado. 
Palavras do Sr. Carlos Alberto Pereira Gomes 

Boa noite a todos. Cumprimento os companheiros da Mesa. Para 
mim, é motivo de muita alegria estar aqui hoje nesta solenidade em 
que a escola é homenageada. 

A escola, como a maioria dos senhores sabem, é uma diretoria da 
Funed, que hoje tem quase vida própria. Ela está num processo de 
conquista do seu espaço e, no futuro, certamente terá maior 
autonomia. Essa a idéia que se tem a respeito da escola. 

Como todos sabem, a Funed foi criada em 1907, pelo cientista 
Ezequiel Dias. Faremos um século no próximo ano. Certamente a 
Funed receberá uma homenagem deste porte. Aliás, isso eu espero. 
Esse cientista dirigiu-a até o ano de 1922, quando faleceu. 

Essa fundação foi criada inicialmente para produzir conhecimento 
científico na área de saúde e difundi-lo no Estado de Minas Gerais e 
no Brasil. Em 1922, quando o cientista Ezequiel Dias faleceu, a gestão 
do instituto, que naquela época se chamava Instituto Manguinhos, que 
era uma filial da Fundação Oswaldo Cruz, foi assumida pelo Sr. 
Octávio Magalhães, que levou junto com ele o Instituto de Biologia de 
Minas Gerais. Formou-se, então, o Instituto Ezequiel Dias, em 
homenagem ao cientista, que compunha o que era a Funed 
anteriormente mais o Instituto de Biologia de Minas Gerais. 

Essa situação perdurou até a década de 70, quando foi incorporada 
à fundação a Escola de Saúde de Minas Gerais, que, a duras penas, 
como o Deputado e o Rubinho relataram, sobreviveu às intempéries 
daqueles anos conturbados e difíceis. 

É um mérito muito grande uma instituição viver neste país fazendo 
saúde pública, ainda mais se se tratar de uma instituição de ensino, 
com conflito de identidade desde que nasceu. Era saúde ou 
educação? Nos primórdios, foi da educação para a saúde. 

É muito digno de homenagem aquele que sobrevive 60 anos no 
setor público neste país, formando gente e profissionais de saúde. 
Aliás, estou muito envaidecido porque fiz meu curso de saúde pública 
na Escola de Saúde, e hoje tenho a honra de presidir a fundação em 
que a escola está inserida. 

É motivo de muito orgulho e prazer para nós podermos estar aqui do 
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outro lado, prestando esta homenagem à escola. 
A Fundação, ao longo da sua vida, vem desenvolvendo basicamente 

ciência e saúde. Hoje temos uma diretoria que desenvolve pesquisa 
na área de saúde, pesquisando produtos, processos e serviços. A 
escola, além de formar alunos, continua trabalhando com a pesquisa 
na área de saúde. 

Hoje temos na Fundação o Instituto Otávio Magalhães, que é o 
nosso Laboratório Central de Saúde Pública, que faz todos os exames 
que normalmente as clínicas não fazem. Cuida de leishmaniose, 
dengue, febre amarela. Esses diagnósticos são feitos pela Funed. O 
Lacen trabalha também produzindo laudos periciais para a Vigilância 
Sanitária e Epidemiológica, assim como trabalha com a questão 
ambiental: a contaminação do ar, da água, do solo, dos alimentos, 
medicamentos, enfim, atende a toda uma gama de demanda da 
Vigilância Sanitária e Epidemiológica. Continuamos também na Funed 
com a produção de medicamentos, produzindo 2/3 dos medicamentos 
que a rede pública de Minas Gerais consome. Os medicamentos são 
produzidos e distribuídos diretamente a todos os Municípios mineiros 
por meio do processo de ligação direta entre a Fundação e os 
Municípios, obviamente capitaneado pela Secretaria de Saúde, a que 
pertencemos. 

A Escola, nos últimos três anos, de 2003 a 2005, formou 17 mil 
alunos, e a meta para este ano é de mais 13 mil alunos formados. Não 
se trata de produção de alunos em série; ao contrário, a escola 
descentralizou-se para atender a essa demanda. Ela se encontra em 
mais de 100 Municípios mineiros, com cursos descentralizados, 
atendendo a todas as diretorias regionais do Estado. Atende a 75% da 
demanda do SUS na formação de recursos humanos, indo desde um 
agente comunitário de saúde ou um conselheiro municipal de saúde a 
um curso de pós-graduação. 

E ela não forma profissionais para disputar mercado; pelo contrário, 
só forma quem está no mercado.•são profissionais que trabalham hoje 
e conduzem o processo de saúde no Estado de Minas Gerais e no 
Brasil. Ela não tem alunos apenas em Minas, embora essa seja a sua 
prioridade. Atende a outros Estados e ao próprio Ministério da Saúde, 
num processo de troca contínua e construção coletiva do SUS. 
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Em seus próximos passos, a opção da escola é avançar, crescer, 
oferecer novos cursos. A reforma a que é submetida se dá para 
garantir que seu espaço forme e atenda as pessoas com dignidade e 
competência, em acomodações adequadas. Todo o processo da 
escola certamente é de avanço. Provavelmente, aqui voltaremos aos 
70 anos para uma homenagem desse nível, constatando a evolução e 
o avanço ocorrido nesse período. A escola não sobreviveu 
gratuitamente durante 60 anos, assim como não o fez a própria 
Fundação. Ninguém consegue fazer 100 anos impunemente neste 
país. E a Funed fará, no ano que vem, 100 anos, com todas as 
diretorias articuladas, inclusive a escola, num processo de autonomia 
muito maior dessas diretorias, com o objetivo de construir realmente o 
SUS, garantindo, preservando e recuperando a saúde. 

A escola tem, realmente, um papel fundamental: garantir a formação 
contínua e permanente dos profissionais. Nenhum de nós consegue 
estar por todo o tempo atualizado sem que faça reciclagens. A escola 
tem o papel fundamental de nos manter atualizados e trazer os novos 
profissionais para as formações devidas. Hoje, o sistema formal de 
mão-de-obra não forma um médico para o PSF, por exemplo. Tem-se 
de ter uma formação específica, e é o que a escola faz com todos os 
seus profissionais, que estão construindo, enriquecendo e 
engrandecendo o processo de saúde deste país. 

A escola muito nos orgulha por ser uma instituição pública 
formadora de profissionais. 

Agradeço a lembrança da homenagem, agradeço ao Deputado 
Adelmo Carneiro Leão, que foi nosso Secretário e também dirigiu a 
Escola de Saúde. Aqui se encontra um dos nossos primeiros Diretores 
da Escola, o que muito nos honra, além de ter mais uma outra grande 
qualidade: é atleticano. 

É um privilégio aqui estar participando deste evento, e tenho a 
certeza de que todos os que aqui se encontram se sentem felizes. Se 
a Escola existe, isso se deu porque vocês bancaram todo esse 
processo nos últimos anos, assim como o fizeram os que vieram antes 
de nós. Certamente vocês levarão a escola para o futuro. Tenho a 
convicção de que o maior patrimônio da Escola são vocês. Agradeço 
principalmente a vocês o fazerem desta uma verdadeira escola. Muito 
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obrigado. Boa-noite. 
Palavras do Secretário Marcelo Gouvêa Teixeira 

Boa noite. Saúdo, inicialmente, o Deputado Adelmo Carneiro Leão, 
Presidente da Comissão de Saúde, hoje presidindo esta reunião, 
companheiro e contendor, por vezes, na boa luta da construção do 
SUS; o Deputado Sávio Souza Cruz, a quem parabenizo pela autoria 
do requerimento; o Vereador Délio Malheiros, com quem estivemos no 
último mês, na Câmara Municipal de Belo Horizonte, na Casa do povo 
desta Capital, também em uma reunião solene em homenagem à 
Escola, cujo requerimento foi de sua autoria. Saúdo o Presidente da 
Funed, Carlos Alberto Pereira Gomes, que com destemor assumiu o 
desafio de reestruturar a Fundação e vem cumprindo à risca todas as 
propostas; a Ora. Jaqueline Marques Lara Barata, representante da 
PUC Minas, grande parceira da Secretaria de Saúde e do SUS; o 
Diretor da Escola, Rubensmidt Ramos, que, no mesmo perfil e 
destemor, vem empreendendo sua ação com brilhantismo à frente da 
Escola de Saúde Pública. Registro a presença do Vice-Presidente do 
Conselho Estadual de Saúde, Geraldo Helena Lopes, representando o 
controle social, parceiro, companheiro fundamental, essencial e 
indispensável no aprimoramento institucional do SUS e da política 
pública como um todo. Saúdo também o Dr. Hélio Lopes, ex-Diretor 
da Escola de Saúde Pública, servidores e companheiros de trabalho. 

É com muita alegria que estamos aqui hoje para falar da Escola de 
Saúde Pública. Falar dos 60 anos da Escola de Saúde Pública implica 
necessariamente o reconhecimento de duas gamas, dois eixos de 
valores que são fundamentais - alguns deles já referidos. 

Primeiro é preciso reconhecer que a opção pela militância na saúde 
pública requer o compromisso declarado pela vida, requer o 
compromisso declarado pela inclusão social, por considerar o direito à 
saúde como um atributo intrínseco à cidadania, como atributo 
intrínseco à população brasileira. O perfilamento em torno desses 
valores requer uma atitude diferenciada perante não só à vida, mas a 
todos com quem diariamente nos confrontamos no processo de 
atenção à saúde. 

Por outro lado, trabalhar com educação e educação em saúde 
requer, além desses valores, um outro conjunto de atributos, qual seja 
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o de provocar a dúvida, o inconformismo de reconhecer em cada 
pessoa e profissional um sujeito de mudanças produtor de 
conhecimentos. 

Assumir, no caso da saúde, a posição de educador não é assumir a 
posição de quem tem o monopólio do conhecimento que formará 
alguém; ao contrário, é assumir a posição da dúvida, do 
inconformismo, da busca conjunta de soluções e da geração de 
conhecimento. 

Aqui foi relatado um pouco da história da Escola. Desde 1946, 
veremos que esses valores, tanto do ponto de vista da saúde pública 
quanto da educação, estão presentes na trajetória da Escola. Esse é 
um dos belos mistérios que temos. Talvez estejam escritos no seu 
DNA esses valores, que têm permanecido nela de maneira sempre 
recorrente. Ainda bem que é assim em todas as ações da Escola. 

A Escola de Saúde Pública, desde o seu início, volto a dizer, 
posicionou-se na vanguarda do movimento sanitário, qualquer que 
seja o momento histórico de que estejamos falando. Em todos os 
momentos da reforma sanitária, com as ênfases historicamente bem-
determinadas e bem-delineadas, veremos em Minas Gerais uma ação 
decisiva, seja na geração de empregos, seja com líderes que saíram e 
foram para os quadros de alta qualidade, de excelência de outras 
instituições. Esse é um patrimônio pelo qual a escola merece a 
homenagem. Isso denota a importância e o cuidado com que temos 
de tratar desse patrimônio. 

A compreensão de que política pública de saúde se faz num 
processo de transformação, de construção de conhecimento conjunto, 
em que todos os profissionais são sujeitos desse processo de 
formação, reconhecendo o protagonismo do agente e do profissional 
de saúde, tem sido um tema transversal que permeia todas as ações 
dessa gestão desde o início de 2003. • 

Se pegarmos os dois grandes eixos estruturadores da política 
pública de saúde desde 2003, o primeiro do ponto de vista do Saúde 
em Casa, em que se reconhece a primazia da atenção primária como 
eixo estruturador do processo de atenção à saúde, veremos, lá, 
diversas ações em que a Escola de Saúde Pública está presente, em 
que o investimento no processo de formação e qualificação de 
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pessoas constitui base fundamental da ação. Se pegarmos o eixo 
estruturador da saúde a partir do espaço geográfico em que se situa, 
com desenho de redes, localizaremos de novo, seja nos cursos de 
gestão microrregional, seja no Prohosp, no curso de formação 
gerencial, um processo muito importante e decisivo da escola de 
saúde pública e ação de formação como um todo. 

Essa compreensão de que o processo de educação em saúde é 
parte indissociável e imprescindível é que explica, por exemplo, o 
sucesso da escola. 

Retomaremos os números citados agora há pouco. Nos seus 
primeiros 56 anos de vida, a Escola de Saúde Pública formou cerca 
de 29 mil profissionais na área de saúde. 

Ao terminarmos agora em dezembro esse período de quatro anos, 
teremos a Escola de Saúde Pública em Minas Gerais tendo formado 
cerca de 30 mil pessoas. Este não é um feito trivial, é necessário 
muito talento, muita energia, muita garra, e isso não faltou a nenhum 
de vocês que estão aqui hoje, não faltou à escola, que respondeu à 
altura ao desafio, permito-me dizer aqui, histórico, que foi proposto à 
Escola de Saúde Pública. 

Respondeu, disse-se presente não só do ponto de vista quantitativo, 
mas também do ponto de vista qualitativo, permeando, em todas as 
suas ações, a transmissão desses valores indissociáveis da promoção 
da cidadania neste país. Da geração do conhecimento em conjunto de 
ver o agente, o profissional como sujeito produtor do seu 
conhecimento, mas também a saúde como um atributo intrínseco à 
cidadania. 

Quero, para além desses dois grande eixos, dizer que a escola se 
coloca também na fronteira da vanguarda novamente em algumas 
outras áreas, como, por exemplo, na questão do direito sanitário, e 
este é um desafio que o País enfrenta hoje, da judicialização da 
política pública de saúde. E de novo a Escola de Saúde Pública se 
coloca na vanguarda. Temos cursos de pós-graduação, temos uma 
pesquisa em curso em parceria com o Ministério Público Estadual, 
inédita no País, que é o levantamento de toda a casuística, de todas 
as decisões, de toda a jurisprudência no caso da saúde. 

Tenho certeza de que o que está sendo feito aqui em Minas Gerais 



194 

por vocês, pela Escola de Saúde Pública, está fazendo história. 
Temos uma requalificação, um reposicionamento do papel, volto a 
dizer, enquanto instituição formadora, mas, principalmente, enquanto 
instituição produtora de conhecimentos, para aprimoramento, volto a 
insistir, da política pública de saúde. 

A obra física se encontra em curso na primeira reforma depois 
desses breves 60 anos, com reequipamento, com novo mobiliário, 
informática. Até descobrimos uma viga que foi retirada e que criava 
riscos estruturais ao prédio. Desavisadamente, retirada em algum 
momento desses breves 60 anos. Mas, mais importante que essa 
obra física, mais importante que essa revitalização que de fato 
prepara a escola para mais desafios e para um novo ciclo, é a obra 
que foi construída por todos vocês, que são agentes desse processo. 

Essa obra não é traduzida em paredes, em fachadas, em pisos, 
mas, sim, em ideal, em ação firme na busca da transformação da 
realidade, na busca de construir um SUS que todo cidadão brasileiro 
merece. Vocês estão de parabéns, muito obrigado por estarem aqui 
hoje. 

Entrega de Placa 
O locutor - Neste momento, o Deputado Adelmo Carneiro Leão, 

representando o Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado 
Mauri Torres, e o Deputado Sávio Souza Cruz, autor do requerimento 
que deu origem a esta solenidade de homenagem, farão a entrega ao 
Prol. Rubensmidt Ramos Riani de uma placa alusiva a esta 
comemoração. Solicitamos a estes que se posicionem no local 
indicado pela equipe do cerimonial. A placa contém os seguintes 
dizeres: "A Escola de Saúde Pública de Minas Gerais, por sua tenaz 
capacidade de cultivar flores de esperança sobre anos ásperos de seu 
destino, por seu inarredável compromisso com o serviço de saúde 
pública e pela contribuição que deu ininterruptamente, no curso de 
seus 60 anos de fundação, ao preparo de profissionais especializados 
em área fundamental para a cidadania, a homenagem do povo de 
Minas Gerais.". 

O Sr. Presidente - Gostaria de convidar o Secretário para também 
participar deste momento. 

O Deputado Sávio Souza Cruz - Convido o Dr. Hélio Lopes para 
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participar da entrega da placa alusiva aos 60 anos, que ele tanto 
ajudou a construir. 

- Procede-se à entrega da placa. 
Apresentação Musical 

O locutor- Convidamos os presentes a ouviremos o Coral Curumim, 
que, sob a regência do maestro Robson Lopes, apresentará as 
músicas "Aquarela do Brasil", de Ary Barroso; "O Trenzinho do 
Caipira", de Villa-Lobos; e "A Paz", de Gilberto Gil. 

- Procede-se à apresentação musical. 
Palavras do Sr. Presidente 

Exmos. Srs. Marcelo Gouvêa Teixeira, Secretário de Saúde de 
Minas Gerais, representando o Governador do Estado, Dr. Aécio 
Neves - é um prazer tê-lo conosco; Prol. Rubensmidt Ramos Riani, 
Diretor-Geral da Escola de Saúde Pública de Minas Gerais - é uma 
alegria tê-lo aqui novamente; Vereador Délio Malheiros, 
representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte - V. Exa. está 
fazendo falta nesta Casa; Preta. Jaqueline Marques Lara. Barata, 
Coordenadora do Colegiado de Coordenação Didática do Curso de 
Enfermagem da PUC Minas, representando essa universidade - seja 
sempre bem-vinda a esta Casa; caro amigo Carlos Alberto Pereira 
Gomes, Presidente da Funed - quero que a Funed se torne cada vez 
mais próspera, mas desejo ela seja dirigida pela Escola de Saúde de 
Minas Gerais; Dr. Hélio Lopes, 4°-Diretor da Escola de Saúde Pública 
de Minas Gerais. 

Quando o senhor dirigiu a escola, imagino que enfrentou muitos e 
grandes desafios. O senhor, assim como nós, poderá dizer que, no 
Brasil, se a situação da saúde não está como sonhamos, pelo menos 
evoluiu muito. Estamos vivendo uma situação melhor que a que 
enfrentamos naquela época, fato que se deve ao desenvolvimento 
científico e tecnológico, bem como ao esforço de pessoas 
extraordinárias como o senhor, que participa deste evento. Agradeço-
lhe a presença. • 

Caro amigo Deputado Sávio Souza Cruz, autor do requerimento que 
deu origem a esta solenidade, parabenizo-o pela iniciativa. No 
momento em que V. Exa. expõe a Escola de Saúde neste cenário, na 
condição de homenageada, retoma o desejo que os constituintes 
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mineiros tiveram quando elaboraram a Constituição do Estado de 
Minas Gerais: o de criar o espaço da universidade, avançar tendo em 
vista o fortalecimento da educação em nosso Estado. 

Este Estado pode orgulhar-se muito da Escola de Saúde Pública de 
Minas Gerais, em virtude da sua história, da sua luta. Todavia, Minas -
se já está fazendo muita coisa importante, o que reconhecemos -
pode e deve investir mais nessa Escola. Estamos lutando. O Marcelo 
sabe quão grande é nossa luta. Sei que ele também batalha. Lutamos 
para que nossos governantes convençam-se da necessidade de se 
cumprir a Constituição, aplicando os recursos nela previstos no 
atendimento ao SUS. 

Não tenho dúvida de que, se os recursos previstos na Emenda nº 29 
forem destinados ao SUS, considerando-se a missão da Escola de 
Saúde Pública de Minas Gerais, todos assistiremos e 
compartilharemos da universidade de saúde pública de Minas Gerais. 
Essa Escola, brevemente, será a nossa universidade, a universidade 
de saúde pública de Minas Gerais. 

Gostaria de deixar registradas as palavras do Sr. Presidente da 
Assembléia Legislativa de Minas Gerais. O seu abraço fraterno e a 
sua homenagem a essa extraordinária Escola. 

A integração entre o ensino e a prática de saúde, melhorando a 
qualidade de vida da população, é o objetivo perseguido há 60 anos 
pela Escola de Saúde Pública de Minas Gerais. 

Formando profissionais capacitados que oferecem à população do 
Estado melhores condições de saúde, a Escola, além de se manter 
fiel aos seus princípios norteadores, tem sido de grande importância 
para a consolidação do SUS em Minas. 

Ao surgir como instituição do governo estadual em 1946, a questão 
da saúde passava a ser assumida pelo Estado como serviço essencial 
e de interesse público. 

Os mineiros, então, sobretudo no interior, viam-se expostos a 
doenças como a malária, a tuberculose, as verminoses, a febre tifóide 
e a doença de Chagas. 

A falta de médicos sanitaristas passou a ser suprida pela Escola de 
Saúde, possibilitando um combate eficaz a todas essas endemias. 

Projetos educacionais voltados para o ensino médio deram início, 
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em seguida, à formação de educadores sanitários. Aos poucos, os 
cursos iam sendo descentralizados para atendimento às diversas 
regiões do Estado. 

Hoje, está a Escola plenamente adaptada à realidade de cada uma 
das microrregiões do Estado, formando profissionais críticos, com 
plena capacidade de reflexão sobre sua prática cotidiana. 

A valorização não só dos trabalhadores em saúde como também do 
usuário de seus serviços é um compromisso da instituição, presente 
em seus cursos de formação continuada de nível médio e superior. 

Médicos, enfermeiros, odontólogos, técnicos e auxiliares de 
enfermagem e agentes de saúde são levados a intervir de forma 
preventiva em suas comunidades. 

Hoje o trabalho com a saúde inclui vigilância sanitária e ambiental, 
bem como a prevenção à mortalidade infantil e materna, ao câncer e 
ao vírus da aids, numa estratégia de ação perfeitamente adaptada à 
melhoria da qualidade de vida nos tempos atuais. 

Minas Gerais tem orgulho de sua Escola de Saúde Pública, orgulho 
que esta Assembléia manifesta hoje ao seu dinâmico Diretor, 
Rubensmidt Ramos Riani. Sua gestão vem sendo marcada, aliás, por 
uma ampla e necessária reforma do espaço físico da Escola, tão 
necessária para o aumento de suas capacitações. 

A todo o seu pessoal que atua hoje e também a todos os que por ali 
passaram, nestes 60 anos de brilhante atividade, a nossa sincera 
homenagem. Muito obrigado. 

Também agradeço a presença, a participação e a existência dessa 
extraordinária Escola. Belo, o centro da escola-universidade merece 
ser a Funed, a futura universidade da saúde do Estado de Minas 
Gerais. Não tenho dúvida disso, com muito orgulho para nós todos. 

Muito obrigado a todos que aqui compareceram. 
Apresentação Musical 

O locutor - Convidamos os presentes a assistirem a uma 
apresentação do cantor e compositor Gilmar Lessa, que interpretará a 
canção dos 60 anos da Escola de Saúde Pública, de sua autoria. 

- Procede-se a apresentação musical. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência agradece a presença dos 

'---------0--------' 
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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 4, às 20 horas, nos termos do 
edital de convocação, e para a ordinária da mesma data, 14 horas, 
com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi 
publicada na edição de 4/7/2006.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 2ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL SOBRE 
GOVERNANÇA AMBIENTAL, EM 7/6/2006 

Às 14h20min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Paulo Piau, Carlos Gomes e Doutor Ronaldo, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Paulo Piau, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Doutor Ronaldo, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a eleger o Vice-Presidente da 
Comissão e a designar o relator da matéria. O Presidente, Deputado 
Paulo Piau, determina a distribuição das cédulas de votação, 
devidamente rubricadas, e convida o Deputado Doutor Ronaldo para 
atuar como escrutinador. Feita a apuração dos votos, é eleito, por 
unanimidade, o Deputado Carlos Gomes para Vice-Presidente, a 
quem o Presidente declara empossado. Nesta oportunidade, é o 
Deputado Doutor Ronaldo designado relator da Comissão. Cumprida 
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 7 de junho de 2006. 
Paulo Piau, Presidente - Carlos Gomes. 

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
CULTURA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15ª 

LEGISLATURA, EM 14/6/2006 
Às 14h45min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Biel 

Rocha, membro da supracitada Comissão. Está presente, também, a 
Deputada Elisa Costa. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Biel Rocha, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da 
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ata da reumao anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A 
Presidência informa que a reunião se destina a subsidiar o Parecer 
sobre o Projeto de Lei nº 2.880/2005, que altera a Lei nº 12.733, de 
30/12/97, que regionaliza a concessão de incentivos fiscais com o 
objetivo de estimular a realização de projetos culturais no Estado e a 
debater a regulamentação do Fundo Estadual de Cultura - FRC -, a 
ser elaborada pela Secretaria da Cultura. A Presidência interrompe a 
1ª Parte da reunião para ouvir a Sra. Elenora Santa Rosa, Secretária 
de Cultura; os Srs. Marcelo Braga, Secretário Adjunto de Cultura; 
Rômulo Duque, Presidente do Sindicato dos Produtores de Artes 
Cênicas de Minas Gerais - Sinparc -; Magdalena Rodrigues, 
Presidente do Sindicato dos Artistas Técnicos de Minas Gerais -
Sated -;Gustavo Bartolozzi, do Movimento Teatro de Grupo; Alpiniano 
Silva Filho, Professor da Univale e Promotor do Tim Jazz Festival de 
Governador Valadares; Baby Mesquita, Presidente da Associação 
Cultural Dança Minas; Mara do Nascimento Fassy, representando o 
Instituto de Arte Contemporânea Amilcar de Castro; Cassio Pinheiro, 
representando o Fórum Técnico de Cultura da ALMG; Silvana Pessoa, 
Superintendente de Ação Cultural; e Rômulo Avelar, Presidente da 
Comissão Técnica de Análise de Projetos da Lei de Incentivo à 
Cultura, representantes da Secretaria de Cultura, que são convidados 
a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra à Deputada 
Elisa Costa, autora do requerimento que deu origem ao debate, para 
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos 
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, 
segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 4 de julho de 2006. 
Vanessa Lucas, Presidente - José Henrique - Biel Rocha. 

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 
20/6/2006 

Às 14h10min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Jô 
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Moraes (substituindo o Deputado Roberto Carvalho, por indicação da 
Liderança do Bloco PT-PCdoB) e os Deputados Célio Moreira e Bilac 
Pinto, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Bilac Pinto, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar 
a matéria constante na pauta. Passa-se à 2ª Fase da 2' Parte (Ordem 
do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são 
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei 
nºs 2.926 e 3.034/2006 (relator: Deputado Bilac Pinto), que receberam 
parecer por sua aprovação. Submetido a votação, é aprovado o 
Requerimento nº 6.649/2006. Passa-se à 3ª Fase da 2' Parte (Ordem 
do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da 
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do 
Deputado Dinis Pinheiro, em que solicita seja realizada reunião desta 
Comissão para discutir os critérios para instalação de telefones 
públicos comunitários, fixos e móveis nos distritos e zonas rurais dos 
Municípios do Estado e debater o Projeto de Lei nº 3.391/2006. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 4 de julhode 2006. 
Célio Moreira, Presidente - Bilac Pinto. 

ATA DA 12' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, 
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 4' SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 20/6/2006 
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas 

Elisa Costa e Jô Moraes e o Deputado Célio Moreira (substituindo o 
Deputado lrani Barbosa, por indicação da Liderança do BPSP), 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a 
Presidente, Deputada Elisa Costa, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Célio Moreira, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
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aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria 
constante na pauta. Passa-se à 1' Fase da 2' Parte (Ordem do Dia), 
compreendendo a discussão e 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, dos Projetos de Lei nºs 2.236/2005 na forma 
do Substitutivo nº 2, apresentado pela relatora, Deputada Jô Moraes; 
2.805/2005 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão 
de Administração Pública; e 3.012/2006 com a Emenda nº 1, 
apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça (relatora: 
Deputada Jô Moraes). Passa-se à 2' Fase da 2ª Parte (Ordem do 
Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são 
aprovados em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei 
nºs 2.962, 3.016, 3.045, 3.058, 3.161, 3.173, 3.202, 3.240, 3.247, 
3.249 e 3.262/2006 (relatora: Deputada Jô Moraes); 3.009, 3.096, 
3.11 O, 3.144, 3.153, 3.243, 3.246 e 3.212/2006 com a Emenda nº 1 
(relatora: Deputada Elisa Costa), que receberam parecer por sua 
aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são 
aprovados os Requerimentos nºs 6.648, 6.672 e 6.673/2006. 
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são 
aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 
2.742, 2.743, 2.802, 2.806 e 2.838/2005; 2.964, 2.967, 2.968, 2.970, 
2.978, 2.986, 2.990, 3.022, 3.049, 3.051, 3.062, 3.064, 3.069, 3.070, 
3.075, 3.078, 3.082, 3.094, 3.095, 3.098, 3.112, 3.113, 3.120, 3.156, 
3.158, 3.162, 3.164, 3.180, 3.184 a 3.186, 3.196, 3.208 a 3.210 e 
3.220/2006. 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 Alencar da Silveira Jr., em que solicita 
seja realizada audiência pública para discutir as condições de trabalho 
de pessoas submetidas aos resíduos sólidos emitidos pelas oficinas 
mecânicas do Estado; Elisa Costa, em que solicita a realização de 
audiência pública para discutir o cronograma de implementação do 
Programa Luz para Todos na região Leste de Minas. Cumprida a 
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finalidade da reumao, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 4 de julho de 2006. 
Elisa Costa, Presidente - Jõ Moraes - Gustavo Valadares. 

ATA DA 2ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE 
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS 

DAS COMISSÕES PERMANENTES - § 1 º DO ART. 204 DO 
REGIMENTO INTERNO- NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA 

DA 15ª LEGISLATURA, EM 2116/2006 
Às 9h58min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Elisa 

Costa e os Deputados Domingos Sávio, José Henrique, Luiz 
Humberto Carneiro e Sebastião Helvécio, membros da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária; o Deputado Fahim Sawan, 
membro da Comissão de Membros das Comissões Permanentes - § 
1 º do art. 204 do Regimento Interno. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Domingos Sávio, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado José Henrique, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. 
Passa-se à 1ª 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, em turno único, do Projeto de Lei nº 
3.255/2006 com a Emenda nº 2 e pela rejeição da Emenda nº 1 
(relator: Deputado Domingos Sávio). Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião conjunta, 
hoje, às 14h30min, com a finalidade de ouvir convidado para obter 
esclarecimentos sobre o Projeto de Lei nº 3.293/2006, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 5 de julho de 2006. 
Jayro Lessa, Presidente - Luiz Humberto Carneiro - Sebastião 

Helvécio - José Henrique. 
ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 

SOBRE GOVERNANÇA AMBIENTAL, EM 26/6/2006 
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Às 9h45min, comparecem no auditório da Fiemg, em Uberlândia, os 
Deputados Paulo Piau e Leonídio Bouças (substituindo este ao 
Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança do BPSP), membros 
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Paulo Piau, 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 debater o tema "Agenda ambiental regional -
principais setores atendidos e problemas - região do Triângulo 
Mineiro". O Presidente, Deputado Paulo Piau, informa que serão 
ouvidos na reunião os Srs. Shelley de Souza Carneiro, Secretário 
Adjunto da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável; Claudio Guedes, representando o Prefeito Municipal de 
Uberlândia; Ten. Sérgio Lúcio de Almeida, Presidente da Câmara 
Municipal de Uberlândia; Ricardo Caetano de Lima, Secretário de 
Meio Ambiente do Município de Uberaba, representando o Prefeito 
Municipal; Pedro José Lacerda do Nascimento, Presidente da Fiemg 
Regional Vale do Paranaíba; Odorico Pereira de Araújo, Vice-
Presidente da Fiemg Regional Vale do Paranaíba e Presidente do 
Sindicato das Indústrias de Alimentação de Araguari; Paulo Roberto 
Cunha, Vice-Presidente da Faemg e Presidente do Sindicato Rural de 
Uberlândia; Bertholdino Apolônio Teixeira Júnior, Superintendente 
Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do 
Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, que são convidados a tomar 
assento à mesa. Registra-se também a presença dos Srs. Osmar 
Fedrigo, da Cooperativa Agropecuária Ltda. de Uberlândia - Caiu; 
Eduardo Martins, Supervisor do Escritório Regional do IEF; Nivaldo 
Freitas Silva, Delegado Regional do I MA; Maj. Marcos Carvalho; lvone 
Maria Carvalho Rocha, chefe regional do lbama; Jorge Tadeu Araújo 
Meireles, Presidente do Sindarroz; Ruy Gouveia Mendes, Presidente 
do Sindmarmore; Rafael Porto, representando o Secretário Municipal 
de Desenvolvimento Econômico e Turismo; Mauro César Rodrigues, 
Secretário Municipal de Meio Ambiente de Araguari; Adolfo Franca, 
Inspetor Chefe Regional do Crea; Hélio Sampaio Silva, da Fiemg 
Regional Vale do Rio Grande e Centro das lndustrias Vale do Rio 
Grande; Arlindo _José Camilo, representante regional da Conab; 
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Reinaldo César Ribeiro, Superintendente da Copervale Uberaba; 
Willens Rodrigues de Faria, Gerente do Sesi Uberlândia; e Leonardo 
Baldez, Consultor BDMG/BNDES. A Presidência tece as 
considerações iniciais e, 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, dos convidados e dos demais participantes, convoca 
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, quando 
será debatido o tema "Planos, prioridades e parcerias para 
recomposição ambiental de Minas Gerais" e os subtemas "Estrutura 
do Ministério Público do Meio Ambiente em Minas Gerais", "Atuação e 
visão do Ministério Público nos processos de licenciamento" e "A visão 
do Ministério Público sobre a legislação ambiental do Estado de Minas 
Gerais e sua aplicação", determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 28 de junho de 2006. 
Paulo Piau, Presidente - Luiz Humberto Carneiro - Marias 

Fernandes. 
ATA DA 5' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 4' 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15' LEGISLATURA, EM 
4/7/2006 

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Célio Moreira, Bilac Pinto, Dinis Pinheiro e Edson Rezende 
(substituindo este ao Deputado Roberto Carvalho, por indicação da 
Liderança do Bloco PT-PCdoB), membros da supracitada Comissão. 
Estão presentes, também, os Deputados José Henrique, João Leite, 
Dalmo Ribeiro Silva e Luiz Humberto Carneiro. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a 
reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 
por aprovada. A Presidência informa que a reunião se destina a 
discutir os critérios para instalação de telefones públicos, 
comunitários, fixos e móveis, nos distritos e zonas rurais dos 
Municípios mineiros, e a debater o Projeto de Lei nº 3.391/2006, do 
Governador do Estado, que cria o Fundomic, para execução do 
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Programa "Minas Comunica". A Presidência interrompe a 1ª Parte da 
reunião para ouvir os Srs. Wilson Nélio Brumer, Secretário de Estado 
de Desenvolvimento; Celso Cota Neto, Presidente da Associação 
Mineira de Municípios; Paulo de Tarso Barbosa Passos, Executivo de 
Relações Institucionais da Telemar; e Eduardo Moreno, Diretor de 
Engenharia da Telemig Celular, que são convidados a tomar assento 
à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Dinis Pinheiro, 
autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas 
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, 
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se 
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A 
Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª 
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e 
votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é 
aprovado requerimento do Deputado Célio Moreira, em que solicita 
seja realizada visita desta Comissão às obras da Linha Verde. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, dos convidados e demais participantes, convoca 
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina 
a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 4 de julho de 2006. 
Célio Moreira, Presidente - José Henrique - Cecília Ferramenta. 

ATA DA 9° REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4° SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 4/7/2006 

Às 16h5min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Elisa 
Costa e os Deputados Domingos Sávio, Dilzon Melo, José Henrique e 
Luiz Humberto Carneiro, membros da supracitada Comissão. Está 
presente, também, o Deputado Padre João. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Domingos Sávio, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
José Henrique, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar 
a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da 
Comissão. Passa-se à 1' Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), 
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compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na fase de discussão 
dos pareceres dos relatores, Deputados Luiz Humberto Carneiro e 
José Henrique, respectivamente, que concluem pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 2.953/2006 e do Projeto de Lei nº 3.139/2006 com as 
Emendas nºs 1 e 2, no 1 º turno, o Presidente defere o pedido de vista 
da Deputada Elisa Costa. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 5 de julho de 2006. 
Jayro Lessa, Presidente - Dilzon Melo - Sebastião Helvécio - Luiz 

Humberto Carneiro - José Henrique. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 615/2006 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
De autoria do Governador do Estado, a mensagem em epígrafe 

encaminha o expediente relativo ao Regime Especial de Tributação nº 
043/2006, concedido pelo Secretário de Estado de Fazenda à 
empresa Cristalfrigo Indústria, Comércio, Importação e Exportação 
Lida., em cumprimento do disposto no art. 7º da Lei nº 15.292, de 
5/8/2004. 

Publicada no "Diário do Legislativo", em 22/6/2006, foi a proposição 
encaminhada a esta Comissão para receber parecer, nos termos da 
Decisão Normativa da Presidência nº 13. 

Fundamentação 
O art. 7º da Lei nº 15.292, de 2004, faculta ao Poder Executivo a 

redução de carga tributária por meio de Regime Especial de 
Tributação de caráter individual, caso um benefício fiscal concedido 
por outra unidade da Federação cause prejuízo à competitividade de 
empresas mineiras. O Regime Especial de Tributação deve ser 
ratificado pela Assembléia Legislativa no prazo de 90 dias. 

O Estado de São Paulo, por meio do Decreto nº 50.456, de 
29/12/2005, concedeu crédito presumido de 7% do ICMS relativo à 
saída de carne e demais produtos comestíveis derivados de carne, 
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sejam frescos, resfriados, congelados, salgados, secos ou 
temperados, em operação interestadual. Tal medida resultou na 
desoneração total desse tipo de operação, no que diz respeito ao 
referido tributo. 

O Regime Especial de Tributação em análise concede à Empresa 
Cristalfrigo Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda., 
estabelecida no Município de Belo Horizonte, crédito presumido no 
valor equivalente ao imposto devido na operação de saída dos 
produtos acima citados, sem prejuízo do crédito presumido outorgado 
ao estabelecimento abatedor nas operações de saída dos produtos 
comestíveis resultantes do abate de aves ou de gado bovino, eqüídeo, 
bufalino, caprino, ovino ou suíno de que trata o art. 75 do 
Regulamento do ICMS. 

O regime em tela entra em vigor na data da ciência ao contribuinte 
de seu deferimento, retroagindo seus efeitos a 1 º/1 /2006, com prazo 
de vigência previsto para o período em que perdurar a situação 
motivadora de sua concessão, podendo ser revogado 
automaticamente, na hipótese da extinção do tratamento dispensado 
pelo Estado de São Paulo às operações mencionadas, ou a qualquer 
tempo, mediante ato do Diretor da Superintendência de Tributação. 

Segundo o parecer da Superintendência de Tributação enviado a 
esta Casa, a justificativa do governo do Estado para conceder o 
Regime Especial de Tributação em questão é a proteção da economia 
mineira, visto que a medida adotada pelo Estado de São Paulo 
resultou em concorrência desfavorável às empresas mineiras, quanto 
aos produtos originários do Estado de Minas Gerais destinados a 
outros Estados. Além disso, tal medida constitui clara ofensa ao 
disposto no art. 152 da Constituição da República, que veda aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecerem diferença 
tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de 
sua procedência ou destino. 

Dadas as considerações apresentadas, entendemos que o Regime 
Especial de Tributação ora proposto atende aos interesses do Estado, 
pois assegura à empresa mineira benefício tributário idêntico ao 
benefício concedido pelo Estado de São Paulo às suas empresas. 
Com isso, o governo de Minas Gerais garante às empresas do Estado 
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condições favoráveis de concorrência e de preservação de mercado 
relativo aos produtos abrangidos pela proposição. 

Assim sendo e considerando que a medida proposta não implica 
diminuição na arrecadação tributária do Estado - ao contrário, o 
regime ora proposto viria recompor a receita perdida em razão do 
benefício instituído pelo Estado de São Paulo -, entendemos que a 
medida em tela deve ser ratificada por esta Casa. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela ratificação do Regime Especial de 

Tributação nº 043/2006, por meio do projeto de resolução a seguir 
apresentado. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Ratifica o Regime Especial de Tributação n° 043/2006, 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 043/2006 à Empresa Cristalfrigo Indústria, Comércio, 
Importação e Exportação Lida., após ser submetido à apreciação 
desta Casa, nos termos do disposto no art. 7º da Lei nº 15.292, de 5 
de agosto de 2004. 

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 5 de julho de 2006. 
Domingos Sávio, Presidente - Jayro Lessa, relator - Sebastião 

Helvécio - Luiz Humberto Carneiro - José Henrique - Dilzon Melo -
Elisa Costa. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 
3.266/2006 

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem 
por objetivo dar a denominação de Instituto São Rafael à Escola 
Estadual São Rafael, localizada 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, "b", do Regimento Interno. 
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Fundamentação 
O propósito do Governador do Estado de denominar a Escola 

Estadual São Rafael, que funciona na Avenida Augusto de Lima, nº 
2.1 09, na Capital do Estado, de Instituto São Rafael, vem ao encontro 
de solicitação do colegiado da referida instituição, homologada pela 
unanimidade dos seus membros. 

O estabelecimento foi criado em 1925 com o nome de Instituto São 
Rafael, denominação alterada em 1976 para Escola Estadual São 
Rafael. Apesar disso, o educandário manteve a identidade anterior, 
que a consolidou como referência de ensino no Estado. 

Diante dessa situação, é oportuno o resgate formal da denominação 
original. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

3.266/2006, em turno único. 
Sala das Comissões, 5 de julho de 2006. 
Doutor Viana, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 
3.326/2006 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, o projeto de lei em tela 
visa declarar de utilidade pública a Vila Vicentina de Boa Esperança, 
com sede no Município de Boa Esperança. 

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 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 se orienta pel~s diretrizes da Sociedade de 

São Vicente de Paulo e tem por objetivo a manutenção de 
estabelecimento destinado a abrigar idosos, aos quais fornece roupas, 
alimentação, assistência médico-odontológica, além de apoio moral e 
espiritual. 

Nessa unidade assistencial as condições oferecidas contemplam os 
valores maiores do ser humano, como a liberdade, o respeito, a 
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solidariedade e a dignidade, o que contribui para preservar a saúde 
física e mental de pessoas naturalmente debilitadas pela idade. 

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

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

3.326/2006 em turno único. 
Sala das Comissões, 4 de julho de 2006. 
Elisa Costa, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 
3.339/2006 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela 
visa declarar de utilidade pública a Associação Casa da Criança e do 
Adolescente de Caxambu, com sede no Município de Caxambu. 

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 por finalidade proporcionar ambiente e 

condições semelhantes aos de uma família para crianças e 
adolescentes, na busca de um desenvolvimento saudável que facilite 
o processo de reintegração social. 

Promove a educação de crianças e jovens em situação de abandono 
e risco social e pessoal, com atenção destacada para aqueles que 
foram vítimas de maus-tratos, negligência, violência física, psicológica 
e sexual. 

Trabalha junto ao Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente e 
com o Poder Judiciário, encaminhando seus assistidos para que 
sejam tomadas as providências ·regais, objetivando o retorno seguro 
às famílias de origem ou às famílias substitutas. 

Oferece abrigo para jovens até completarem 18 anos; podendo, 
todavia, acompanhá-los posteriormente, garantindo sua subsistência e 
educação até conseguirem uma condição produtiva ou serem 
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encaminhados a outros serviços sociais da cidade. 
Por sua atuação, a referida entidade merece o título de utilidade 

pública. 
Conclusão 

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 
3.339/2006 em turno único. 

Sala das Comissões, 4 de julho de 2006. 
Elisa Costa, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 
3.350/2006 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

O Governador do Estado encaminhou a esta Casa, por meio da 
Mensagem nº 600/2006, o Projeto de Lei nº 3.350/2006, que autoriza 
a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal a favor do 
Ministério Público do Estado. 

Publicado no "Diário do Legislativo", em 2/6/2006, foi o projeto 
distribuído à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
para receber parecer, nos termos do art. 204 do Regimento Interno. 

Conforme dispõe o § 2º do referido artigo, foi concedido prazo de 20 
dias para apresentação de emendas. No decurso do prazo regimental, 
não houve apresentação de emendas. 

Fundamentação 
O projeto de lei em epígrafe tem como objetivo autorizar o Poder 

Executivo a abrir crédito suplementar, no valor de R$1 01.302.000,00, 
para atender a despesas com pessoal e encargos sociais, proventos 
de pensionistas e construção e aquisição de imóveis para instalação 
de Promotorias de Justiça. 

Inicialmente, cabe observar que tal projeto faz-se necessário em 
virtude de a Lei nº 15.970, de 12/1/2006 - Lei Orçamentária para o 
corrente exercício - , não conter autorização para o Executivo abrir 
crédito suplementar ao orçamento do Ministério Público. 

Conforme dispõe a Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui 
normas gerais de direito financeiro, os créditos suplementares 
destinados a reforço de dotação orçamentária insuficientemente 
prevista na lei do orçamento serão autorizados por lei e abertos por 
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decreto. Além disso, sua abertura depende da existência de recursos 
disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição 
justificativa. 

Conforme discriminado no projeto, o crédito total a ser autorizado 
destina-se às seguintes despesas: 

I - despesas de pessoal e encargos sociais e pensionistas, 
decorrentes da Lei nº 16.079, de 26/4/2006, no valor de 
R$83.700.000,00; 

li - despesas de pessoal e encargos sociais decorrentes de ingresso 
de novos Promotores, no valor de R$15.202.000,00; 

111 - despesas com construção e aquisição de imóveis para 
instalação de Promotorias de Justiça, no valor de R$2.400.000,00. 

Para a abertura do crédito, serão utilizadas as seguintes fontes de 
recurso: 

I - excesso de arrecadação previsto para o corrente exercício, no 
valor de R$86.399.495,00; 

11 - Convênio nº 07/2006 - MP, celebrado em 9/2/2006, entre o 
Município de Lavras e o Ministério Público, para a construção da sede 
do Ministério Público nessa comarca, no valor de R$400.000,00; 

111 - excesso de arrecadação da receita de Contribuição Patronal 
para o Funfip previsto para o corrente exercício, no valor de 
R$12.440.580,00; 

IV - excesso de arrecadação da receita de Contribuição do Servidor 
para o Funfip previsto para o corrente exercício, no valor de 
R$2.061.925,00. 

Devemos considerar ainda que, para cobrir as despesas com obras 
e instalação da sede do Ministério Público do Estado na Comarca de 
Uberlândia, faz-se necessário aumentar o valor inicialmente proposto 
em R$1.250.000,00, utilizando-se recursos provenientes do Convênio 
nº 23/2006, celebrado em 25/4/2006, entre o Ministério Público, por 
intermédio da Procuradoria-Geral de Justiça, e o Município de 
Uberlândia, por intermédio da sua Prefeitura, razão pela qual 
apresentamos o Substitutivo nº 1, apresentado no final deste parecer. 

Cabe ainda lembrar que o art. 3º do projeto ressalva que a abertura 
do crédito observará, como não poderia deixar de ser, o disposto no 
art. 169 da Constituição Federal e as normas pertinentes da Lei de 
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Responsabilidade Fiscal, o que quer dizer em linhas gerais que: 
I - a despesa com pessoal ativo e inativo deverá estar nos limites 

estabelecidos na Lei Complementar nº 101, de 4/5/2000; 
11 - o aumento da despesa não afetará as metas de resultados fiscais 

previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, devendo seus efeitos 
financeiros, nos períodos subseqüentes, serem compensados pelo 
aumento permanente de receita ou redução permanente de despesa. 

Quanto ao excesso de arrecadação, podemos dizer, baseados nos 
demonstrativos da receita tributária estadual dos meses de janeiro a 
abril de 2006, que temos um acréscimo de 12,68% em relação ao 
mesmo período de 2005, além de termos em vista um aquecimento da 
economia, com um crescimento do Produto Interno Bruto - PIB -
projetado para a casa dos 3,5 a 4% no corrente ano, e conseqüente 
aumento da arrecadação no próximo semestre. Além disso, podemos 
comprovar um crescimento do PIB no primeiro trimestre de 2006 da 
ordem de 1 ,4%, em relação ao último trimestre de 2005, e um 
crescimento de 3,4% em relação ao primeiro trimestre de 2005. 

Sendo assim, o projeto atende aos requisitos constitucionais e legais 
que disciplinam a matéria. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

3.350/2006, em turno único, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir 
apresentado. 

SUBSTITUTIVO Nº 1 
Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do 

Estado, em favor do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito 

suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais, no valor de R$102.552.000,00 
(cento e dois milhões quinhentos e cinqüenta e dois mil reais), para 
atender a: 

I - despesas de pessoal e encargos sociais e pensionistas, 
decorrentes da Lei nº 16.079, de 26 de abril de 2006, no valor de 
R$83.700.000,00 (oitenta e três milhões e setecentos mil reais); 

11 - despesas de pessoal e encargos sociais decorrentes de ingresso 
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de novos Promotores, no valor de R$15.202.000,00 (quinze milhões 
duzentos e dois mil reais); 

111 - despesas com construção e aquisição de imóveis para 
instalação de Promotorias de Justiça, no valor de R$3.650.000,00 
(três milhões seiscentos e cinqüenta mil reais). 

Art. 2º - Para atender ao disposto no art. 1 º serão utilizados recursos 
provenientes de: 

I - excesso de arrecadação previsto para o corrente exercício, no 
valor de R$86.399.495,00 (oitenta e seis milhões trezentos e noventa 
e nove mil quatrocentos e noventa e cinco reais); 

11 - Convênio nº 07/2006- MP, celebrado em 9 de fevereiro de 2006, 
entre o Município de Lavras e o Ministério Público, para a construção 
da sede do Ministério Público nessa comarca, no valor de 
R$400.000,00 (quatrocentos mil reais); 

111 - Convênio nº 23/2006 - MP, celebrado em 25 de abril de 2006, 
entre o Município de Uberlândia e o Ministério Público, para a 
construção da sede do Ministério Público nessa comarca, no valor de 
R$1.250.000,00 (um milhão duzentos e cinqüenta mil reais); 

IV - excesso de arrecadação da receita de Contribuição Patronal 
para o Funfip previsto para o corrente exercício, no valor de 
R$12.440.580,00 (doze milhões quatrocentos e quarenta mil 
quinhentos e oitenta reais); 

V - excesso de arrecadação da receita de Contribuição do Servidor 
para o Funfip previsto para o corrente exercício, no valor de 
R$2.061.925,00 (dois milhões sessenta e um mil novecentos e vinte e 
cinco reais). 

Art. 3º - A implementação desta lei observará o disposto no art. 169 
da Constituição da República e as normas pertinentes da Lei 
Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000. 

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 5 de julho de 2006. 
Jayro Lessa, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - José 

Henrique - Dilzon Melo - Luiz Humberto Carneiro. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 

3.351/2006 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
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Relatório 
O Governador encaminhou a esta Casa, por rneio da Mensagem nº 

601/2006, o Projeto de Lei nº 3.351/2006, que autoriza a abertura de 
crédito suplementar ao Orçamento Fiscal a lavor do Tribunal de 
Justiça do Estado. 

Publicado no "Diário do Legislativo", em 2/6/2006, foi o projeto 
distribuído à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, 
nos termos do art. 160 da Constituição do Estado e do art. 204 do 
Regimento Interno. 

Nos termos do § 2º do referido art. 204, foi concedido prazo de 20 
dias para apresentação de emendas. No decurso do prazo regimental, 
não houve apresentação de emendas. 

Fundamentação 
O projeto de lei em epígrafe tem como objetivo autorizar o Poder 

Executivo a abrir crédito suplementar, no valor de R$289.223.769,00 
para cobrir despesas do Tribunal de Justiça do Estado. 

Inicialmente, cabe observar que tal projeto se faz necessário em 
virtude de a Lei Orçamentária para o corrente exercício não prever 
autorização para o Executivo abrir crédito suplementar ao orçamento 
do Tribunal de Justiça. 

Conforme dispõe a Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui 
normas gerais de direito financeiro, os créditos suplementares 
destinam-se a reforço de dotação orçamentária insuficientemente 
prevista na lei do orçamento, serão autorizados por lei e abertos por 
decreto. Além disso, sua abertura depende da existência de recursos 
disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição 
justificativa. 

Conforme discriminado no projeto, o crédito total a ser autorizado 
destina-se às seguintes despesas: 

I - R$201.038.883,00 para pagame.nto de pessoal e encargos 
sociais, decorrente das Leis n's 15.955, de 2005, e 16.114, de 2006; 

11- R$7.000.000,00 para pagamento de proventos de pensionistas; 
111 - R$26.166.797,00 para despesas contratuais decorrentes da 

abertura de novas varas e comarcas; 
IV - R$46.402.294,00 para construção de novas unidades prediais 

em comarcas do Estado; 
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V- R$8.615.795,00 para aquisição de material permanente. 
Para a abertura do crédito serão utilizadas as seguintes fontes de 

recursos: 
I - R$8. 700.000,00 alocados na Reserva de Contingência, conforme 

dispõe o art. 160, § 3º, da Constituição do Estado, em decorrência de 
veto ao projeto de lei orçamentária de 2006; 

11 - R$196.758.41 0,00 provenientes de excesso de arrecadação 
previsto para o corrente exercício; 

111 - R$4.858.000,00 oriundos do Contrato CT.011/2006, celebrado 
em 19/1/2006 entre o Tribunal de Justiça e o Banco do Brasil S.A., 
para administração das contas de "Depósitos Judiciais com 
Remuneração" nas comarcas do Estado; 

IV - R$7.009.399,00 do saldo financeiro do exercício de 2005 da 
Taxa de Fiscalização Judiciária; 

V - R$27.233.631 ,00 do excesso de arrecadação da Taxa de 
Fiscalização Judiciária, previsto para o corrente exercício; 

VI - R$4.305.364,00 resultantes de rendimentos de aplicação 
financeira da Taxa de Fiscalização Judiciária previstos para o corrente 
exercício; 

VIl - R$15.500.000,00 decorrentes do excesso de arrecadação de 
Contribuição do Servidor para o Funfip previsto para o corrente 
exercício; 

VIII - R$24.858.965,00 do saldo financeiro do exercício de 2005 de 
Recursos Diretamente Arrecadados. 

Cabe mencionar que o art. 3º do projeto ressalva que a abertura do 
crédito observará, como não poderia deixar de ser, o disposto no art. 
169 da Constituição Federal e as normas pertinentes da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Vale dizer, em linhas gerais, que: 

I - a despesa com pessoal ativo e inativo deverá estar dentro dos 
limites estabelecidos na referida lei federal; 

11 - o aumento de despesa não afetará as metas de resultados fiscais 
previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, devendo seus efeitos 
financeiros, nos períodos subseqüentes, serem compensados pelo 
aumento permanente de receita ou redução permanente de despesa. 

O projeto atende, portanto, aos requisitos constitucionais e legais 
que disciplinam a matéria. 
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Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

3.351/2006, em turno único. 
Sala das Comissões, 5 de julho de 2006. 
Domingos Sávio, Presidente e relator - Luiz Humberto Carneiro -

Sebastião Helvécio - José Henrique. 
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI Nº 

3.352/2006 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
Em cumprimento do disposto no art. 153, inciso 111, da Constituição 

do Estado, o Governador encaminhou a esta Casa, por meio da 
Mensagem nº 602/2006, o Projeto de Lei n' 3.352/2006, que autoriza 
a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado, em 
favor da Assembléia Legislativa do Estado. 

Publicado no "Diário do Legislativo" em 2/6/2006, foi o projeto 
distribuído à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, 
nos termos do art. 160 da Constituição do Estado e do art. 204 do 
Regimento Interno. 

No decurso do prazo regimental de 20 dias previsto no § 2º do art. 
204, não houve apresentação de emendas. 

Fundamentação 
O projeto de lei em epígrafe tem como objetivo autorizar o Poder 

Executivo a abrir créditos suplementares a dotações da Assembléia 
Legislativa do Estado, no valor de R$63.965.482,00, para atender a 
despesas de pessoal e encargos sociais. 

A Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito 
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços dos 
entes federados, recepcionada pela Constituição da República de 
1988 com "status" de lei complementar, regula a abertura de créditos 
suplementares em seu art. 43, parcialmente transcrito abaixo: 

"Art. 43 - A abertura dos créditos suplementares e especiais 
depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa 
e será precedida de exposição justificativa. 

§ 1 º - Consideram-se recursos, para o fim deste artigo, desde que 
não comprometidos: 
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I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do 
exercício anterior; 

11 - os provenientes de excesso de arrecadação; 
111 - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações 

orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei; 
IV - o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que 

juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las. 
( ... ) 
§ 3º - Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste 

artigo, o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre 
a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a 
tendência do exercício.". 

O projeto em estudo propõe que as despesas previstas sejam 
financiadas com recursos provenientes do excesso de arrecadação 
previsto para o exercício corrente, observados o disposto no art. 169 
da Constituição da República e os dispositivos relativos à geração de 
despesas obrigatórias de caráter continuado e ao controle das 
despesas com pessoal constantes na Lei Complementar Federal nº 
101, de 4/5/2000, que estabelece normas de finanças públicas 
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. 

A análise do demonstrativo da Receita Corrente Líquida - RCL -, 
integrante do Relatório Resumido da Execução Orçamentária 
referente ao 2º bimestre de 2006, publicado em 30/5/2005, revela 
claramente a tendência de crescimento ao longo do exercício em 
curso. Assim, observa-se que a RCL relativa ao período de maio de 
2005 a abril de 2006 foi de R$20.540.000.000,00, valor superior à 
previsão atualizada para 2006 (R$20.330.000.000,00) e ao constante 
na Lei Orçamentária (R$20.230.000.000,00). 

Com o intuito de aperfeiçoar a proposição e de permitir a abertura de 
créditos suplementares referentes a dotações de custeio e de 
investimento da Assembléia Legislativa, optamos pela apresentação 
do Substitutivo nº 1. Cumpre salientar que as alterações introduzidas 
têm caráter autorizativo e que, em conformidade com o disposto na 
Lei Federal nº 4.320, de 1964, os créditos suplementares serão 
abertos por decreto editado pelo Poder Executivo, comprovada a 
existência de recursos suficientes para o atendimento prévio das 
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despesas correspondentes. 
Em conclusão, salientamos que a autorização legislativa é 

necessária, tendo em vista que a Lei nº 15.970, de 12/1/2006, que 
contém o orçamento para o exercício fiscal de 2006, somente autoriza 
antecipadamente a abertura de créditos suplementares, com a 
utilização dos recursos previstos no § 1 ºdo art. 43 da Lei nº 4.320, de 
1964, ao orçamento do Poder Executivo. Nos termos do art. 1 O da Lei 
Orçamentária, a Assembléia Legislativa somente fica autorizada a 
abrir créditos suplementares ao seu orçamento, em conformidade com 
o art. 62 da Constituição do Estado, com recursos resultantes da 
anulação parcial ou total de dotações orçamentárias próprias. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

3.352/2006, em turno único, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir 
apresentado. 

SUBSTITUTIVO Nº 1 
Autoriza a abertura de crédito suplementar de R$71 .965.482,00 

(setenta e um milhões novecentos e sessenta e cinco mil quatrocentos 
e oitenta e dois reais) ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor da 
Assembléia Legislativa. 

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

suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor da Assembléia 
Legislativa, no valor de R$71.965.482,00 (setenta e um milhões 
novecentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e dois reais), 
assim distribuídos: 

I - R$63.965.482,00 (sessenta e três milhões novecentos e sessenta 
e cinco mil quatrocentos e oitenta e dois reais) para atender a 
despesas de pessoal e encargos sociais; 

11 - R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais) para atender a 
despesas de investimento; 

111 - R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais) para atender a outras 
despesas correntes. 

Art. 22 - Para atender ao disposto no art. 1 º serão utilizados os 
recursos previstos no§ 1 ºdo art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de 
março de 1964. 
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Art. 3º - A implementação desta lei observará o disposto no art. 1 69 
da Constituição da República e as normas pertinentes da Lei 
Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 5 de julho de 2006. 
Jayro Lessa, Presidente - Dilzon Melo, relator - Sebastião Helvécio -

José Henrique - Luiz Humberto Carneiro. 
PARECER PARA O 1 ºTURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO Nº 87/2004 
Comissão Especial 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, a Proposta de Emenda à 

Constituição no 87/2004 objetiva alterar a alínea "b" do inciso I do art. 
106 da Constituição do Estado e o art. 111, I, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A proposição em exame objetiva alterar a redação do art. 106, inciso 

I, alínea "b", da Constituição do Estado. Trata-se do dispositivo 
constitucional atinente ao processamento e julgamento, pelo Tribunal 
de Justiça, de crimes comuns e de responsabilidade cometidos por 
determinadas autoridades. Eis a redação do preceito constitucional: 

"Art. 106 - Compete ao Tribunal de Justiça, além das atribuições 
previstas nesta Constituição: 

I - processar e julgar originariamente, ressalvada a competência das 
justiças especializadas: 

a) ( ... ) 
b) o Secretário de Estado, ressalvado o disposto no § 2° do art. 93, 

os Juízes dos Tribunais de Alçada e de Justiça Militar, os Juízes de 
Direito, os membros do Ministério Público, o Comandante-Geral da 
Policia Militar e o do Corpo de Bombeiros Militar e os Prefeitos 
Municipais, nos crimes comuns e nos de responsabilidade;". 

Mediante a proposição em foco, pretende-se incluir entre as 
autoridades sujeitas ao foro especial, de que trata o mencionado 
dispositivo constitucional, o Chefe da Polícia Civil, com o fundamento 
de que a legislação em vigor lhe confere "status" de Secretário de 
Estado. Com efeito, por ocasião da reforma administrativa 
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empreendida pelo governo estadual, foi editada a Lei Delegada no 49, 
de 2/1/2003, que transferiu para a estrutura da Polícia Civil, no âmbito 
da Secretaria de Estado de Defesa Social, os órgãos e as unidades 
integrantes da extinta Secretaria de Estado da Segurança Pública. A 
seu turno, foi editada a Lei Delegada n° 101, de 29/1/2003, que criou o 
cargo de Chefe da Polícia Civil com a incumbência de dirigir o órgão 
autônomo Polícia Civil, com as atribuições anteriormente cominadas 
ao Secretário de Estado de Segurança Pública pela Lei no 5.406, de 
16/12/69. 

Sob o prisma jurídico-constitucional, cumpre dizer que a 
Constituição da República, em seu art. 125, determina que os Estados 
organizarão sua Justiça, observados, naturalmente, os princípios da 
Lei Maior. A propósito, cumpre dizer que a Constituição mineira, ao 
tratar do foro especial em razão de prerrogativa de função, buscou 
manter similitude em relação à Constituição da República. Assim, é 
preciso dizer que a proposta em exame não discrepa dessa 
orientação ao propor a inclusão do Chefe de Polícia entre as 
autoridades que gozam de foro especial, antes busca adaptar tal 
orientação a uma peculiaridade de nosso Estado. De fato, se a 
Constituição da República estabelece o foro especial para o Ministro 
de Estado, a Carta mineira, analogamente, prevê o mesmo instituto 
para o Secretário de Estado. Ocorre que, em razão de recente 
reforma administrativa empreendida em Minas Gerais, o Chefe de 
Polícia assumiu atribuições anteriormente cometidas ao Secretário de 
Segurança Pública, conforme mencionado, o que justifica lhe seja 
outorgado o foro especial, conforme preconiza a proposição em tela. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda 

à Constituição no 87/2004. 
Sala das Comissões, 5 de julho de 20Q.6. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Adalclever Lopes, relator - Doutor 

Ronaldo. 
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.953/2006 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o projeto em epígrafe autoriza 
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o Poder Executivo a destinar recursos adicionais para a implantação 
da Usina Hidrelétrica de I rapé. 

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, 
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Em seguida, a matéria foi encaminhada à Comissão de Meio 
Ambiente e Recursos Naturais, que perdeu prazo para emitir seu 
parecer. 

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer, 
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, inciso VIl, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Encaminhada a esta Casa por meio da Mensagem nº 506/2006, a 

proposição em tela autoriza o Poder Executivo a destinar recursos 
adicionais no valor de R$30.000.000,00, provenientes de dividendos 
ou juros sobre o capital próprio, referentes à participação acionária do 
Estado na Cemig, para a implantação da Usina Hidrelétrica de lrapé. 
A destinação dos recursos de que trata a proposição confere ao 
Estado o direito à subscrição de debêntures não conversíveis em 
ações, a serem emitidas pela Cemig, no valor correspondente aos 
recursos destinados, que será efetivada em duas parcelas semestrais 
de R$15.000.000,00, durante o exercício de 2006. As debêntures em 
questão estarão sujeitas a resgate no prazo de 25 anos contados a 
partir das respectivas datas de emissão e corrigidas pelo Índice Geral 
de Preços do Mercado - IGPM -, da Fundação Getúlio Vargas, ou por 
índice oficial equivalente. 

A Lei nº 13.954, de 2001, autorizou o Poder Executivo a destinar 
R$90.000.000,00, provenientes de dividendos ou juros sobre o capital 
próprio, referentes à participação acionária na Cemig, para a 
implantação da Usina de lrapé. Esse recurso foi aportado 
integralmente em quatro parcelas iguais. A primeira, no valor de 
R$22.500.000,00, em 2002, e a última, ao final de 2005; porém, 
segundo consta na mensagem enviada pelo Governador a esta Casa, 
o aporte de novos recursos na construção da Usina de lrapé faz-se 
necessário para viabilizar, entre outras medidas de caráter 
irreversível, a conclusão do trabalho de assentamento da população 
deslocada com a construção da barragem, do qual depende a 
autorização da Câmara de Infra-Estrutura do Conselho de Política 
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Ambiental para o enchimento do reservatório e o início das operações 
da usina. 

De fato, o enchimento do reservatório teve início em dezembro de 
2005, a partir da concessão da Licença de Operação pelo Copam. O 
quadro atual é de um lago já formado que se encontra na chamada 
cota de operação da hidrelétrica, o que nos autoriza a concluir que a 
população atingida já foi deslocada para os assentamentos definidos e 
que, ao menos, parte dos recursos adicionais requeridos no projeto 
em tela já foi antecipadamente apertada pelo empreendedor. Dessa 
forma, entendemos que o aporte adicional de recursos requerido é 
necessário e viria em benefício da complementação dos planos e dos 
programas relativos à Usina de lrapé, entre eles o de assentamento 
da população deslocada com a construção da barragem. 

A Lei Complementar nº 101, - Lei de Responsabilidade Fiscal -, de 
2000, em seu art. 26, inciso 111, estabelece que a destinação de 
recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de 
pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizada 
por lei específica, atender às condições estabelecidas na lei de 
diretrizes orçamentárias e estar prevista no Orçamento ou em seus 
créditos adicionais. A regra vale para toda a administração indireta, 
inclusive fundações públicas e empresas estatais, exceto, no exercício 
de suas atribuições precípuas, as instituições financeiras e o Banco 
Central do Brasil. Inclui-se, para efeito do disposto no referido 
dispositivo, a concessão de empréstimos, financiamentos e 
refinanciamentos, inclusive as respectivas prorrogações e a 
composição de dívidas, a concessão de subvenção e a participação 
em constituição ou aumento de capital. 

O Orçamento do Estado para o exercício de 2006 estima receita de 
R$148.700.000,00 proveniente de dividendos de ações da Cemig e a 
dotação de R$1.000,00 para transferéncias do Estado à empresa. Há 
autorização na Lei Orçamentária de 2006 para a abertura de créditos 
suplementares ao Orçamento do Poder Executivo até o limite de 1 0% 
da despesa fixada, que poderá ser realizada por meio de decreto, sem 
que seja necessária prévia autorização desta Casa. A matéria em 
análise também não encontra óbice na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. 
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Dessa forma, entendemos que o projeto em tela é relevante, atende 
ao interesse público e aos pressupostos da legislação pertinente à 
matéria financeira e orçamentária, razão pela qual deve ser aprovado 
por esta Casa. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

2.953/2006, no 1 º turno. 
Sala das Comissões, 4 de julho de 2006. 
Domingos Sávio, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - José 

Henrique - Leonídio Bouças - Dilzon Melo. 
PARECER PARA O 1 ºTURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.139/2006 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n. º 3.139/2006 
altera a redação do inciso VIl do art. 3º da Lei nº 15.91 O, de 
21/12/2005, que dispõe sobre o Fundo de Recuperação, Proteção e 
Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de 
Minas Gerais - Fhidro. 

Preliminarmente, foi a proposição distribuída à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, na forma proposta. 

Posteriormente, foi o projeto encaminhado à Comissão de Meio 
Ambiente e Recursos Naturais, a qual perdeu prazo para emitir seu 
parecer. 

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer, 
nos termos regimentais. 

Fundamentação 
O projeto em exame pretende alterar a redação do inciso VIl do art. 

3º da Lei nº 15.91 O, de 21/12/2005, que dispõe sobre o Fundo de 
Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias 
Hidrográficas do Estado de Minas Gerais- Fhidro. 

Com efeito, a proposição pretende reduzir o percentual (de 55% 
para 50%) dos recursos destinados ao fundo, oriundos do montante 
repassado pela União ao Estado a título de compensação financeira 
por áreas inundadas por reservatórios para a geração de energia 
elétrica, nos termos das Leis Federais nºs 7.990, de 1989, e 8.001, de 
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1990. 
A Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbice de 

natureza constitucional à tramitação da matéria, destacando ser 
legítima a iniciativa do Governador do Estado para inaugurar o 
processo legislativo. Ressaltou em seu parecer a exposição de 
motivos constante na mensagem que encaminhou o projeto, 
afirmando que a medida é necessária com base em estudo elaborado 
pelas Secretarias de Estado da Fazenda e de Planejamento e Gestão. 
Segundo análise desses órgãos, o percentual de 50% é suficiente 
para prover o Fhidro, que já conta com outras fontes de recursos, 
inclusive de dotações orçamentárias, e que a redução proposta, de 
5%, deverá ser utilizada pela administração para incrementar outros 
setores, como a Pasta de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, e para honrar compromissos de contrapartida em 
acordos - tais como o Proágua e o Promata - celebrados com o 
Governo Federal e com organismos financeiros internacionais. 

Sob o ponto de vista financeiro-orçamentário, que nos compete 
avaliar, a proposição apenas promove uma redistribuição de recursos 
repassados pela União aos Estados a título de compensação 
financeira, não constituindo, portanto, ofensa à Lei de 
Responsabilidade Fiscal, pois não acarreta novas despesas, 
tampouco promove modificações no fluxo do caixa ou provoca 
impacto negativo sobre o erário. 

Com o objetivo de assegurar o pleno desenvolvimento de operações 
ou projetos de interesse do Estado no Fundo de Equalização do 
Estado de Minas Gerais, criado pela Lei nº 15.980, de 13/1/2006, em 
consonância com o disposto no art. 17 da Lei Complementar nº 91, de 
19/1/2006, este relator apresenta a Emenda nº 1, ao final deste 
parecer, que autoriza o Banco de Desenvolvimento do Estado de 
Minas Gerais - BDMG - , agente financeiro do referido fundo, a ser 
depositário dos seus recursos. 

Apresentamos também a Emenda nº 2, que propõe a revogação do 
inciso 111 do art. 5º da Lei nº 11.397, de 7/1/94, que cria o Fundo para a 
Infância e a Adolescência - FIA -, porque as contrapartidas nele 
descritas constituem, na verdade, barreiras à obtenção dos 
financiamentos, principalmente para as entidades menores, que 
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prestam atendimento a crianças e adolescentes em situação de 
vulnerabilidade social no Estado e que não podem arcar com o 
desembolso desse percentual. 

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

3.139/2006, no 1 º turno, com as Emendas nºs 1 e 2, a seguir. 
Emenda nº 1 

Acrescente-se onde convier: 
"Art. ... - O art. 8º da Lei nº 15.980, de 13 de janeiro de 2006, fica 

acrescido do seguinte § 7º: 
'Art. 8º- ( ... ) 
§ 7º - O agente financeiro poderá ser depositário de recursos do 

Fundo, observado o disposto no art. 17 da Lei Complementar nº 91, 
de 19 de janeiro de 2006, e no regulamento.'.". 

Emenda nº 2 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. ... - Fica revogado o inciso 111 do art. 5º da Lei 11.397, de 7 de 

janeiro de 1994.". 
Sala das Comissões, 5 de julho de 2006. 
Domingos Sávio, Presidente - José Henrique, relator - Dilzon Melo -

Leonídio Bouças - Luiz Humberto Carneiro. 
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.204/2006 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Carlos Gomes, o Projeto de Lei nº 
3.204/2006 dispõe sobre a cassação da eficácia de inscrição no 
Cadastro de Contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS. 

A proposição recebeu, preliminarmente, em exame da Comissão de 
Constituição e Justiça, parecer por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, na forma do Substitutivo nº 1. 

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, em 
obediência ao art. 188, c/c o art. 102, inciso VIl, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto em análise dispõe sobre a cassação da eficácia da 
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inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS e as penalidades a 
serem aplicadas aos sócios do estabelecimento que tiver o cadastro 
cassado. 

A proposição cassa a eficácia da inscrição para o estabelecimento 
comercial que adquirir, expuser. estocar ou comercializar produtos 
falsificados ou contrabandeados. 

De fato, o Brasil deixa de arrecadar, com a falsificação e o 
contrabando de produtos, cerca de R$84.000.000.000.000,00 por ano, 
além de deixar de criar dois milhões de empregos anualmente, 
segundo estimativa do Conselho Nacional de Combate à Pirataria. 

A Comissão de Constituição e Justiça destacou outras ações que 
têm sido executadas visando à intensificação da fiscalização e ao 
aumento do rigor da legislação, no que diz respeito ao combate à 
pirataria, tanto no âmbito federal como no âmbito do Estado de São 
Paulo. Enfatizou, ainda, a importância da proteção dos direitos do 
autor e a sua previsão em nossa Carta Magna. Acrescentou, também, 
que o Estado de Minas Gerais possui competência para editar normas 
sobre o tema. Finalmente, apresentou o Substitutivo nº 1, para 
adequar a técnica legislativa e sanar alguns vícios de natureza 
j u ríd ice-constitucional. 

No entanto, determinar o fechamento do estabelecimento, com a 
perda de sua inscrição estadual, por ter a empresa adquirido, 
distribuído, transportado, estocado, exposto ou comercializado 
produtos falsificados ou contrabandeados, traduz-se em medida por 
demais enérgica, correndo-se o risco de retirar da economia formal 
contribuintes que realizam outras operações e recolhem regularmente 
os respectivos tributos. Além disso, o impacto social da medida 
poderia ser significativo, devido à possibilidade de a penalidade de 
cassação da inscrição implicar a redução de postos de trabalho, 
acentuando o nível de desemprego no ,Estado. O critério da solução 
de conflitos, quando o interesse público colide com o interesse 
privado, não é absoluto nem universal, mas, em hipótese alguma o 
legislador deseja a extinção da empresa privada; ao contrário, seu 
desejo é orientá-la e permitir que se recupere. Até mesmo o Poder 
Judiciário já modificou sua ótica em relação às empresas no campo do 
direito falimentar, através da Lei nº 11 .1 01, de 2005, conhecida como 
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nova Lei de Falências. Fiel ao princípio da preservação da empresa, a 
nova lei visa manter e otimizar a utilização produtiva dos bens, ativos 
e recursos produtivos da empresa, mesmo estando esta sob análise 
judicial. 

Mas esta é apenas uma avaliação preliminar. Importante mesmo é 
que a punição do estabelecimento infrator, a que se refere o projeto, 
insere-se no âmbito do direito penal, e não do direito tributário. O 
direito penal objetivo e subjetivo é próprio do ordenamento jurídico-
penal, seguindo regras previamente estabelecidas para o 
esclarecimento da verdade. Deve-se constituir o devido processo 
legal, no qual deve ser assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
Adicionalmente, ninguém pode ser punido sem que tenha sido 
submetido a julgamento pelo juízo competente. Não se trata, pois, de 
uma penalidade tributária, e, sim, de uma penalidade com 
características próprias do direito penal. 

A criação de uma penalidade tributária para os crimes de 
comercialização de produtos falsificados ou contrabandeados é 
imprópria e teria o mesmo significado, por analogia, da criação de 
penalidade tributária pela comercialização de produtos ilegais, como 
os entorpecentes, por exemplo. A competência para a apreensão, 
apuração dos responsáveis e conseqüente punição, nos casos de 
contrabando, falsificação de produtos e tráfico de drogas, é da polícia, 
podendo os fiscais do Estado apenas reterem, temporariamente, tais 
produtos, até que estes sejam entregues a quem compete a 
investigação. 

Em que pese a louvável iniciativa do Projeto de Lei nº 3.204/2006, a 
matéria deve ser tratada na área do direito penal e do direito do 
consumidor, de competência legislativa da União. Inseri-la na 
legislação tributária fragilizaria a sua sustentação em face de 
eventuais questionamentos judiciais. 

Conclusão 
Com base no exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 

3.204/2006. 
Sala das Comissões, 5 de julho de 2006. 
Domingos Sávio, Presidente - Jayro Lessa, relator - Luiz Humberto 

Carneiro - Sebastião Helvécio - Dilzon Melo - Elisa Costa (voto 
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contrário). 
PARECER PARA O 1 ºTURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.335/2006 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas 
Gerais e resultante do desmembramento do Projeto de Lei 
Complementar nº 71/2005, o Projeto de Lei nº 3.335/2006 "cria os 
cargos de Auditor e de Procurador do Ministério Público junto ao 
Tribunal de Contas, fixa os seus subsídios e dá outras providências". 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 1 º/6/2006, o projeto foi 
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração 
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Vem agora a proposição a esta Comissão, para receber parecer 
quanto à sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos 
do art. 192, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em epígrafe cria os cargos de Auditor e de Procurador 

do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, fixa os seus 
subsídios e dá outras providências. 

A matéria se insere no âmbito da competência legislativa estadual, 
por força do disposto no art. 25, "caput" e § 1 º, da Constituição da 
República. 

No que concerne à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, a 
Constituição mineira determina, no inciso 11 do art. 66, que, além de 
outras previstas no texto constitucional, são matérias de iniciativa 
privativa do Presidente do Tribunal de Contas a criação e a extinção 
de cargo e função públicos e a fixação de vencimentos de seus 
membros e dos servidores da Secretaria, observados os parâmetros 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

No que respeita à iniciativa do Presidente dessa Corte para deflagrar 
o processo legislativo sobre matéria relativa ao Ministério Público junto 
ao Tribunal de Contas, a despeito de a Constituição Federal e a Carta 
mineira serem silentes sobre o assunto, o STF já se manifestou a 
esse respeito na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 789 - DF -, 
ajuizada pelo Procurador-Geral da República para impugnar normas 
inscritas na Lei nº 8.443, de 1992, que dispõe sobre a Lei Orgânica do 
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Tribunal de Contas da União, em face do que estabelece o art. 130 da 
Constituição Federal. 

Como se observa no acórdão proferido na mencionada ADI, o 
"parque!" especial integra a estrutura das Cortes de Contas, e seus 
membros não dispõem da prerrogativa para iniciar o processo 
legislativo. O acórdão da mencionada decisão esclarece que "O 
Ministério Público especial de que trata a Lei nº 8.443/92 - não 
obstante entendimento diverso expendido por Pontes de Miranda( ... ) -
integra a própria organização administrativa do Tribunal de Contas da 
União, ainda que privilegiado por regime jurídico especial, sob pena 
de qualificar-se, na medida em que é totalmente alheio à estruturação 
orgânica do Ministério Público da União, como um corpo destituído de 
qualquer referência ou vinculação de ordem institucional". 

De acordo com a decisão proferida, a Constituição Federal não 
estendeu a esse Ministério Público especial a prerrogativa de iniciar o 
processo de formação das leis e, como ele integra a estrutura 
administrativa do Tribunal de Contas da União, permitiu que esta 
Corte viesse a incluí-lo na proposição legislativa concernente à sua 
organização e estrutura, já que possui autonomia para fazê-lo. 

Já a iniciativa para legislar sobre o cargo de Auditor é matéria 
tranqüila, uma vez que este é integrante da Secretaria do Tribunal. 

Assim sendo, não há obstáculo juridíco-constitucional a que a 
proposição tramite nesta Casa, visto que o mencionado "parque!" 
deve integrar a estrutura administrativa da Corte de Contas do Estado. 
Por esse motivo, é da competência do Presidente dessa egrégia Corte 
dar posse, conceder férias e expedir atos de reconhecimento de 
direitos e vantagens relativos aos Procuradores do Ministério Público 
especial, bem como criar seus cargos e fixar seus subsídios. 

Ainda pelo prisma da análise jurídico-constitucional, observamos 
que, se aprovado, o projeto de lei em questão acarreta aumento de 
despesa com pessoal, com o provimento dos cargos criados. A Lei 
Complementar Federal nº 101 - Lei de Responsabilidade Fiscal -, de 
2000, conceitua despesa com pessoal em seu art. 18 e, no art. 19, 
estabelece limites para os referidos gastos, sendo nulo de pleno 
direito, conforme preceitua o art. 21 da mencionada norma, o ato que 
provoque aumento da despesa com pessoal e que não atenda às 
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exigências dos seus arts. 16 e 17, ao disposto no inciso XIII do art. 37 
e no § 1 º do art. 169 da Constituição da República. 

A esse respeito, cumpre-nos ressaltar que acompanha o projeto de 
lei relatório do impacto financeiro-orçamentário relativo à criação dos 
cargos em questão, bem como das outras despesas decorrentes da 
aplicação dos demais dispositivos do projeto em comento, se 
aprovado. A análise do conteúdo dessa informação será feita pela 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, no momento 
oportuno e à luz das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

É importante ressaltar que, após o recebimento pela Mesa da 
Assembléia da proposição em comento, foi encaminhado a esta Casa 
ofício do Presidente do Tribunal de Contas propondo alterações no 
projeto, as quais serão observadas por esta Comissão neste parecer. 
As referidas alterações dizem respeito ao valor do subsídio fixado 
para os cargos criados e à data de validade do subsídio. A alteração 
no valor do subsídio visa a adequá-lo à regra historicamente seguida 
por aquela egrégia Corte, que fixa a remuneração do Auditor e do 
Procurador em 95% do subsídio do Procurador-Geral de Justiça do 
Estado. 

A Lei Complementar nº 1 01 estabelece normas de finanças públicas 
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no 
Capítulo 11 do Título VI da Constituição da República. O § 1 º do art. 1 º 
dispõe que a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação 
planejada e transparente, em que se previnem riscos e se corrigem 
desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o 
cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a 
obediência a limites e condições, no que tange a renúncia de receita, 
além da geração de despesas com pessoal, entre outras. As 
disposições contidas na mencionada lei complementar obrigam a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, estando 
compreendidos, nos mencionados entes, o Poder Executivo, o Poder 
Judiciário e o Ministério Público e o Poder Legislativo, neste 
abrangidos os Tribunais de Contas. 

No que tange ao limite de gastos com pessoal fixados na Lei de 
Responsabilidade Fiscal, o art. 19 dispõe que a despesa total com 
pessoal nos Estados, em cada período de apuração e em cada ente 
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da Federação, não poderá exceder 60% da Receita Corrente Liquida. 
Já alínea "a" do inciso I do art. 20 da referida norma dispõe que a 

repartição dos limites globais do art. 19 não poderá, na esfera 
estadual, exceder 3% para o Legislativo, incluido o Tribunal de Contas 
do Estado. Como a despesa com pessoal do Tribunal de Contas é 
computada dentro dos limites fixados para o Poder Legislativo e, 
conforme explicado anteriormente, o Presidente dessa Corte não 
possui prerrogativa de oferecer emenda a projeto de lei em 
tramitação, não encontramos óbice a que seja apresentada emenda 
de autoria parlamentar aumentando despesa com pessoal, no caso. 

Conclusão 
Com base no exposto, concluímos pela legalidade, pela 

constitucionalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei nº 3.335/2006 
com as Emendas nº' 1 e 2, a seguir redigidas. 

Emenda nº 1 
Dê-se ao art. 2º a seguinte redação: 
"Art. 2º - O subsídio do Auditor do Tribunal de Contas é fixado em 

R$21.005,68 (vinte e um mil cinco reais e sessenta e oito centavos) a 
partir de 1 º de janeiro de 2006.". 

Emenda nº 2 
Dê-se ao art. 3º a seguinte redação: 
"Art. 3º - O subsídio do Procurador do Ministério Público junto ao 

Tribunal de Contas é fixado em R$21.005,68 (vinte e um mil cinco 
reais e sessenta e oito centavos) a partir de 1 ºde janeiro de 2006.". 

Sala das Comissões, 28 de junho de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - José 

Henrique - Elbe Brandão. 
PARECER PARA O 1 ºTURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.335/2006 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Presidente do Tribunal de Contas do Estado, e 
resultante do desmembramento do Projeto de Lei Complementar nº 
71/2005, o Projeto de Lei nº 3.335/2006 cria os cargos de Auditor e de 
Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, fixa os 
seus subsidies e dá outras providências. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 1 º/6/2006, o projeto foi 
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distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração 
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Vem agora a matéria a esta Comissão para análise dos aspectos 
relativos ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102 do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em epígrafe cria os cargos de Auditor e de 

Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, fixa os 
seus subsídios e dá outras providências. 

A criação dos cargos e a fixação dos subsídios do Auditor e do 
Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, se 
aprovadas, bem como o Projeto de Lei Complementar nº 71/2006, 
tornam a estrutura administrativa do Tribunal de Contas do Estado 
adequada ao que dispõe a Emenda à Constituição nº 69, de 
21/12/2004, e às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal -
STF - nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº' 1.067-MG e 
2.068-4-MG, relativas à forma de ingresso nas carreiras de Auditor e 
de membro do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, 
respectivamente, cujos acórdãos foram publicados em 21/11/97 e em 
16/5/2003. 

Como já foi apontado no parecer exarado pela Comissão de 
Constituição e Justiça, a criação de cargos na Secretaria do Tribunal 
de Contas e a fixação de sua remuneração encontram-se listadas no 
rol de competências privativas do Presidente do Tribunal de Contas, 
conforme prescrito no art. 66 da Carta Estadual. 

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou à proposição 
original, desmembrada do Projeto de Lei Complementar nº 71/2006, 
as Emendas nº' 1 e 2, visando à adequação dos subsídios fixados 
para os cargos criados, tendo em vista a regra historicamente seguida 
por aquela egrégia Corte, que fixa a remuneração do Auditor e do 
Procurador em 95% do subsídio do Procurador-Geral de Justiça, bem 
como a data para vigorar a novã remuneração devida aos ocupantes 
dos referidos cargos. 

A medida, com a qual concordamos, guarda o mérito de sanar um 
problema que, com o tempo, comprometeria o desenvolvimento dos 
trabalhos dessa Corte de Contas no que concerne à sua competência. 
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A ausência do Ministério Público especial no exerc1c1o da função 
ministerial, como "fiscal da lei", é fato que acarretaria a invalidade de 
vários atos do Tribunal em sua ação fiscalizadora. Além disso, é 
necessária também a solução para o problema do ingresso dos novos 
Auditores do Tribunal, também para o perfeito funcionamento da Corte 
de Contas, conforme já foi explicitado neste parecer. 

Conclusão 
Com base no exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

3.335/2006 com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Sala das Comissões, 28 de junho de 2006. 
Fahim Sawan, Presidente e relator - Sargento Rodrigues - Domingos 

Sávio - José Henrique - Elisa Costa. 
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.335/2006 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Presidente do Tribunal de Contas do Estado e 
resultante do desmembramento do Projeto de Lei Complementar nº 
71/2005, o Projeto de Lei nº 3.335/2006 cria os cargos de Auditor e de 
Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, fixa os 
seus subsídios e dá outras providências. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça, examinando 
o projeto, concluiu por sua constitucionalidade, juridicidade e 
legalidade e apresentou as Emendas nºs 1 e 2. A seguir a Comissão 
de Administração Pública opinou por sua aprovação, com as emendas 
apresentadas pela Comissão anterior. 

Agora vem o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos 
termos regimentais. 

Fundamentação 
A proposição em análise cria quatro cargos de Auditor e quatro de 

Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, fixa os 
seus subsídios e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise, entendeu 
que não há obstáculo jurídico-constitucional a que a proposição 
tramite nesta Casa, pois é da competência do Presidente desse órgão 
dar posse, conceder férias e expedir atos de reconhecimento de 
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direitos e vantagens relativos aos Procuradores do Ministério Público 
especial, bem como criar seus cargos e fixar seus subsídios. As 
emendas apresentadas foram solicitadas pelo Presidente do Tribunal 
de Contas e dizem respeito ao valor do subsídio fixado para os cargos 
criados e à data de validade do subsídio. A alteração no valor do 
subsidio visa a adequá-lo à regra historicamente seguida por essa 
egrégia Corte, que fixa a remuneração do Auditor e do Procurador em 
95% do subsídio do Procurador-Geral de Justiça do Estado. 

Cabe a esta Comissão analisar o impacto financeiro-orçamentário 
relativo à criação dos cargos em questão. A Lei Complementar nº 
101 - Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF - estabelece normas de 
finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, 
com amparo no Capítulo li do Título VI da Constituição da República, 
que abrangem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
sendo que, nos mencionados entes, estão compreendidos o Poder 
Executivo, o Poder Judiciário e o Ministério Público e o Poder 
Le_gislativo, neste abrangidos os Tribunais de Contas. 

E importante observar a preservação do equilíbrio fiscal, mantendo-
se a estrita obediência aos limites previstos na Lei de 
Responsabilidade Fiscal. O art. 17 da LRF determina que os atos que 
criarem ou aumentarem despesa de caráter continuado, como é o 
caso das despesas de pessoal, deverão ser instruídos com a 
estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que 
devam entrar em vigor e nos dois subseqüentes e demonstrar a 
origem dos recursos para seu custeio. 

De acordo com informações da Diretoria Geral do Tribunal de 
Contas, o impacto financeiro com a aprovação do projeto será de 
R$2.305.466,00, no corrente exercício financeiro. Assim, a despesa 
de pessoal do Tribunal de Contas, para o ano de 2006, será de 
R$221.290.1 05,00. Quanto ao limite constitucional de 3% da Receita 
Corrente Líquida a que deve obedecer o Poder Legislativo para as 
despesas com pessoal, a aprovação do projeto fará com que o 
Tribunal de Contas exceda o limite de 0,773% estabelecido para o 
órgão. No entanto, esse aumento não compromete o limite de 3% 
estabelecido para todo o Poder Legislativo. 

Conclusão 
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Com base no exposto, somos pelo aprovação do Projeto de Lei nº 
3.335/2006, no 1 º turno, com as Emendas nº' 1 e 2, apresentadas 
pela Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 5 de julho de 2006. 
Domingos Sávio, Presidente - Dilzon Melo, relator - Elisa Costa -

Sebastião Helvécio - Luiz Humberto Carneiro - Jayro Lessa. 
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 161/2003 

Comissão de Segurança Pública 
Relatório 

De autoria do Deputado Rogério Correia, o Projeto de Lei nº 
161/2003, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 
1.491/2001, disciplina a criação de cães e sua condução em via 
pública e dá outras providências. 

Aprovado em 1 º turno na forma do Substitutivo nº 2, com as 
Emendas nºs 1 e 2, vem agora o projeto a esta Comissão para 
receber parecer para o 2º turno, conforme determina o art. 189, c/c o 
art. 102, XV, do Regimento Interno. 

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer. 
Fundamentação 

A proposição em análise, de inquestionável relevância para a 
sociedade, pretende estabelecer normas disciplinadoras para a 
criação e a condução de cães de raças perigosas em vias públicas e 
com isso oferecer segurança à vida humana, atendendo a princípio 
constitucional republicano e a um dever do Estado. 

Esta Comissão, no 1 º turno, posicionou-se favoravelmente ao 
projeto na forma do Substitutivo nº 2, que apresentamos. Em seguida, 
foi a matéria submetida ao exame da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária, que entendeu necessário apresentar as 
Emendas nºs 1 e 2 ao Substitutivo nº 2. 

As alterações introduzidas pela Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária referem-se à mudança de Unidade Fiscal 
de Referência - Ufir - para Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais -
Ufemg - e à criação do Disque-Cão, serviço telefônico gratuito para 
recebimento de denúncia de infração ao previsto na proposição, 
alterações essas acatadas por esta relataria. 

Buscando aprimorar a proposição, apresentamos a seguir as 
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Emendas nºs 1 e 2 ao vencido em 1 º turno. A Emenda nº 1 pretende 
obrigar os proprietários e os condutores dos cães das raças de que 
trata a proposição a efetuarem seguro relativo a danos. A Emenda nº 
2 visa proibir a circulação desses animais em um raio de 1OOm de 
estabelecimentos de ensino públicos ou privados. 

Dessa forma, reiteramos nossa posição favorável adotada no 1 º 
turno, ressaltando a importância da matéria para a sociedade. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

161/2003, no 2º turno, na forma do vencido em 1º turno, com as 
Emendas nºs 1 e 2, a seguir apresentadas. 

Emenda nº 1 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. ... - Os proprietários ou condutores de cães das raças de que 

trata o art. 1 º desta lei ficam obrigados a fazer seguro de danos contra 
terceiros, a fim de cobrir as despesas oriundas de possíveis danos 
que venham a ser causados pelo animal sob sua guarda.". 

Emenda nº 2 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. ... - Ficam os condutores de cães a que se refere o art. 1 º desta 

lei proibidos de circularem com os seus animais em até 100m (cem 
metros) de distância de estabelecimentos de ensino públicos ou 
privados. 

Parágrafo único - O descumprimento do disposto no 'caput' deste 
artigo sujeita o proprietário ou responsável às sanções dispostas no 
art. 3º desta lei.". 

Sala das Comissões, 5 de julho de 2006. 
Zé Maia, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Laudelino 

Augusto. 
PROJETO DE LEI Nº 161/2003 

(Redação do Vencido) 
Disciplina a criação de cães e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - A criação de cães das raças pastor alemão, pitbull, 

dobberman, fila brasileiro, rottweiller, seus mestiços e outros de porte 
físico e força semelhantes, segundo classificação da Federação 
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Cinológica Internacional - FCI -,será regida por esta lei. 
Art. 2º - Os cães a que se refere o art. 1 º desta lei que contarem 

mais de cento e vinte dias de idade serão registrados na Secretaria de 
Defesa Social, diretamente ou por meio de convênio, mediante 
apresentação, pelo proprietário, da seguinte documentação: 

I -comprovante de vacinação do animal; 
11- qualificação do vendedor e do proprietário do animal; 
111- declaração da finalidade da criação do animal. 
Art. 3º - O descumprimento do disposto no art. 2º desta lei 

acarretará: 
I -a apreensão do animal; 
11 - o pagamento, pelo proprietário, de multa de 500 Ufemgs 

(quinhentas Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), que será 
cobrada em dobro na hipótese de reincidência. 

§ 1 º - Será concedido ao proprietário de cão apreendido o prazo de 
quinze dias para adequar-se ao disposto no art. 2º, após o qual o 
animal não procurado será encaminhado a entidade de ensino e 
pesquisa, para fins de estudo. 

§ 2º - As despesas decorrentes do cumprimento do disposto neste 
artigo, incluídas a apreensão, a guarda e a manutenção do cão, 
correrão à conta do proprietário do animal. 

Art. 4º - Fica proibida, no Estado, a adoção e procriação de cães da 
raça pitbull. 

Parágrafo único - Para efeito do cumprimento da proibição prevista 
no "caput" deste artigo, os cães em idade de procriação deverão ser 
esterilizados. 

Art. 5º - A criação dos cães a que se refere o art. 1 º desta lei está 
sujeita à adoção, pelo proprietário ou responsável, das seguintes 
medidas de proteção: 

I -afixação, no animal, de coleira com o número do seu registro; 
11 - manutenção do animal em área delimitada, com dimensões 

suficientes para o seu manejo seguro, guarnecida com cercas, muros 
ou grades que impeçam a fuga do animal e resguardem a circulação 
de transeuntes nas proximidades; 

111- afixação, de forma visível, à entrada do imóvel onde é mantido o 
cão, de placa de advertência informando a raça, a periculosidade e o 



239 

número do registro do animal; 
IV - impedimento do acesso do cão a caixas de correio, hidrômetros, 

caixas de leitura de consumo de energia elétrica e equipamentos 
congêneres. 

Art. 6º - Na condução em via pública e no transporte dos cães a que 
se refere o art. 1 º desta lei, deverão ser utilizados equipamentos de 
contenção do animal. 

Art. 7º - O cão das raças a que se refere o art. 1 º desta lei que 
agredir alguém será recolhido e examinado por médico veterinário, 
que, após exame, deverá emitir parecer por sua permanência ou não 
no convívio social. 

Parágrafo único - Se o parecer for pela impossibilidade de 
permanência do cão no convívio social e por sua eliminação, esta 
deverá ser realizada por médico veterinário, após sedação do animal. 

Art. 8º - O proprietário do animal que ferir alguém fica sujeito a multa 
de 1.000 (mil) Ufemgs. 

Art. 9º - No caso de a vítima comprovar, por meio de laudo médico 
acompanhado de boletim de ocorrência ou representação, que houve 
algum tipo de lesão decorrente de ataque de cão das raças a que se 
refere o art. 1 º desta lei, a multa a que se refere o art. 8º será cobrada 
em dobro. 

Art. 1 O - Para o caso de ocorrência de lesão corporal grave, o 
proprietário do animal será multado em 3.000 (três mil) Ufemgs. 

Art. 11 - Fica criado o Disque-Cão, serviço telefônico gratuito para 
recebimento de denúncia de infração ao disposto nesta lei. 

Art. 12 - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo 
de noventa dias contados da data de sua publicação. 

Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.363/2005 

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte 
Relatório 

De autoria da Deputada Lúcia Pacífico, o projeto em epígrafe 
disciplina a prestação de informações e o fornecimento de 
documentos por parte das operadoras de planos de saúde quando da 
negativa total ou parcial de cobertura de assistência médica ou 
internação. 
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A matéria foi aprovada no 1 º turno na forma do Substitutivo nº 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Retorna o projeto a esta Comissão a fim de receber parecer para o 
2º turno, nos termos do art. 189 do Regimento Interno, cabendo-nos, 
ainda, elaborar a redação do vencido, que segue anexa e é parte 
deste parecer. 

Fundamentação 
A proposta em análise pretende estabelecer critérios a serem 

adotados pelas operadoras de planos e seguros de saúde, quando da 
negativa total ou parcial de atendimento aos usuários dos serviços por 
elas prestados, conforme dispõe o art. 1 º do projeto. 

Restou evidenciado, quando do trâmite do projeto no 1 º turno, que a 
adoção das medidas propostas torna-se oportuna, uma vez que dará 
fim a um grave problema enfrentado pelos consumidores, quando se 
vêem sem condições de obter atendimento médico ou hospitalar, em 
decorrência da conduta adotada pelos fornecedores. 

Em muitas situações os usuários desses serviços deparam com a 
recusa do atendimento médico hospitalar, sem que a operadora do 
plano se manifeste, formalmente, quanto às razões que a levaram a 
assumir essa conduta. O consumidor, por sua vez, não consegue nem 
sequer reunir documentos para comprovar a recusa do atendimento e 
postular em juízo o direito que, muitas vezes, lhe é assegurado pela 
lei. 

Essa situação se perpetua exatamente pela falta de normas que 
venham a regular a matéria, conforme se pretende com a proposição 
em análise. 

Constata-se, pois, que a proposta vai ao encontro dos interesses da 
classe consumerista, razão que leva a nos manifestarmos 
favoravelmente ao trâmite do projeto. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2° turno, do 

Projeto de Lei nº 2.363/2005 na forma do vencido no 1 º turno. 
Sala das Comissões, 5 de julho de 2006. 
Chico Rafael, Presidente - João Leite, relator - Maria Olívia. 

PROJETO DE LEI Nº 2.363/2005 
(Redação do Vencido) 
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Dispõe sobre informações e documentos a serem fornecidos por 
operadora de plano de saúde ou de seguro-saúde. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - As informações a serem prestadas e os documentos a 

serem fornecidos pelas operadoras de planos e seguros privados de 
assistência à saúde, na hipótese de negativa parcial ou total de 
cobertura de procedimentos médicos, cirúrgicos, de diagnóstico, 
tratamento e internação, serão reguladas por esta lei. 

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, entende-se por negativa 
de cobertura a recusa de custear a assistência à saúde de qualquer 
natureza, ainda que fundamentada em lei ou cláusula contratual. 

Art. 2° - Na hipótese de negativa de cobertura, total ou parcial, a 
operadora do plano ou seguro de assistência à saúde entregará ao 
consumidor, no local do atendimento médico, imediatamente e 
independentemente de requisição: 

I - comprovante da negativa de cobertura, onde constará, além do 
nome do cliente e do número do contrato: 

a) o motivo da negativa, de forma clara, inteligível e completa, 
vedado o emprego de expressões vagas, abreviações ou códigos; 

b) a razão ou denominação social da operadora ou seguradora; 
c) o número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ -da 

operadora ou seguradora; 
d) o endereço completo e atualizado da operadora ou seguradora; 
11 - uma via da guia de requerimento para autorização de cobertura. 
Art. 3°- Sem prejuízo do que dispõe o art. 2°, o hospital privado 

entregará imediatamente ao consumidor, no local do atendimento 
médico, desde que solicitado: 

I - declaração escrita informando a negativa de cobertura, contendo 
os elementos a que se refere o art. 2°, I, desta lei; 

11 - a data e a hora do recebimento da negativa; 
111 - o laudo ou relatório do médico responsável, que atestará a 

necessidade da intervenção médica e, se for o caso, sua urgência. 
Art. 4 o- A prestação das informações de que trata esta lei poderá se 

dar por fax ou qualquer outro meio que assegure ao consumidor 
documento escrito e identificável como emitido pelo fornecedor, 
vedada a utilização exclusiva de comunicação verbal. 
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Art. 5o - Na hipótese de o consumidor estar impossibilitado ou com 
qualquer dificuldade para solicitar ou receber os documentos e as 
declarações, poderá fazê-lo, independentemente de procuração ou 
autorização: 

I - parente, por consangüinidade ou afinidade, nos termos da lei civil; 
11 - pessoa que estiver acompanhando o consumidor no local de 

atendimento, independentemente de parentesco; 
111 - advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, 

independentemente da demonstração de interesse. 
Parágrafo único - A entrega dos documentos a um dos indicados 

neste artigo não impede os demais de, mediante solicitação, obter 
outra via daqueles. 

Art. 6 o - O consumidor ou quem possa receber os documentos não 
será obrigado a se deslocar do local de atendimento para obtê-los. 

Art. 7°- 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. 8 o- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.915/2006 

Comissão de Administração Pública 
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. 

Aprovado no 1 º turno com as Emendas nºs 1 a 3, retoma o projeto a 
esta Comissão, para receber parecer para o 2º turno, nos termos do 
art. 189 do Regimento Interno. 

Em anexo, a redação do vencido, que é parte deste parecer. 
Fundamentação 

A proposição em exame tem o escopo"de fixar o efetivo do Corpo de 
Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG - em 7.994 oficiais e 
praças, distribuídos da seguinte forma, conforme determina o art. 1 º 
da proposição e 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 
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Saúde Bombeiros Militares- QOSBM -, 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 ocorrerá apenas 
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. Ademais, 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. 

É oportuno assinalar que, desde a promulgação da Emenda à 
Constituição nº 39, de 1999, o Corpo de Bombeiros Militar se 
desvinculou da Polícia Militar e passou à condição de órgão autônomo 
da administração direta do Executivo. Além disso, a Lei Complementar 
nº 54, de 1999, que dispõe sobre a organização básica do Corpo de 
Bombeiros Militar, assegura, expressamente, no art. 4º, a autonomia 
administrativa e financeira da corporação para elaborar a sua 
programação financeira, decidir sobre a situação de seu pessoal ativo 
e pessoal inativo, executar contabilidade própria e adquirir materiais, 
viaturas e equipamentos específicos. 

Com base na sistemática legal vigente (Lei nº 13.400, de 1999), o 
efetivo do Corpo de Bombeiros Militar é de 4.804 oficiais e praças, 
número aquém do necessário para atender à demanda. Atualmente, 
existem unidades da corporação apenas em 35 Municípios mineiros, 
especialmente pela falta de recursos humanos e pelo considerável 
custo dos equipamentos. A meta prevista é a de instalar unidades ou 
frações do Corpo de Bombeiros nos Municípios com população 
superior a 30 mil habitantes, o que totaliza 105 comunas, de acordo 
com a exposição de motivos do Comandante-Geral da instituição, a 
qual está anexada ao projeto sob comento. 

Levando em conta que o órgão em questão dispõe de estrutura 
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própria e exerce relevante missão no contexto da segurança pública, 
entendemos que a ampliação de seu quadro de efetivos é uma 
medida justa, razoável e compatível com a realidade social, o que 
revela a conveniência e a oportunidade da proposição; todavia, o 
vencido contém alguns equívocos que devem ser corrigidos, a 
começar pela dicção do art. 1 º, que substituiu, equivocadamente, a 
denominação do Quadro de Oficiais de Administração Bombeiros 
Militar - QOABM - para Quadro de Oficiais Complementar Bombeiros 
Militares - QOCBM -, composto por Oficiais Combatentes e Músicos 
possuidores do Curso de Habilitação de Oficiais - CHO. Ora, o Quadro 
de Oficiais e Praças da corporação está consagrado no art. 29 da 
mencionada Lei Complementar nº 54, não podendo ser alterado por lei 
ordinária, razão pela qual apresentamos a Emenda nº 1. Ao ensejo, 
acatamos a emenda encaminhada a esta Casa pelo Governador do 
Estado, a qual amplia o efetivo total do Corpo de Bombeiros Militar, 
que passa de 7.994 para 7.999 integrantes, entre oficiais e praças. 
Essa alteração incide especificamente sobre as patentes de Coronel e 
Major do Quadro de Oficiais Bombeiros Militares - QOBM -, cujos 
componentes passarão a ser de 11 e 49 oficiais, respectivamente. Há, 
portanto, um acréscimo de duas patentes de Coronel e de três 
patentes de Major, ampliação que tem por escopo tornar a 
Corporação mais eficiente e operante. O acatamento da referida 
emenda do Chefe do Poder Executivo implica, obviamente, alteração 
do anexo do vencido, o que propomos mediante a citada Emenda nº 
1. Ademais, aproveitamos o ensejo, para inserir no art. 1 º do vencido 
preceito que assegura aos médicos integrantes do Quadro de Oficiais 
de Saúde Bombeiros Militares - QOSBM - atribuições de regulação 
médica no atendimento móvel de urgência do CBMMG, para atuação 
integrada entre o Estado e os Municípios, na forma de regulamento. 
Nesse particular, acatamos sugestão do Deputado Fahim Sawan. 

Por outro lado, o art. 5° do vencido propõe a modificação do art. 5° 
da Lei nº 14.445, de 2002, de modo a permitir que dois bombeiros 
militares sejam cedidos à Assembléia Legislativa, mediante convênio, 
na forma de Deliberação da Mesa; ocorre, porém, que essa lei trata 
especificamente dos efetivos da Policia Militar, instituição que não 
abarca o Corpo de Bombeiros Militar, pois este foi transformado em 
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órgão autônomo por força da citada Emenda à Constituição nº 39. 
Conseqüentemente, o assunto deve ser regulado na lei que fixa o 
efetivo do Corpo de Bombeiros Militar, razão pela qual apresentamos 
a Emenda n' 2, que tem o escopo de alterar a redação do art. 5º do 
vencido. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

2.915/2006 na forma do vencido no 1 º turno com as Emendas nºs 1 e 
2, a seguir redigidas. 

Emenda n' 1 
Dê-se ao art. 1 º a seguinte redação, e substituam-se, no anexo do 

projeto, o QOBM e o QOCBM pelos seguintes quadros: 
"Art. 1' - O efetivo do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais -

CBMMG -fica fixado em 7.999 (sete mil novecentos e noventa e nove) 
oficiais e praças, assim dispostos: 

I -Quadro de Oficiais Bombeiros Militares- QOBM -; 
11 - Quadro de Oficiais de Administração Bombeiros Militares -

QOABM -, composto de Oficiais de Administração e Músicos; 
111 - Quadro de Oficiais de Saúde Bombeiros Militares - QOSBM -, 

composto de Oficiais Médicos, Dentistas e Psicólogos; 
IV - Quadro de Praças Bombeiros Militares - QPBM -, composto de 

Praças Combatentes, Condutores e Operadores de Viatura e 
Corneteiros; 

V- Quadro de Praças Especialistas Bombeiros Militares - QPEBM -, 
composto de Praças de Motomecanização, Músicos, Auxiliares de 
Saúde e Comunicações. 

§ 1 º - O efetivo de que trata o "caput" deste artigo fica distribuído 
conforme os quadros, as categorias, os postos e as graduações 
constantes no anexo desta lei. 

§ 2° - A ativação dos cargos, até o limite fixado no "caput" deste 
artigo, só poderá ocorrer depois de cumpridos os requisitos 
constantes 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 CBMMG. 

§ 3° - A promoção para os postos decorrentes do acréscimo do 
efetivo do CBMMG de que trata esta lei somente poderá ocorrer após 
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aprovação da Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão 
e Finanças. 

§ 4º - No Quadro de Oficiais de Saúde Bombeiros Militares -
QOSBM - previsto no inciso 111, os médicos têm atribuições de 
regulação médica no atendimento móvel de urgência do CBMMG, 
para atuação integrada entre o Estado e os Municípios, na forma de 
regulamento. 

( ... ) 
·- As tabelas referentes ao "Anexo- QOBM (Posto e Efetivo)" foram 

publicadas no "Diário do Legislativo" de 6.7.2006. 
Emenda nº 2 

Dê-se ao art. 5º a seguinte redação: 
"Art. 5º - Será admitida, mediante convênio, a cessão à Assembléia 

Legislativa de até dois bombeiros militares, que prestarão apoio às 
atividades institucionais de competência da Presidência do Poder 
Legislativo, na forma de deliberação da Mesa da Assembléia 
Legislativa.". 

Sala das Comissões, 5 de julho de 2006. 
Fahim Sawan, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Gustavo 

Valadares - Edson Rezende. 
PROJETO DE LEI Nº 2.915/2006 

(Redação do Vencido) 
Fixa o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais 

CBMMG - e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - O efetivo do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais -

CBMMG - fica fixado em 7.994 (sete mil novecentos e noventa e 
quatro) oficiais e praças, assim dispostos: 

I -Quadro de Oficiais Bombeiros Militares- QOBM -; 
11 - Quadro de Oficiais Complementar Bombeiros Militares -

QOCBM -, composto por Oficiais Combatentes e Músicos possuidores 
do Curso de Habilitação de Oficiais- CHO -; 

111 - Quadro de Oficiais de Saúde Bombeiros Militares - QOSBM -, 
composto de Oficiais Médicos, Dentistas e Psicólogos; 

IV - Quadro de Praças Bombeiros Militares - QPBM -, composto de 
Praças Combatentes, Condutores e Operadores de Viatura e 
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Corneteiros; 
V - Quadro de Praças Especialistas Bombeiros Militares - QPEBM -, 

composto de Praças de Motomecanização, Médicos, Auxiliares de 
Saúde e Comunicações. 

§ 1 º - O efetivo de que trata o "caput" deste artigo fica distribuído 
conforme os quadros, as categorias, os postos e as graduações 
constantes no anexo desta lei. 

§ 2º - A ativação dos cargos, até o limite fixado no "caput" deste 
artigo, somente poderá ocorrer depois de cumpridos os requisitos 
constantes 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 de Minas Gerais. 

§ 3º - Os oficiais combatentes do QOCBM desempenharão cargos e 
encargos atribuídos aos do QOBM. 

§ 4º - Os oficiais pertencentes ao QOABM passarão a integrar o 
QOCBM, obedecendo-se, para acesso ao primeiro posto deste 
Quadro, às disposições legais pertinentes. 

§ 5º - A promoção para os postos decorrentes do acréscimo do 
efetivo do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG - de 
que trata esta lei somente poderá ocorrer após a aprovação da 
Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças. 

Art. 2º - A distribuição do efetivo nas unidades do Corpo de 
Bombeiros Militar de Minas Gerais, no Tribunal de Justiça Militar, no 
Gabinete Militar do Governador do Estado, no Gabinete do Vice-
Governador do Estado e na Coordenadoria Estadual de Defesa Civil 
será estabelecida em Quadro de Organização e Distribuição aprovado 
por decreto. 

Art. 3° - O efetivo de Praças Especiais e de Soldados de 2ª classe 
terá número variável, obedecidos os limites de: 

I - 30 (trinta) Aspirantes-a-Oficial; 
11- 120 (cento e vinte) Alunos do Curso de Formação de Oficiais; 
111- 500 (quinhentos) Soldados de 2ª classe. 
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. 
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Parágrafo único - O número de militares do sexo feminino não será 
limitado nos demais quadros. 

Art. 5º - O art. 5º da Lei nº 14.445. de 26 de novembro de 2002, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 5º - Será admitida, mediante convênio, a cessão à Assembléia 
Legislativa de até quatro policiais militares, dois bombeiros militares e 
três pilotos, que prestarão apoio às atividades institucionais de 
competência da Presidência do Poder Legislativo, na forma de 
Deliberação da Mesa da Assembléia Legislativa.". 

Art. 6º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por 
conta de dotação orçamentária própria. 

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 82 - Fica revogada a Lei nº 13.400, de 13 de dezembro de 1999. 
*- As tabelas referentes ao "Anexo (a que se refere o art. 1 º da Lei 

nº , de de de 2006)" foram publicadas no "Diário do Legislativo" de 
6.7.2006. 
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.949/2006 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o projeto em epígrafe concede 
pensão especial a Jorge Carone Filho e dá outras providências. 

Aprovado no 1 º turno na forma do Substitutivo nº 1, de autoria desta 
Comissão de Administração Pública, compete-nos emitir o parecer 
para o 2º turno, consoante dispõe o art. 189 do Regimento Interno. 

Segue anexa a redação do vencido, conforme determina o § 1 º do 
mencionado art. 189 do diploma procedimental. 

Fundamentação 
A proposição em análise, em sua forma original, determina a 

concessão de pensão especial ao Sr. Jorge Carone Filho, em caráter 
mensal e a título vitalício, em valor correspondente ao subsídio pago a 
Secretário de Estado. Tal valor será reajustado na mesma época e no 
mesmo percentual do aumento a que fizerem jus os servidores 
públicos do Estado de Minas Gerais. 

Ainda consoante a redação original do projeto, a pensão será tida 
por intransferível e inacumulável em relação a qualquer outro 
benefício previdenciário, no âmbito do serviço público, outorgado pela 
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União, pelos Estados ou pelos Municípios, ressalvado o percebido 
como contribuinte do Regime Geral de Previdência Social - RGPS. 

Além da pensão especial, o projeto determina ainda o pagamento, a 
título de indenização por lucros cessantes, de valor correspondente ao 
teto remuneratório constitucional aplicável ao Poder Executivo do 
Estado, multiplicado pelo número de meses que faltaram, por motivo 
de cassação, para que o beneficiário cumprisse integralmente o 
mandato de Prefeito Municipal de Belo Horizonte. 

Nesta oportunidade, ratificamos os termos do parecer exarado por 
esta Comissão por ocasião do exame da matéria em 1º turno, quando 
nos posicionamos favoravelmente à concessão da indenização, como 
uma forma de reparação dos danos causados pelo poder público ao 
Sr. Jorge Carone Filho, a partir de uma medida arbitrária e desprovida 
de base legal. Reforçamos uma vez mais o entendimento de que, 
muito embora o ato formal de cassação tenha promanado da Câmara 
Municipal de Belo Horizonte, resultou claro, na instrução do processo, 
que houve decisiva interferência do Estado para que tal ato se 
consumasse. Contudo, no que toca à concessão da pensão, 
reiteramos ser esta indevida, pois o objetivo de reparação patrimonial 
já está plenamente atingido com a indenização. 

Assim, endossamos o teor do parecer de 1 º turno, que opinou pela 
aprovação da matéria na forma do Substitutivo nº 1, que mantém a 
concessão da indenização, eliminando, contudo, a pensão, 
substitutivo esse que foi aprovado em 1 º turno. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

2.949/2006 na forma do vencido em 1 º turno. 
Sala das Comissões, 5 de julho de 2006. 
Fahim Sawan, Presidente e relator - Sargento Rodrigues - Gustavo 

Valadares - Edson Rezende. 
PROJETO DE LEI Nº 2.949/2006 

(Redação do Vencido) 
Concede indenização especial a Jorge Carone Filho. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - Fica concedida indenização especial a Jorge Carone Filho, a 

título de lucros cessantes, no valor correspondente ao teto 
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remuneratório constitucional aplicável ao Poder Executivo do Estado, 
multiplicado pelo número de meses que faltaram, por motivo de 
cassação, para que cumprisse integralmente o mandato de Prefeito 
Municipal de Belo Horizonte. 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor no exercício financeiro subseqüente 
ao de sua publicação. 
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.391/2006 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 3.391/2006 
cria o Fundo para Universalização do Acesso a Serviços de 
Telecomunicação em Minas Gerais - Fundomic -, para execução do 
Programa Minas Comunica. 

Aprovada no 1 º turno, com as Emendas nºs 1 a 4, retorna a 
proposição a esta Comissão a fim de receber parecer para o 2º turno, 
cabendo-nos ainda elaborar a redação do vencido, que é parte deste 
parecer. 

Fundamentação 
O projeto em tela tem como objetivo a criação do fundo de natureza 

contábil denominado Fundomic, para viabilizar o Programa Minas 
Comunica. O Programa pretende criar condições para que 100% dos 
Municipios mineiros tenham acesso a serviços de telecomunicações, 
incluindo o serviço móvel, com capacidade de prover telefonia e 
transmissão de dados. 

O projeto foi amplamente debatido no 1 º turno, em audiência pública 
da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, na qual 
o Secretário de Desenvolvimento Econômico apresentou informações 
sobre o Programa Minas Comunica, discriminando seus objetivos, a 
forma como será implementado e dados sobre o serviço de telefonia 
no Estado. 

O Programa é uma das estratégias de desenvolvimento do Estado, 
inseridas nos projetos estruturadores. Pretende-se, com o 
atendimento dos objetivos do Programa Minas Comunica, em conjunto 
com a execução de outros programas dos projetos estruturadores, 
reduzir as desigualdades regionais e contribuir para a elevação do 
Índice de Desenvolvimento Humano - IDH - do Estado, dos atuais 
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0,773 para 0,855, até o ano de 2020. 
O governo espera, com o Programa, atender à população urbana e 

parte da população rural dos Municípios que não dispõem do serviço 
de telefonia celular móvel e, ao atrair investimentos privados para as 
regiões menos desenvolvidas, gerar novos empregos e, 
conseqüentemente, incrementar a arrecadação do ICMS. 

Segundo informa a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a 
estimativa inicial de investimento por localidade varia de 
R$700.000,00 a R$1.000.000,00, e o investimento total ficará na 
ordem de R$300.000.000,00. O Estado deverá participar com o 
investimento, até o final de 2007, de até R$200.000.000,00, ficando o 
valor excedente em relação ao previsto para o Fundo sob a 
responsabilidade dos parceiros. 

O investimento neste exercício poderá atingir o montante de 
R$40.000.000,00. 

O projeto foi aperfeiçoado no 1 º turno, com a inclusão de 
dispositivos visando compatibilizar, no PPAG 2004-2007, as 
altera·ções decorrentes da criação da unidade orçamentária Fundomic, 
a previsão da forma de aplicação das eventuais disponibilidades 
financeiras do Fundo e a eliminação da hipótese da contratação de 
operação de crédito como fonte de recursos para a abertura do crédito 
adicional, obedecendo à vedação, prevista na Resolução nº 43, de 
2001, do Senado, de sua realização nos 180 dias finais do mandato 
do Governador do Estado. Na forma em que foi aprovada no 1 º turno, 
a proposição está em consonância com as determinações da Lei 
Complementar nº 91, de 19/1/2006, que dispõe sobre a criação, 
alteração e extinção de fundos no Estado, e com as demais normas 
do ordenamento jurídico em vigor. 

Apesar de gerar despesas para o erário, o Programa contribuirá 
para o cumprimento de metas visando o desenvolvimento do Estado, 
e, em médio e longo prazos, o investimento realizado será 
compensado pela melhoria do ICJH das regiões menos desenvolvidas 
e pelo aumento da arrecadação tributária, que tende a superar o valor 
investido. 

Visando aprimorar o texto do vencido no 1 º turno, esta Comissão 
apresenta as Emendas nºs 1 e 2, ao final deste parecer. A primeira 
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objetiva incluir um representante dos Municípios e outro dos usuários 
no Grupo Coordenador do Fundo, e a segunda redefine a forma de 
aplicação das disponibilidades financeiras temporárias do Fundo, 
utilizando o mesmo critério adotado para a aplicação das 
disponibilidades do caixa único do Estado. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

3.391/2006 na forma do vencido no 1 ºturno, com as Emendas nºs 1 e 
2, a seguir apresentadas. 

Emenda nº 1 
Dê-se ao art. 1 O a seguinte redação: 
"Art. 1 O - Integram o Grupo Coordenador do Fundomic: 
I - um representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Econômico; 
11 - um representante da Secretaria de Estado de Planejamento e 

Gestão; 
111 - um representante da Secretaria de Estado de Fazenda; 
IV - um representante da Secretaria de Estado de Governo; 
V - um representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Regional e Política Urbana; 
VI - um representante dos Municípios; 
VIl - um representante dos usuários. 
Parágrafo único - As atribuições e competências do Grupo 

Coordenador serão estabelecidas em regulamento, observadas as 
disposições aplicáveis da Lei Complementar no 91, de 19 de janeiro 
de 2006.". 

Emenda nº 2 
Dê-se ao § 22 do art. 4º a seguinte redação: 
"Art. 4º- ( ... ) 
§ 2º - As disponibilidades financeiras temporárias do Fundomic 

serão aplicadas em fundos de investimento lastreados exclusivamente 
em títulos públicos federais.". 

Sala das Comissões, 5 de julho de 2006. 
Domingos Sávio, Presidente e relator - Dilzon Melo - Luiz Humberto 

Carneiro - Leonídio Bouças - José Henrique. 
PROJETO DE LEI Nº 3.391/2006 
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(Redação do Vencido) 
Cria o Fundo para Universalização do Acesso a Serviços de 

Telecomunicação em Minas Gerais - Fundomic, para execução do 
Programa Minas Comunica. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica criado o Fundo para Universalização do Acesso a 

Serviços de Telecomunicação em Minas Gerais - Fundomic -, com o 
objetivo de dar suporte financeiro ao Programa de Universalização do 
Acesso a Serviços de Telecomunicações no Estado de Minas Gerais -
Minas Comunica, que se destina a viabilizar o acesso de todas as 
cidades mineiras ao serviço móvel, com capacidade de prover 
telefonia e transmissão de dados. 

§ 1 o- O Programa a ser sustentado com recursos do Fundomic será 
instituído em ato do Poder Executivo, que definirá também seus 
requisitos e condições operacionais, observadas as disposições desta 
lei e da Lei Geral de Telecomunicações. 

§ 2°- O Fundomic rege-se por esta lei, observado o disposto na Lei 
Complementar no 91, de 19 de janeiro de 2006. 

Art. 2 o - São beneficiárias do Fundo as operadoras de serviço de 
telecomunicações habilitadas a operar no Estado, selecionadas 
mediante processo licitatório, para participação no Programa Minas 
Comunica. 

Art. 3°- São recursos do Fundo: 
I - os consignados no orçamento do Estado ou em créditos 

adicionais; 
11 - os provenientes de operações de crédito externo de que o 

Estado seja mutuário; 
111- os provenientes de outras fontes. 
Art. 4 o - O Fundomic, de natureza e individuação contábeis, terá 

seus recursos aplicados sob a forma de operações definidas em 
regulamentação, nas seguintes modalidades: 

I - mediante contrapartida do Estado em projeto de parceria público-
privada; 

11 - aquisição de debêntures, conversíveis ou não em ações, 
remuneradas por índice de preços, com taxa de juros anuais de até 
1% (um por cento) a.a.; 
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111 - equalização de juros de operação financeira contratada pelas 
operadoras para viabilizar os investimentos de infra-estrutura 
necessários, limitada esta a 12% (doze por cento) a. a. 

§ 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar as aquisições de 
debêntures a que se refere o inciso 11 até o limite global de 
R$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) deduzidos desse 
limite, se for o caso, os valores máximos passíveis de desembolso por 
meio de contrapartida ou equalização prevista nos incisos I e 111 deste 
artigo. 

§ 2º - As disponibilidades financeiras temporárias do Fundomic 
serão aplicadas em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou 
operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública. 

Art. 5o - O prazo das operações contratadas no âmbito do Fundo 
será de até quinze anos contados da data da vigência desta lei, 
equivalente ao prazo de duração do Fundo. 

§ 1 o - Com a extinção do Fundo, as receitas decorrentes de seus 
direitos e as disponibilidades de caixa remanescentes reverterão ao 
Tesouro do Estado. 

§ 2 o- O Estado poderá redirecionar parcialmente recursos do Fundo 
para o Tesouro Estadual, desde que as finalidades do Programa não 
sejam comprometidas. 

Art. 6 o- O Programa de Universalização do Acesso aos Serviços de 
Telecomunicações no Estado de Minas Gerais- Minas Comunica tem 
como objetivos: 

I -disponibilizar, até 31 de dezembro de 2008, a todas as cidades do 
Estado o acesso aos serviços de telecomunicações, especialmente ao 
serviço móvel, com capacidade de prover telefonia e transmissão de 
dados; 

11 proporcionar infra-estrutura para acesso aos serviços 
governamentais por meio eletrônico .em todos os Municípios do 
Estado; 

111 - permitir aos cidadãos mineiros o acesso ao serviço móvel, com 
capacidade de prover telefonia e transmissão de dados, de forma 
universal, em todas as cidades do Estado, em igualdade de 
condições. 

§ 1 o- Para atingirem o objetivo descrito no inciso 111, as operadoras 
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que participarem do Programa deverão disponibilizar planos de 
serviço, em especial na modalidade pré-pago de forma equânime e 
não discriminatória, em todos os Municípios do Estado em que atuem, 
com qualidade de serviço adequada. 

§ 2º - Nos casos de descumprimento das normas que disciplinam as 
relações da empresa beneficiária com o Fundo, serão aplicadas pelo 
órgão gestor e executor, conforme graduado em regulamento, 
sanções como multa e juros moratórios, a suspensão ou o 
cancelamento de parcelas a liberar e a exigibilidade imediata da 
dívida, sem prejuízo das penalidades cíveis, penais e administrativas 
cabíveis. 

Art. r- Os programas a serem mantidos com recursos do Fundomic 
observarão as seguintes condições gerais, além das condições 
específicas definidas em regulamentação: 

I estabelecimento de cronograma físico-financeiro para 
disponibilização dos serviços nos Municípios do Estado; 

11 - exigência de tratamento isonômico aos consumidores em todos 
os Municípios do Estado por parte das operadoras participantes do 
Programa. 

Art. 8 o- O Fundomic terá como órgão gestor e executor a Secretaria 
de Estado de Desenvolvimento Econômico com as atribuições 
definidas no Regulamento, nos termos da Lei Complementar no 91, de 
2006. 

Parágrafo único - Ficam atribuídas à Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econômico as competências previstas na Lei 
Complementar no 91, de 2006. 

Art. 9 o - Cabe a Secretaria de Estado de Fazenda a supervisão 
financeira do gestor no que se refere à elaboração de sua proposta 
orçamentária e de cronograma financeiro da receita e da despesa. 

Art. 1 O - Integram o grupo coordenador do Fundomic um 
representante das seguintes Secretarias de Estado: 

I - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico; 
11 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão; 
111 - Secretaria de Estado de Fazenda; 
IV - Secretaria de Estado de Governo; 
V - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política 
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Urbana. 
Parágrafo umco - As atribuições e competências do grupo 

coordenador serão estabelecidas em regulamento, observadas as 
disposições aplicáveis na Lei Complementar no 9i, de 2006. 

Art. i i - Os demonstrativos financeiros do Fundomic obedecerão ao 
disposto na Lei Federal no 4.320, de i 7 de março de i 964, e aos 
demais atos normativos aplicáveis. 

Art. i 2 - Para implantar e desenvolver o Programa Minas Comunica, 
fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial até o 
montante de R$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), utilizando 
as seguintes fontes de recursos: 

I - superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício 
anterior; 

11 - recursos provenientes de excesso de arrecadação; 
111 - recursos resultantes de anulação parcial ou total de dotações 

orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei. 
Art. i 3 - Fica o Poder Executivo autorizado a compatibilizar, no 

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2004-2007, as 
alterações decorrentes da criação da unidade orçamentária Fundomic. 

Art. i 4 - Esta lei entra em v!gor na data de sua publicação. 
PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI No 

2.985/2006 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 2.985/2006, de autoria do Deputado lrani 
Barbosa, que dá denominação de Estrada Domingos Soares Vilela à 
rodovia Piumhi-Vargem Bonita (MG-34 i), 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 § i 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 2.985/2006 
Dá denominação ao trecho da Rodovia MG-34 i que liga os 

Municípios de Piumhi e Vargem Bonita. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 



257 

Art. 1 o- Fica denominado Estrada Domingos Soares Vilela o trecho 
da Rodovia MG-341 que liga os Municípios de Piumhi e Vargem 
Bonita. 

Art. 2 o- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 20 de junho de 2006. 
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Vanessa 

Lucas. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 

2.996/2006 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 2.996/2006, de autoria do Deputado Sebastião 
Helvécio, que dá denominação de Jacinto Antônio Bissiati à rodovia 
que liga o Município de Pedra Dourada à MG-111, 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 2.996/2006 
Dá denominação à rodovia que liga o Município de Pedra Dourada à 

MG-111. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o- Fica denominada Jacinto Antônio Bissiati a rodovia que liga 

o Município de Pedra Dourada à MG-111. 
Art. 2 o- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 20 de junho de 2006. 
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Vanessa 

Lucas. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 

3.035/2006 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 3.035/2006, de autoria do Deputado José 
Henrique, que dá denominação de Deputado Zezinho Bonifácio ao 
trecho da Rodovia MG-338 compreendido entre a Colônia Rodrigo 
Silva e o Município de lbertioga, foi aprovado em turno único, na forma 
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do Substitutivo 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 3.035/2006 
Dá denominação ao trecho da Rodovia MG-338 compreendido entre 

a Colônia Rodrigo Silva e o Município de lbertioga. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica denominado Deputado Zezinho Bonifácio o trecho da 

Rodovia MG-338 compreendido entre a Colônia Rodrigo Silva e o 
Município de lbertioga. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 20 de junho de 2006. 
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Vanessa 

Lucas. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 

3.046/2006 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nº 3.046/2006, de autoria do Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva, que dá denominação de Rodovia Adelino Simionatto à 
estrada que liga os Municípios de Albertina e Jacutinga, 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 3.046/2006 
Dá denominação à rodovia que liga os Municípios de Albertina e 

Jacutinga. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica denominada Adelino Simionatto a rodovia que liga os 

Municípios de Albertina e Jacutinga. 
Art. 2 o- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Sala das Comissões, 20 de junho de 2006. 
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Doutor 

Ronaldo. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 

3.053/2006 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 3.053/2006, de autoria do Deputado Mauri 
Torres, que dá denominação de Rodovia Antônio Lisboa Guerra Neto 
ao trecho da Rodovia MGT-120 que liga o Município de Nova Era ao 
Município de ltabira, 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 3.053/2006 
Dá denominação 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. 1 o - Fica denominado Antônio Lisboa Guerra Neto o trecho da 

Rodovia MGT-120 que liga o Município de Nova Era ao Município de 
ltabira. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 20 de junho de 2006. 
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Doutor 

Ronaldo - Maria Olívia. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 

3.090/2006 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 3.090/2006, de autoria da Deputada Maria Olívia, 
que dá denominação de Ruth Brandão de Azeredo ao trecho da 
Rodovia MG-164 que liga os Municípios de Bom Despacho e Santo 
Antônio do Monte, 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. 
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 3.090/2006 
Dá denominação ao trecho da Rodovia MG-164 que liga os 

Municípios de Bom Despacho e Santo Antônio do Monte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica denominado Ruth Brandão de Azeredo o trecho da 

Rodovia MG-164 que liga os Municípios de Bom Despacho e Santo 
Antônio do Monte. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 20 de junho de 2006. 
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Doutor 

Ronaldo - Maria Olívia. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 

3.168/2006 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 3.168/2006, de autoria do Governador do 
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de 
Fortuna de Minas os imóveis 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 N°3.168/2006 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Fortuna de Minas 

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

Fortuna de Minas: 
I - imóvel constituído por terreno com área de 1 0.000m2 (dez mil 

metros quadrados}, situado na Comunidade Rural de Três Barras, 
naquele Município, registrado sob o no 18.474, a fls. 227v e 228 do 
Livro 3-AE, no Cartório do 1 o Ofício de Registro de Imóveis da 
Comarca de Sete Lagoas; 
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11 - imóvel constituído por terreno com área de 2.000m2 (dois mil 
metros quadrados), situado na Comunidade Rural Beira Córrego, 
naquele Município, registrado sob o no 37.902, a fls. 57v e 58 do Livro 
3-BE, no Cartório do 1 o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de 
Sete Lagoas. 

Parágrafo único - Os imóveis a que se refere o "caput" deste artigo 
destinam-se à instalação de consultórios médicos para atender ao 
Programa Saúde da Família- PSF. 

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

Art. 3 o- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 28 de junho de 2006. 
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 
3.218/2006 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 3.218/2006, de autoria do Deputado Miguel 

Martini, que declara de utilidade pública a Associação Cultural Banda 
Face de Deus, com sede no Município de Passa Tempo, 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 3.218/2006 
Declara de utilidade pública a Associação Cultural Banda Face de 

Deus, com sede no Município de Passa Tempo. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural 

Banda Face de Deus, com sede no Município de Passa Tempo. 
Art. 2 o- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 20 de junho de 2006. 
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Doutor 
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SUBSTITUTIVOS AO PROJETO DE LEI Nº 3.374/2006 

SUBSTITUTIVO Nº 1 
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Autoriza a criação de empresas subsidiárias integrais da Companhia 
de Saneamento de Minas Gerais- Copasa-MG. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - A Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa-

MG - fica autorizada a criar duas empresas subsidiárias integrais com 
a atribuição, respectivamente: 

I - de encarregar-se da manutenção, da administração, da execução 
e da exploração dos serviços do sistema de irrigação do Projeto Jaíba; 

li - de atuar na exploração econômica dos recursos hidrominerais do 
Estado, inclusive os parques de águas. 

Parágrafo único - O lucro líquido da empresa de que trata o "caput" 
deste artigo será aplicado em saneamento básico nos Municípios em 
que estejam os recursos explorados. 

Art. 2º - É permitida a cessão de empregados da Copasa-MG para 
suas subsidiárias integrais, mantidos os direitos assegurados 
legalmente e em acordos coletivos de trabalho. 

Art. 3º - Aplica-se o disposto nos §§ 15, 16 e 17 do art.14 da 
Constituição do Estado às empresas subsidiárias integrais da Copasa-
MG. 

Art. 42 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 5 de julho de 2006. 
Ricardo Duarte 

SUBSTITUTIVO Nº 2 
Acrescenta dispositivo à Lei nº 6.084, de 15 de maio de 1973, e 

autoriza a criação de empresas subsidiárias integrais da Companhia 
de Saneamento de Minas Gerais - Copasa-MG. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 12 - O art. 3º da Lei n2 6.084, de 15 de maio de 1973, passa a 

vigorar acrescido do seguinte inciso VIII: 
"Art. 3º. ( ... ) 
VIII -constituir empresas subsidiárias integrais nos termos da lei." 
Art. 2º - A Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa-

MG - fica autorizada a criar empresa subsidiária integral com 
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atribuição de atuar na exploração econom1ca dos recursos 
hidrominerais nas Estâncias de Araxá, Cambuquira, Caxambu e 
Lambari. 

§ 1 ° -A empresa de que trata o "caput" deste artigo disponibilizará 
parte do lucro líquido a ser transferido para a Copasa-MG, não inferior 
a 50%, para projetos de preservação permanente das fontes, 
preservação permanente das áreas de recarga, monitoramento 
sistemático das vazões das fontes, monitoramento sistemático da 
quantidade e da qualidade das águas em todas as fontes onde serão 
realizadas as atividades de envasamento. 

§ 2º - A distribuição de lucro líquido proveniente da empresa de que 
trata o "caput" deste artigo, destinado à Copasa-MG, será aplicado em 
saneamento básico nas cidades de Araxá, Cambuquira, Caxambu e 
Lambari, ressalvado o disposto no § 1 º· 

Art. 3º - A Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa-
MG - poderá ainda criar empresa subsidiária que se encarregará da 
manutenção, administração, execução e exploração dos serviços do 
sistema de irrigação do Projeto Jaíba; 

Art. 4º - É permitida a cessão de empregados da Copasa-MG para 
as subsidiárias, mantidos os direitos assegurados legalmente e em 
acordos coletivos de trabalho. 

Art. 5º - Aplica-se o disposto nos §§ 15, 16 e 17 do art. 14 da 
Constituição do Estado às empresas subsidiárias da Copasa-MG. 

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação." 
Sala das Reuniões, 5 de julho de 2006. 
Laudelino Augusto 
Justificação: O substitutivo em tela aprimora o Projeto de Lei nº 

3.374/2006, de autoria do Governador do Estado que visa a 
acrescentar dispositivo à Lei nº 6.084, de 15/5/73, autorizando, assim, 
a criação de empresas subsidiárias da Companhia de Saneamento de 
Minas Gerais- Copasa-MG. 

O substitutivo foi elaborado segundo informações do Fórum das 
ONGs do Circuito das Águas - Focas -, além de informçãoes e dados 
apresentados nas audiências públicas da Comissão de Meio Ambiente 
e Recursos Naturais, realizadas no dia 26 de junho e na reunião 
conjunta das Comissões de Fiscalização Financeira e Orçamentária e 
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de Administração Pública, ocorrida no dia 28 de junho do corrente 
ano. 

Basicamente, o substitutivo busca separar o momento de criação 
das quatro novas empresas subsidiárias que, no projeto original, são 
criadas simultaneamente. A primeira empresa tem como objeto atuar 
na exploração econômica dos recursos hidrominerais do Estado, 
inclusive dos parques de águas. A segunda se encarregará da 
manutenção, administração, execução e exploração dos serviços do 
sistema de irrigação do Projeto Jaíba 11. A terceira terá a atribuição de 
planejar, projetar, executar, ampliar, remodelar e explorar serviços 
públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, em 
localidades da região dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e São 
Mateus, onde a Copasa-MG atue ou venha a atuar; e, por fim, a 
quarta empresa terá a atribuição de planejar, projetar, executar, 
ampliar, remodelar e explorar os serviços de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário, em localidades que apresentam déficit 
operacional, onde a Copasa-MG atue ou venha a atuar. 

Em ambas as reuniões, os respectivos Coordenadores, funcionários 
da Copasa-MG e responsáveis pelos projetos de criação das 
empresas subsidiárias, afirmaram que estão sendo feitos estudos de 
viabilidade econômica para a criação das empresas, principalmente 
no caso das duas últimas. 

Ficou clara para este parlamentar a necessidade de se aguardar a 
conclusão desses estudos para posteriormente aprovarmos a criação 
das subsidiárias. 

Considerando tais fatos, solicitamos o apoio dos nobres pares com o 
fim de acatar o substitutivo em questão e possibilitar, assim, uma 
maior discussão do proj elo. 

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 3.374/2006 
EMENDA Nº 5 

Suprima-se o art. 1 º. 
Sala das Reuniões, 5 de julho de 2006. 
Ricardo Duarte 

EMENDA Nº 6 
Suprimam-se os incisos 11 e 111 do art. 3°. 
Sala das Reuniões, 5 de julho de 2006. 
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Ricardo Duarte 
EMENDA Nº 7 

Dê-se a seguinte redação ao art. 4º: 
"Art. 4º - É permitida a cessão de empregados pela Copasa-MG para 

suas subsidiárias, mantidos os direitos assegurados legalmente e em 
acordos coletivos de trabalho.". 

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2006. 
Elisa Costa 
Justificação: Esta emenda visa impedir que a Copasa-MG se utilize 

de suas subsidiárias para burlar os direitos assegurados legalmente e 
os contratos coletivos de trabalho. Essas subsubsidiárias fariam 
contratações com salários rebaixados, para posteriormente ceder 
esses empregados à Copasa-MG. 

EMENDA Nº 8 
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo: 
"Art .... - Os direitos trabalhistas legalmente obtidos e os contratos 

coletivos de trabalho firmados pela Copasa-MG deverão ser 
extendidos às suas subsidiárias.". 

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2006. 
Elisa Costa 
Justificação: Não se pode permitir tratamento desigual para 

empregados de uma mesma empresa, que terão as mesmas funções 
e que deverão ter a mesma qualificação técnica, só porque tais 
trabalhadores estarão prestando serviço em regiões carentes do 
Estado. 

EMENDA Nº 9 
Acrescente-se onde couber: 
"Art. ... - As subsidiárias integrais criadas para a prestação de 

serviços de saneamento básico deverão manter política tarifária 
idêntica à praticada nas demais cidades.pela Copasa-MG.". 

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2006. 
Adalclever Lopes 

EMENDA Nº 10 
Acrescente-se onde couber: 
"Art. ... - As subsidiárias integrais criadas para a prestação de 

serviços de saneamento básico não poderão praticar tarifas 
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superiores às praticadas nas demais cidades nas quais a Copasa-MG 
detém concessões de água e esgoto.". 

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2006. 
Adalclever Lopes 

EMENDA Nº 11 
Acrescente-se onde couber: 
"As subsidiárias integrais criadas para a prestação de serviços de 

saneamento básico deverão absorver o quadro de pessoal da 
Copasa - MG, já existente, nos Municípios onde o serviço é 
prestado.". 

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2006. 
Adalclever Lopes 

EMENDA Nº 12 
Acrescente-se onde couber: 
"As subsidiárias integrais criadas para a prestação de serviços de 

saneamento básico poderão ter sub-rogados os direitos e obrigações 
decorrentes de contratos de concessão firmados entre a Copasa-MG 
e os Municípios, mediante prévia autorização legislativa municipal e 
audiência pública das comunidades envolvidas.". 

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2006. 
Adalclever Lopes 

EMENDA Nº 13 
Acrescente-se onde couber: 
"As subsidiárias integrais criadas para a prestação de serviços de 

saneamento básico deverão manter quadro de pessoal próprio, cuja 
remuneração básica não poderá ser inferior à remuneração prevista 
para o quadro de pessoal da Copasa -MG.". 

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2006. 
Adalclever Lopes 

EMENDA Nº 14 
Dê-se a seguinte redação ao art. 2º: 
"Art. 2º - A Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa-

MG - fica autorizada a criar empresa subsidiária integral com 
atribuição de atuar na exploração econômica dos recursos 
hidrominerais do Estado. 

§ 1 º - A empresa de que trata o "caput" deste artigo disponibilizará 
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parte do lucro líquido a ser transferido para a Copasa, não inferior a 
50%, para projetos de preservação permanente das fontes, 
preservação permanente das áreas de recarga, monitoramento 
sistemático das vazões das fontes, monitoramento sistemático da 
quantidade e da qualidade das águas em todas as fontes onde serão 
realizadas as atividades de envasamento. 

§ 2º - A distribuição de lucro líquido proveniente da empresa de que 
trata o "caput" deste artigo, destinado à Copasa-MG, será aplicado em 
saneamento básico, ressalvado o disposto no§ 1 º· 

§ 3º - Os investimentos em saneamento básico de que trata o 
parágrafo anterior serão feitos nas cidades em que sejam os recursos 
explorados. 

§ 4º - A empresa de que trata o "caput" deste artigo fica autorizada a 
celebrar convênios com as Prefeituras Municipais onde venha atuar, 
para explorar comercialmente os parques municipais de águas.". 

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2006. 
Laudelino Augusto 

EMENDA Nº 15 
Dê-se ao "caput" do art. 2º a seguinte redação: 
"Art. 2º - A Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa -

MG - fica autorizada a criar empresa subsidiária integral com 
atribuição de atuar na exploração econômica dos recursos 
hidrominerais nas estâncias hidrominerais de Araxá, Cambuquira, 
Caxambu e Lambari.". 

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2006. 
Laudelino Augusto 

EMENDA Nº 16 
Acrescente-se ao art. 2º o seguinte parágrafo: 
"§ ... - A empresa de que trata o "caput" deste artigo manterá 

projetos de preservação permanente das fontes, preservação 
permanente das áreas de recarga, monitoramento sistemático das 
vazões das fontes, monitoramento sistemático da quantidade e da 
qualidade das águas em todas as fontes, como condição para se fazer 
o repasse do lucro líquido da subsidiária para a Copasa-MG.". 

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2006. 
Laudelino Augusto 
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ATA DA 51• REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 5/7/2006 

Presidência dos Deputados Rêmolo Aloise e Rogério Correia 
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 ª Parte: 1 ª Fase 

(Expediente): Ata; discurso do Deputado Durval Ângelo; aprovação -
2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos 
de Lei nºs 3.483 a 3.487/2006 - Requerimentos nºs 6. 730 a 
6.732/2006- Requerimento da Comissão Especial sobre Governança 
Ambiental - Comunicações: Comunicação do Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Luiz Humberto 
Carneiro, Zé Maia e Miguel Martini - Questão de Ordem -
Encerramento - Ordem do Dia. 

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

Elmiro Nascimento - Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. -
Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Arlen 
Santiago - Biel Rocha - Bilac Pinto - Carlos Gomes - Carlos Pimenta -
Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro 
Silva - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor 
Ronaldo - Doutor Viana - Durval Ângelo - Edson Rezende - Elbe 
Brandão - Elisa Costa - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gustavo 
Valadares - lrani Barbosa - Jayro Lessa - 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 - Marias Fernandes - Miguel Martini - Neider Moreira - Padre 
João - Paulo Cesar - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto 
Ramos - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião 
Helvécio - Vanessa Lucas - Weliton Prado - Zé Maia. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Rogério Correia) - Às 14h12min, a lista 

de comparecimento registra a existência de número regimental. 
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Declaro aberta a reumao. 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, 3º-Secretário, nas funções de 2º-

Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior. 
O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir, 

o Deputado Durval Ângelo. 
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, no momento da reunião 

hoje, pela manhã, estávamos numa reunião da Comissão de Direitos 
Humanos para discutir assuntos relativos ao afastamento de uma 
Diretora da rede municipal de Belo Horizonte, da Escola Municipal 
Amintas de Barros, onde ficou caracterizado autoritarismo por parte do 
Corregedor-Geral do Município de Belo Horizonte. Lá, recebemos uma 
correspondência da CUT do Vale do Aço, assinada por João Paulo 
Pires Vasconcelos, secretário da CUT do Vale do Aço, e acredito ser 
importante que conste na ata. (- Lê:) 

"Sr. Deputado Durval Ângelo, vimos comunicar a V.Exa. as 
arbitrariedades de responsabilidade da Cenibra S.A., o 
aprisionamento de mulheres, homens e dois menores, fatos ocorridos 
no projeto Córrego dos Borges, Município de Virginópolis, no dia 
29/6/2006, em área da referida transnacional. 

A empresa determinou ao monitor de nome lran, que, naquele local, 
abordou as duas mulheres e quatro homens, entre os quais dois 
continuam presos, inclusive, entre eles, existem duas mulheres que 
continuam presas, sendo que uma delas está grávida. Foram também 
aprisionados dois adolescentes de 13 anos de idade, os quais foram 
soltos às 2 horas do dia 30/6/2006, juntamente com dois dos homens 
presos. Segundo as informações, eles também detiveram uma criança 
de 1 O anos de idade. Os aprisionados estão na cadeia de Virginópolis, 
Minas Gerais. 

Deve-se destacar que essas pessoas foram presas, algemadas e 
maltratadas. Soube-se que um dos homens, chamado Rodrigo, foi 
torturado. Seria de bom alvitre o depoimento desse operário na 
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Comissão de Direitos Humanos. 
Segundo se sabe, eles detiveram essas pessoas, que, maltratadas, 

foram impedidas de usar as instalações sanitárias para satisfazer suas 
necessidades fisiológicas. Não nos cabe entrar no mérito das 
condições em que se encontravam, mas a empresa não pode fazer 
suas próprias leis, desacatar e brutalizar pessoas humanas na cadeia 
acima indicada, como nos informaram as pessoas denunciantes das 
irregularidades cometidas por solicitação da Cenibra S.A." 

Recentemente, registrou-se nesta Casa, em ata como essa, um 
debate sobre as condições de trabalho em reflorestadoras. De acordo 
com denúncias feitas pela Federação dos Trabalhadores de Indústrias 
Extrativas e pela CUT do Vale do Aço, ficaram evidentes as situações 
precárias das relações de trabalho na empresa Cenibra. Então, esse é 
mais um episódio triste, que desejamos registrar na ata, nesta tarde. 
Com isso, mostra-se a brutalidade, a violência com que tem atuado a 
referida empresa. 

Tomaremos as providências legais. Procuraremos saber como 
funcionários da empresa podem usar o poder de polícia para agredir, 
bater e prender as pessoas. De acordo com a denúncia referente ao 
senhor chamado Rodrigo, houve torturas, demonstrando-se requinte 
de crueldade, já que a pessoa precisou de atendimento médico. Isso é 
inconcebível. 

Esse povo veio ao Estado trazer o deserto verde, explorar o suor 
dos trabalhadores e ganhar absurdos, haja vista o preço que a 
celulose atinge hoje no mercado internacional. Recentemente, na 
Comissão, fizemos um apelo tendo em vista a melhoria das relações 
de trabalho na empresa Cenibra. Aqui, está a reincidência. 

Este é um momento nobre para esta Casa. Na oportunidade em que 
se lê a ata da reunião anterior, poderemos fazer esse registro. Como 
participei da reunião da Comissão de Direitos Humanos, não pude 
fazê-lo antes. Gostaria que constasse na ata o autoritarismo, a 
prepotência que ora denunciamos. Sabemos que as políticas 
neoliberais precarizam as relações de trabalho, fragilizam o conceito 
de democracia, que pressupõe o acesso aos direitos individuais, 
sociais e coletivos. Fica aqui o nosso protesto. Iremos encaminhar 
essa denúncia aos foros competentes, a fim de que as providências 
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sejam tomadas urgentemente. 
No dia da reunião da Comissão de Direitos Humanos, um grande 

grupo de parlamentares esteve lá, defendendo a Cenibra. Agora, 
esperamos ver o mesmo número, quiçá, os mesmos parlamentares 
denunciando mais essa violência. 

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita na ata, dou-a 
por aprovada. 

2ª Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

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

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

PROJETO DE LEI No 3.483/2006 
Declara de utilidade pública a Casa do Menor Dona Hortência 

Aparecida Ribeiro, com sede no Município de Carmo do Cajuru. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Casa do Menor Dona 

Hortência Aparecida Ribeiro, com sede no Município de Carmo do 
Cajuru. 

Art. 2o- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 5 de julho de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva 
Justificação: A Casa do Menor Dona Hortência Aparecida Ribeiro, 

localizada no Município de Carmo do Cajuru, é sociedade civil sem 
fins lucrativos, de cunho assistencial, que desenvolve ações sociais 
em benefício das crianças e dos adolescentes carentes da 
comunidade, resgatando-lhes a dignidade. 

Assim, como disposto em seu estatuto social, a Casa do Menor 
Dona Hortência Aparecida Ribeiro, ao realizar atividades de inclusão, 
oferecendo aos seus assistidos acompanhamento familiar, 
alimentação, reforço escolar, formação humana e atividades 
ocupacionais, capacita a juventude carente de Carmo do Cajuru a 
integrar-se socialmente e a exercer plenamente sua cidadania. 
Ademais, em pleno e regular funcionamento desde 30/7/2000, a 
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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 
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 3.484/2006 
Declara de utilidade pública a Associação Cordeiro de Deus, com 

sede no Município de Carmo do Cajuru. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cordeiro 

de Deus, com sede no Município de Carmo do Cajuru. 
Art. 2 o- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 5 de julho de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva 
Justificação: A Associação Cordeiro de Deus, do Município de 

Carmo do Cajuru, é sociedade civil sem fins lucrativos, de cunho 
assistencial, que desenvolve ações sociais em benefício das pessoas 
carentes da comunidade, resgatando-lhes a dignidade. 

Assim, como disposto em seu estatuto social, a Associação, ao 
realizar atividades de inclusão nas áreas de saúde, educação, 
esporte, lazer e cultura, de reconhecido interesse público, zela pelos 
direitos dos necessitados. 

Ademais, em pleno e regular funcionamento desde 21/7/2004, a 
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 
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 3.485/2006 
Declara de utilidade pública a Associação de Proteção aos 

Condenados - Apac - Piumhi, com sede no Município de Piumhi. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de 

Proteção aos Condenados - Apac - Piumhi, com sede no Município de 
Piumhi. 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Domingos Sávio 
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Justificação: A Associação de Proteção aos Condenados - Apac -
Piumhi, com sede no Município de Piumhi, é uma entidade sem fins 
lucrativos. Tem como finalidade auxiliar as autoridades judiciárias e 
policiais da Comarca na execução da pena, administrando o 
cumprimento das penas privativas de liberdade nos regimes fechado, 
semi-aberto e aberto, de limitação de fins-de-semana, e em todas as 
tarefas, tais como estudos psicossociais, recreação, laborterapia, 
assistência moral, espiritual e material, ligadas à reintegração social e 
à readaptação dos sentenciados presidiários, egressos dos presídios, 
através da assistência à família, à educação, à saúde, ao bem-estar e 
à profissionalização. 

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. 

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 de Segurança Pública, para deliberação, nos termos do 
art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 3.486/2006 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Cambuquira 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 

Cambuquira o imóvel situado na Avenida Virgílio de Melo Franco, nº 
471, nesse Município, com área de terreno de 8,30m (oito metros e 
trinta centímetros) de frente para a avenida, 8,50m (oito metros e 
cinqüenta centímetros) de fundos, confrontando com Annunciato 
Ponzo por 24,00m (vinte e quatro metros) de extensão em cada 
lateral, confrontando à direita com o Banco do Estado de Minas Gerais 
e à esquerda com o espólio de Braz Ponzo, registro anterior nº 5.606, 
a fls. 78 do Livro nº 3-B do Cartório de Registro de Imóveis de 
Cambuquira e registro atual sob o número Matrícula nº 425, fls. 125 do 
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Livro 2-A de Registro Geral. 
Art. 2º - O imóvel destina-se a abrigar as instalações da Câmara 

Municipal de Cambuquira. 
Art. 3° - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o 

prazo de três anos contados da lavratura da escritura de doação, não 
lhe tiver sido dada a destinação prevista no artigo anterior. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 5 de julho de 2006. 
Maria Olívia 
Justificação: Em junho de 1977, o imóvel descrito na Matrícula nº 

425 foi adquirido pela Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, 
autarquia estadual com sede em Belo Horizonte, por compra ao Sr. 
José Silva e sua mulher D. Maria Selma Gorgulho Silva. Em 
21/11/2000, ficou determinada a administração do imóvel pela então 
Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração, em 
conseqüência da extinção da Minas Caixa, Caixa Econômica do 
Estado de Minas Gerais, sendo incorporado ao patrimônio do Estado. 

O imóvel em questão já vem sendo ocupado pela Câmara Municipal. 
Nada mais justo que o Estado de Minas Gerais faça a doação do 
imóvel que recebeu e não usa mais. 

O pleito é justíssimo, porque há muito tempo cessou a finalidade da 
doação, razão pela qual espero o costumeiro apoio dos meus pares à 
aprovação deste projeto de lei. 

- 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 3.487/2006 
Declara de utilidade pública a Associação de Catadores de Material 

Reciclável dos Verdes de Araguari - Ascamarva -, com sede nesse 
Município. 

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

Catadores de Material Reciclável dos Verdes de Araguari 
Ascamarva -,com sede nesse Município. 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 5 de julho de 2006. 
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Martes Fernandes 
Justificação: A Ascamarva, de Araguari, é sociedade civil sem fins 

lucrativos, que apóia e defende os interesses dos catadores de 
material reciclável e está em pleno e regular funcionamento há mais 
de um ano, sendo sua diretoria constituída de pessoas idôneas e não 
remuneradas. A documentação anexa ao processo vem respaldar 
esta iniciativa. 

Preenchendo a entidade os requisitos necessários, solicito aos 
nobres pares a aprovação do projeto que a reconhecerá como de 
utilidade pública estadual. 

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

REQUERIMENTOS 
Nº 6.730/2006, do Deputado Paulo Cesar, solicitando seja formulado 

voto de congratulações com o 7º Batalhão da Polícia Militar de Minas 
Gerais pelo transcurso do 75º aniversário de sua instalação e à 2ª 
Região da Polícia Militar pelos 29 anos de serviços prestados. (- À 
Comissão de Segurança Pública.) 

Nº 6.731/2006, da Comissão de Meio Ambiente, pleiteando seja 
enviado ofício ao Chefe da Polícia de Minas Gerais solicitando 
informações acerca do incêndio ocorrido no escritório do IEF, na 
cidade do Serro. 

Nº 6.732/2006, da Comissão de Meio Ambiente, pleiteando seja 
enviado ofício ao Presidente do Conselho Estadual de Política 
Ambiental - Copam - solicitando informações acerca dos processos de 
licenciamento relativos à expansão do Condomínio Vila Castela li e de 
outros loteamentos em execução. (- Distribuídos à Mesa da 
Assembléia.) 

Da Comissão Especial sobre Governança Ambiental, solicitando a 
prorrogação de seu prazo de funcionamento por mais 30 dias. 

Comunicações 
- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Dalmo 

Ribeiro Silva. 
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Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra. o Deputado Luiz Humberto 

Carneiro. 
O Deputado Luiz Humberto Carneiro - Caro Presidente, caríssimas 

Deputadas. caríssimos Deputados, venho a esta tribuna para rebater 
as críticas que vêm sendo feitas pelos opositores ao Governador 
Aécio Neves, especialmente pelos companheiros petistas desta Casa. 

Ontem e hoje de manhã, foram feitas aqui várias críticas ao 
Governador Aécio Neves, bem como ao seu governo. Algumas delas 
referem-se ao setor da agricultura, no qual milito. Todavia, teríamos 
de, cada vez mais, elogiar as atitudes do governo Aécio Neves. 

Para começar, lembro-me de quando o Governador Aécio Neves 
assumiu o mandato, momento em que havia um déficit orçamentário 
de R$2.400.000.000,00, que foi zerado no segundo ano. Mesmo 
assim, nos dois primeiros anos, o setor rural necessitava de vários 
programas, para cuja execução todos nós, produtores rurais, 
contamos com o apoio do Governador. 

O Pró-Acesso foi um deles; é um programa que beneficia 224 
cidades, com asfalto de acesso até elas. Isso beneficia não só a 
população dessas cidades, mas também o setor rural, que passa por 
uma dificuldade seríssima na área do transporte, o que encarece o 
custo do nosso escoamento de safras. Isso leva também a uma perda 
em face da má conservação das nossas estradas federais. Só isso já 
seria um ponto fundamental para elogiar o governo. 

Há poucos meses e no mês passado, houve a entrega de máquinas 
para o Fundomac, por meio do qual o Prefeito teve oportunidade para 
adquirir máquinas para conservar as estradas vicinais. 

O Minas Leite foi também um projeto que não apenas atendeu as 
nossas cooperativas, que se encontravam em situação difícil, mas 
ainda possibilitou o grande aumento do consumo de leite nas escolas. 
A dificuldade pela qual passa a produção leiteira sempre foi muito 
complicada. 

Ontem vimos o governo lançar o Fundomic, com recursos próprios, 
mais um grande programa que dará viabilidade econômica às nossas 
empresas de comunicação para que possam instalar o celular em 
mais de 400 Municípios. Serão levadas aos Municípios, à cidade e ao 
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setor rural condições para que possam não apenas viabilizar a sua 
atividade, mas também ter tranqüilidade e comodidade. O governo 
lançou esse programa com brilhantismo. 

O governo, por meio da Emater e do IEF, tem lançado programas 
que vêm ao encontro das necessidades dos produtores rurais. Isso é 
um ponto positivo. O governo sempre tem conseguido marcar pontos 
positivos. 

O setor rural atravessa grandes dificuldades. Na história do Pais, 
nunca se viu tanto prejuízo nas atividades do setor rural. Algumas 
áreas do setor não tiveram prejuízo. Quero excluir o setor da cana-de-
açúcar, que, pela produção de álcool e açúcar, se encontra em 
condições de sustentabilidade. Não os proprietários rurais, mas os 
usineiros. O café também está em uma condição melhor, mas ainda 
bem abaixo daquilo que já esteve no passado. 

Não adiantam investimentos e recursos em abundância para 
resolver o problema da agricultura. O governo federal precisa 
encontrar, urgentemente, regras que possibilitem que a atividade 
tenha lucro e gere não só receitas, mas também empregos para o 
País. 

A grande dificuldade que o País atravessa hoje é a falta de uma 
política agrícola. Coube a outros governos e a este governo, diria, a 
criação de uma política agrícola que trouxesse estabilidade. 

No governo de Minas, posso assegurar, nas regiões do Triângulo 
Mineiro, no Alto Paranaíba e no Noroeste, as condições em que hoje 
se encontram as nossas rodovias e as linhas de crédito não só dentro 
da pecuária leiteira, mas dentro da pecuária de corte também, 
beneficiando não só os produtores rurais, mas também os nossos 
frigoríficos, para que tenham condições de competitividade com os 
outros Estados. 

O Deputado Célio Moreira (em apar!e) - Deputado Célio Moreira, 
faço coro com V. Exa. Na reunião realizada de manhã, talvez por 
ciúme, criticou-se a boa administração do Governador Aécio Neves, 
que tem agido com ética e transparência, apesar dos poucos 
recursos. Além da agricultura, falou-se da segurança e da defesa da 
vida. 

O governo de Minas Gerais investiu nas regiões mais pobres do 
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nosso Estado, o que pode ser comprovado por meio do Pró-Hosp. O 
governo federal praticamente não contribuiu para a segurança do 
Estado de Minas Gerais. Por outro lado, houve empenho do nosso 
Governador na segurança e nas novas vagas nas penitenciárias. Além 
disso, as Polícias Militar e Civil foram equipadas. 

Amanhã será inaugurado, no Barreiro, o 41 º Batalhão da Polícia 
Militar, uma das reivindicações do bairro, considerado uma grande 
cidade e cuja população é de 350 a 400 mil habitantes. Preocupado 
com a segurança e com a vida do cidadão, o Governador 
proporcionará mais segurança a todos os moradores dessa região. 

O Governador Aécio Neves assumiu um governo com um déficit de 
mais de R$2.400.000.000,00 e, em menos de um ano, acertou as 
contas e começou a colocar o nosso Estado na linha. Apesar de 
realizar uma administração com responsabilidade, em defesa da vida, 
foi muito criticado na parte da manhã. Admiro quem subiu à tribuna 
para falar mal dessa administração, e não estamos falando de outra 
legenda, de questão co-partidária. Parece que há aves agoureiras 
querendo agourar a boa administração do Governador Aécio Neves 
tanto na saúde quanto na infra-estrutura, na agricultura e na 
educação. Há grande participação do governo no Servas, nos asilos e 
nas creches. Em defesa da vida, o governo leva recursos às nossas 
crianças e aos nossos idosos. 

Portanto não concordo com os pronunciamentos contra o 
Governador Aécio Neves, que tem feito excelente administração em 
defesa da vida do cidadão do nosso Estado. Obrigado. 

O Deputado Luiz Humberto Carneiro - Agradeço as palavras do 
Deputado Célio Moreira. Nunca houve nenhum governo que investisse 
tanto na segurança como este. Aliás, investiu não só em 
equipamentos, como também na área prisional, aumentado em 200% 
as vagas prisionais deste Estado. Por meio de viaturas, 
equipamentos, armamentos para a polícia e o aumento do contingente 
da Polícia Militar, o governador êstá colocando a segurança no rumo. 
Cito o exemplo do Triângulo Mineiro, minha região, onde houve 
aumento de equipamentos, do contingente da Polícia Militar e de 
vagas prisionais. Ainda assim, os índices de criminalidade naquela 
região caíram pouco. 
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Sentimos que o problema não está dentro da polícia, e sim na 
morosidade do Poder Judiciário. Há pessoas que já foram presas 20, 
30 vezes, mas não há nenhum processo contra elas e, quando é 
efetuada a prisão, essas pessoas são soltas. 

Então é necessária uma nova legislação para o País e, mais do que 
isso, a regulamentação de algumas leis que possam permitir que o 
preso seja punido e permaneça na cadeia. Estou complementando o 
que disse o Deputado Célio Moreira sobre a área de segurança. 

O Deputado João Leite (em aparte) - Deputado Luiz Humberto 
Carneiro, parabenizo V. Exa. pelo trabalho desenvolvido no Triângulo 
Mineiro na busca da segurança pública para a população e de mais 
vagas para o sistema penitenciário. Isso traz segurança para o nosso 
Triângulo. Esse é um trabalho muito importante. V. Exa. é um 
especialista na área da agricultura, que está em crise no nosso país, 
com a saída do Ministro Roberto Rodrigues, um dos expoentes do 
Ministério da Agricultura. Ele não agüentou e saiu. 

Deputado Luiz Humberto Carneiro, elaboramos uma pesquisa em 
que constatamos o desprestígio do Ministro e desse setor no governo 
federal, no governo do Presidente Lula. Tenho aqui comigo os dados. 
No último ano, o governo federal aportou US$83.000.000,00 para a 
agricultura no Uruguai; mais U$113.000.000,00 para a agricultura no 
Paraguai. Tenho um outro valor, que é o da Venezuela. O Presidente 
Hugo Chávez é parceiro do Presidente Lula e recebeu 
U$19.000.000,00 para a compra de maquinaria agrícola, ou seja, de 
máquinas agrícolas para a Venezuela. Há também o aporte de 
U$14.000.000,00 para financiar a produção de etanol na Costa Rica. 
Portanto o nosso país está investindo na agricultura do Uruguai. do 
Paraguai, da Venezuela e da Costa Rica. Tenho aqui os valores 
liberados para a Linha 3 e 4 do metrô de Caracas. Para a Linha 3, 
foram U$78.000.000,00; para a Linha 4, U$1 07.000.000,00, já com a 
empresa Norberto Odebrecht, que realizará esse trabalho. Portanto, 
para o metrô de Caracas, há dinheiro; porém, para o metrô de Belo 
Horizonte e o ramal do Barreiro, não. Para a agricultura do Uruguai, 
do Paraguai, da Venezuela e da Costa Rica, o Presidente Lula libera 
recursos. 

O Deputado Luiz Humberto Carneiro - Deputado João Leite, 
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agradeço-lhe o aparte. Para enriquecer todas essas informações que 
V. Exa. trouxe a esta Casa, gostaria de mostrar como é difícil produzir 
neste país, com as regras atuais. É importante entender isso. No 
Brasil, o nosso óleo diesel é distribuído pela Petrobras, que é a 
mesma distribuidora da Argentina. O óleo diesel, indispensável ao 
nosso setor rural, é vendido, na Argentina, 80% mais barato que no 
Brasil. 

Finalizando, estamos em defesa deste governo estadual e do nosso 
Governador naquilo que é justo. Precisamos realmente de regras 
diferenciadas para os produtores, a fim de que tenham condições de 
permanecer no campo. Isso depende de uma política agrícola que só 
poderá ser feita pelo governo federal. 

Finalizando, para dar a César o que é de César, estamos recebendo 
aqui o programa de eletrificação rural Luz para Todos, que é muito 
bem-vindo não somente a Minas Gerais, mas também a todos os 
Estados deste país. Porém devemos reconhecer que 78% dos 
recursos desse investimento são do governo estadual; e apenas 28%, 
do governo federal. 

Sr. Presidente, companheiros Deputados e companheiras 
Deputadas, muito obrigado. 
• - Sem revisão do orador. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Zé Maia. 
O Deputado Zé Maia - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 

Deputados, telespectadores da TV Assembléia, na reun1ao 
extraordinária desta quarta-feira, pela manhã, quando se discutia o 
projeto do Deputado Miguel Martini, em que se propõe a instituição do 
dia estadual de defesa da vida, tivemos, por parte de alguns 
parlamentares respeitáveis desta Casa, diga-se de passagem, mas 
que fazem oposição ao Governo Aécio Neves, manifestações 
questionando as ações de valorização da vida do governo. 

Em primeiro lugar, não concordamos com nenhum dos 
posicionamentos feitos aqui, na manhã de hoje. 

Nenhum governo, na história de Minas Gerais, cuidou tanto do povo 
mineiro como o Governador Aécio Neves. 

Para exemplificar, citarei alguns desses programas. Inicio pelo Viva 
Vida, que a Secretaria de Estado de Saúde disponibiliza em várias 
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microrregiões de Minas Gerais. Esse programa busca um atendimento 
à mulher gestante, ao recém-nascido, diminuindo, com isso, a 
mortalidade infantil no Estado. São investimentos expressivos num 
programa altamente social em busca da valorização da vida. 

Temos o Pró-Hosp, implementado em tantas regiões e Municípios 
de Minas Gerais, com investimentos que objetivam o fortalecimento 
dos hospitais de Minas. 

Há o Saúde em Casa, um programa do PSF, para o qual, além de 
colocar recursos mensalmente para os PSFs de Minas Gerais, o 
governo liberou veículos e unidades, bem como disponibilizou 
ambulâncias confortáveis e seguras para o transporte de pacientes. É 
um conjunto de programas, de ações e medidas que visam valorizar e 
defender a vida do povo mineiro. 

Falou-se aqui também da agricultura. Primeiro, é preciso dizer que o 
governo federal vem destruindo a agricultura brasileira, com a 
implementação de um câmbio absolutamente fora da realidade, 
colocando em dificuldades o setor produtivo do Brasil. Em Minas 
Gerais, o Governador Aécio Neves editou vários programas nessa 
área. O Deputado Luiz Humberto Carneiro lembrou muito bem o 
Minas Leite, um programa que visa fortalecer o produtor e as 
cooperativas, fazendo com que o leite de Minas Gerais seja 
industrializado aqui, além de gerar empregos. Dar oportunidades de 
gerar emprego é uma forma de valorizar e preservar a vida. Esse 
programa tem feito isso. 

Um outro programa é o Minas Carne, que fortalece a produção 
pecuária de Minas Gerais, e também gera empregos no Estado. 

Há de se falar aqui da redução de ICMS em Minas Gerais. São mais 
de 180 produtos com redução da carga tributária, facilitando e 
melhorando os orçamentos das famílias mineiras. 

Há ainda o programa Minas sem Fome, que teve, nesse caso, a 
parceria do governo federal. A Emater, por meio desse programa, com 
o aporte de uma alta contrapartida do governo de Minas, pôde 
implementar lavoura, horta comunitária, programas de pomar, enfim, 
programas que levaram alimento para a mesa do povo de Minas 
Gerais, possibilitando gerar vida. São programas implementados em 
mais de 500 Municípios de Minas Gerais. 
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A Emater, por meio desse programa, com o aporte de alta 
contrapartida do governo de Minas, pode desenvolver lavouras, hortas 
comunitárias, programas de pomar, enfim, programas que levam 
alimentos, que geram vida, para a mesa do povo de Minas Gerais. 
Hoje, mais de 500 Municípios de Minas Gerais são beneficiados com 
esses programas. O Fundomac também propicia o desenvolvimento 
de Minas, o que, evidentemente, fortalece a agricultura do Estado. 

É preciso destacar ainda um ponto importante: a credibilidade 
pessoal do Governador Aécio Neves. O Choque de Gestão, a 
recuperação das finanças de Minas, o revigoramento da politica do 
Estado, colocando-o novamente no centro das decisões do nosso 
pais, fizeram com que grandes empreendimentos e empresas, 
principalmente do setor sucro-alcooleiro, se instalassem aqui, 
especialmente no Triângulo e muito especialmente no Pontal do 
Triângulo Mineiro. Isso gerou vários empregos e deu oportunidade a 
vários jovens e famílias desempregadas do Estado de Minas Gerais. 

Em relação à vida, há que se falar também dos altos investimentos 
em segurança pública. Nenhum governo na história de Minas Gerais 
investiu tanto nessa área como o Aécio Neves. É preciso dizer que 
nenhum Estado da Federação investiu proporcionalmente o que foi 
investido em Minas Gerais. É necessário destacar também alguns 
pontos, como a integração das Policias, o número de vagas nas 
penitenciárias e as ações que não dão votos - aliás, essa não era a 
intenção do governo, mas a de resolver o problema. Nesse aspecto, 
vale uma reflexão pontual. Desde o início da história de Minas Gerais, 
foram criadas 5 mil vagas no seu sistema prisional. Em apenas quatro 
anos, o governo do Estado cria 11 mil novas vagas, mais do que o 
dobro do que se construiu em toda a história de Minas. Essa ação não 
era vista por outros governos porque não era importante do ponto de 
vista eleitoral. Mas esse governo não tem a preocupação meramente 
eleitoral e política, e sim a de resolver o problema. E preciso muito 
arrojo e muita coragem para investir na construção de penitenciárias. 
Foi isso o que o Governador Aécio Neves demonstrou nos 
investimentos na área de segurança. Ele reduziu os índices de 
criminalidade, protegendo e melhorando a vida dos trabalhadores e 
das pessoas de bem, que levantam cedo para pegar o ônibus e ir para 
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o trabalho, que voltam com segurança para casa. O governo investiu 
forte na área de segurança pública e aumentou o número de viaturas, 
do efetivo de policiais, de coletes, de logística, de investimentos na 
área de inteligência. Tudo isso sem a ajuda, Deputado Dalmo Ribeiro, 
do governo federal, que a cada ano diminui o repasse do Fundo 
Nacional de Segurança Pública para Minas Gerais. O governo federal 
não investiu quase nada em Minas Gerais neste ano, mas o governo 
do Estado, que é altamente austero, por meio do Choque de Gestão e 
do equilíbrio das suas contas, fez com que os recursos fossem 
investidos nessa área. Esses investimentos fizeram com que 
diminuíssem a violência e os crimes, sobretudo os violentos, 
protegendo a vida do povo de Minas Gerais. Para nós, parlamentares, 
a exemplo dos Deputados Dalmo Ribeiro, Miguel Martini, João Leite e 
Luiz Humberto, que nos antecedeu aqui, dar sustentação a esse 
governo que protege a vida do povo de Minas Gerais ... Honra-nos 
muito poder estar nesta tribuna e na nossa região defendendo esse 
governo, porque ele defendeu Minas Gerais, defendeu a vida, 
Deputado Miguel Martini. É isso o que V. Exa. propõe. e na verdade o 
governo, com o apoio desta Casa e desses parlamentares que lhes 
dão sustentação. O que fizemos aqui apoiando o Governador Aécio 
Neves foi proteger a vida. Esse foi o trabalho que se pôde realizar em 
Minas Gerais nesses quatro anos. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado, 
Deputado Zé Maia. Honra-me apartear V. Exa. em seu brilhante 
pronunciamento. Não poderia deixar de ratificar suas considerações 
quanto à seriedade do nosso Governador Aécio Neves. V. Exa., com 
rara inteligência, representando fortemente a região do Triângulo, 
mostra as ações positivas desse governo. 

Realmente V. Exa. tem razão nessa explanação lúcida, que resgata, 
acima de tudo, o que se faz em Minas Gerais com dedicação e 
seriedade. 

Além dos projetos sociais que V. Exa. bem anunciou, gostaria 
também de trazer mais um, o projeto Digna Idade, do nosso 
Governador, que, por meio do Servas, tem dado a todos os asilos e 
educandários uma ação positiva, resgatando a terceira idade por meio 
de ações e projetos na área social, técnica e financeira, com a entrega 
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de ambulâncias, equipamentos de fisioterapia e outros. Enfim, tanto 
na área da saúde quanto na área da segurança e da educação, nunca 
se investiu tanto. O atual governo está investindo na recuperação de 
escolas, na construção de laboratórios e está, particularmente, nesse 
colorário extraordinário, dando a Minas uma educação de primeira 
qualidade, construindo escolas e creches. Quero ratificar a voz de V. 
Exa., que vem do Triângulo. Quero também dizer o quanto o Sul de 
Minas é grato ao nosso Governador, pelas ações positivas que vem 
incrementando o desenvolvimento daquela região na área de 
segurança, no Pró-Acesso, no Vale da Eletrônica, de Santa Rita do 
Sapucaí, na redução de impostos, que, sem dúvida alguma, veio dar 
visibilidade, gerando empregos no grupo cerâmico de Andradas, na 
indústria de sabonete de ltajubá, no ICMS do vinho, no setor têxtil. 

Com essas medidas que o Governador encaminhou a esta Casa, o 
Sul de Minas deu uma arrancada para o desenvolvimento, tornando 
este Estado bastante competitivo. Então, neste momento, quero 
apresentar a V. Exa. nossas saudações, na certeza de que o governo 
Aécio Neves, pela sua seriedade e sua equipe de governo, irá fazer 
muito mais por Minas. Parabéns a V. Exa. 

O Deputado Zé Maia - Deputado Dalmo Ribeiro Silva, agradeço sua 
manifestação. V. Exa. se lembra muito bem do programa Digna Idade, 
que o Servas e a Andréa Neves coordenam com muita eficiência. Ele 
é até muito discreto pela sua importância. Também o programa Volta, 
lançado recentemente pelo Governador e pela Andréa, e que promove 
a divulgação de pessoas desaparecidas em uma campanha 
extremamente inteligente. V. Exa. lembra também os investimentos no 
transporte escolar para a área da educação, dando segurança aos 
alunos transportados; os nove anos de ensino fundamental, colocando 
crianças de seis anos na escola; adequação dos prédios escolares 
para dar maior conforto aos nossos alunos; a recuperação das 
estradas dando maior segurança para que nossos concidadãos 
mineiros possam ter um transporte mais seguro, reduzindo o índice de 
acidentes nas estradas mineiras. Isso é preservação e valorização da 
vida. No Sul de Minas, não deve estar sendo diferente do que 
acontece no Triângulo e em todas as regiões de Minas Gerais, onde 
as rodovias estaduais estão muito mais bem conservadas que as 
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rodovias federais. Esperamos que o governo federal possa recuperar 
a malha rodoviária federal, que, pelo menos na nossa região, está em 
péssimo estado de conservação. 

Em relação à segurança, gostaria de dizer ainda que o Triângulo, 
assim como outras regiões, recebeu helicóptero para o combate à 
criminalidade, sobretudo ao roubo de cargas, uma ação criminosa 
freqüente no Triângulo Mineiro, mas que está sendo reduzida 
drasticamente graças a esses investimentos. Portanto acredito que as 
manifestações a que assistimos aqui por parte dos parlamentares que 
fazem oposição ao governo nesta Casa não procedem. Aliás, falamos 
apenas de alguns programas do governo para a valorização e a 
preservação da vida do povo de Minas Gerais. Isso foi apenas um 
breve relato dos vários programas implementados pelo Governador 
Aécio Neves, programas que têm melhorado a vida do povo mineiro. 

Sr. Presidente, eram essas as nossas considerações. 
Cumprimento o Deputado Miguel Martini pela iniciativa, que é 

extremamente importante. O Governador Aécio Neves, em suas 
ações, na verdade, quis valorizar e preservar a vida, e o Deputado 
Miguel Martini, com muita sabedoria, instituiu esse dia para alertar os 
próximos governos de que, seus programas, a exemplo deste 
governo, devem prioritariamente valorizar e preservá-la. Muito 
obrigado. 

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

senhoras e senhores que acompanham a reunião pela TV ou pelas 
galerias, quero primeiramente agradecer ao Deputado Zé Maia a 
referência a este parlamentar, que não entendeu a quase ira, na 
reunião da manhâ, do Padre que é Deputado, ou do Deputado que é 
Padre. 

E o Deputado que é Padre, ou o Padre que é Deputado falou de 
coerência; disse que precisamos ser coerentes, como se ele tivesse o 
monopólio da coerência. Lamentavelmente, obstruiu o projeto de 
nossa autoria, que tem exatamente a intenção de dar continuação à 
nossa linha de atuação há quase 12 anos neste Plenário: a defesa da 
vida em todas as suas formas, em todos os seus sentidos, até porque 
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essa é a atitude coerente de um cristão que crê no Evangelho. Jesus 
veio para defender a vida. Ele disse: "Vim para que tenham vida, e a 
tenham em abundância". 

Onde a vida estiver sendo ameaçada, é dever de todos defendê-la, 
pois ela é um direito natural. Até a cláusula pétrea da Constituição 
Federal defende o direito à vida. Portanto crentes e não crentes, 
Padres e não Padres, leigos e não leigos, todos têm o dever de 
defendê-la. 

E é o que temos feito neste Plenário, nesta Assembléia, desde o 
primeiro mandato. Vigilantes, derrotamos os projetos que queriam 
implementar o aborto aqui e continuamos vigilantes para impedir que 
seja implementado em nosso Estado. Apresentamos, e hoje é lei, o 
projeto que obriga a inclusão de ácido fólico, que custa insignificantes 
percentuais de centavos e que, em 70% dos casos, evita uma 
gravidez de feto anencefálico. 

Nessa lógica, temos feito diversas leis, graças a Deus, que 
defendem a vida. Uma delas, por exemplo, obriga o Estado a dar, de 
graça, o exame de DNA para as mães cujos pais não querem assumir 
a paternidade. 

Aquela vida passa a ser ameaçada. Pelo exame de DNA, o pai é 
responsabilizado e obrigado a dar subsistência para aquela criança. 
Isso é defesa da vida; contra o uso do tiner, da cola; as advertências 
da bebida alcoólica. Sempre nessa linha, com muita atuação, na linha 
da transparência, do ensino religioso. Há a lei do ensino religioso, uma 
das melhores leis que existe no País, aprimorada nesta Casa, por 
nossa iniciativa, porque achamos que isso é defesa da vida. 

Não entendi quando, de manhã, o padre, que é Deputado, falou de 
coerência. Fiquei me perguntando se ele tem a exata noção do 
significado da palavra "coerência". Será que há coerência quando o 
governo dele, do Presidente Lula, investe na agricultura do Uruguai, 
do Paraguai, da Costa Ri_ca e da Venezuela, ao invés de investir no 
Brasil? E coerente isso? E coerente investir no metrô de Caracas, na 
Venezuela, e não investir no metrô da Grande BH, governada por um 
companheiro de partido? É coerente estar de acordo ou não fazer 
movimento contra a aprovação? E a sanção do uso da célula-tronco 
para experiência? Uma experiência sem nenhuma segurança de que 
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dará certo, mas na qual milhares de vidas serão ceifadas. Creio que 
ele pensa deste modo: a vida começa na concepção. É coerente isso? 

Não quero entrar na coerência da coligação com o Sr. Newton 
Cardoso, na coerência partidária. Mas, já que falamos de coerência, 
temos que questionar todas. É coerente alguém usar uma proposta de 
lei que considera boa, que chama a atenção para a questão da vida, e 
usar essa lei para desmerecê-la? Impedir a sua aprovação no turno da 
manhã, pedindo para encerrar de plano, não querendo fazer a 
discussão? Isso é coerência, Deputado ou padre - padre que é 
Deputado, Deputado que é padre? É coerente isso? 

Quando falamos de coerência, precisamos nos perguntar se 
estamos sendo coerentes. Defender o Governador Aécio Neves é 
defender a vida, sim. Se disser que todos os problemas que ameaçam 
a vida estão resolvidos com o governo, isso também é incoerente. 

Portanto queremos fazer, sim, a discussão das coerências. 
Precisamos nos perguntar se os que financiaram as nossas 
campanhas eleitorais estão na defesa da vida ou se também agridem 
e ameaçam a vida do meio ambiente. Precisamos nos perguntar sobre 
essas coerências e sobre as coerências das destinações dos recursos 
públicos, do modo como são feitas. É necessário avaliar essa 
coerência. Precisamos avaliar se o governo que falava "fora FMI" 
agora sai correndo e paga antecipadamente ao FMI, ao invés de 
investir na educação, na saúde e na segurança pública do País. 
Precisamos perguntar se é coerente transferir aos 20 mil ricos do País 
R$2.500,00 por dia; e aos pobres, R$0, 78. Isso é coerente? Isso é 
defesa da vida? É bom falar de coerência. 

O Deputado João Leite (em aparte) - Obrigado, Deputado Miguel 
Martini. Aguardávamos, nesta manhã, a votação de todos os projetos. 
Votamos o do fundo da comunicação. Especialmente, aguardava a 
votação relativa ao seu projeto, histórico trabalho que V. Exa. faz 
nesta Casa. Aguardava a aprovação, pois também era do meu 
interesse, aliás, creio que de todos os Deputados, uma vez que os 77 
integram a Frente Parlamentar em Defesa do Esporte. 

Aguardando a votação do projeto, tivemos uma reunião com todas 
as federações. Ele trará a possibilidade de financiamento para o 
esporte e para a educação infantil, iniciando nossas crianças na área. 
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Infelizmente não pudemos votá-lo. Nesta manhã ouvimos, por 
exemplo, sobre as hidrelétricas. 

Deputado Martini, o Brasil acaba de liberar US$689.000.000,00 para 
o gasoduto argentino. Em 2004 e 2005, já havia liberado 
US$212.000.000,00. Somando, podemos ter uma idéia de quanto o 
governo brasileiro liberou para a Argentina. Agora, mais 
US$225.000.000,00 estão sendo liberados para a construção da 
hidrelétrica na Província de San Juan de La Mangwana, na República 
Dominicana. O governo brasileiro está liberando essa verba junto com 
um organismo francês. É preciso saber quanto o Brasil está liberando. 

O consórcio Norberto Odebrecht ganhou a concorrência para a 
construção da hidrelétrica de La Mangwana. Conforme diz nesse 
texto, uma das principais empresas de engenharia e construção do 
Brasil. A hidrelétrica será construída com o dinheiro do Brasil. 
Entretanto, mais que isso, irão quase US$1.000.000.000,00 para a 
Argentina construir seu gasoduto. 

Estamos investindo também no etanol da Costa Rica e no metrô de 
Caracas. Aqui, nem sequer conseguimos chegar ao Barreiro. V. Exa. 
tem razão. Espero que consigamos votar seu projeto e também o que 
se destina a nossas crianças. Parabéns! 

O Deputado Miguel Martini - Obrigado, Deputado João Leite. É 
interessante falar de coerência. Gosto disso. Coerência é um dever de 
todos. É uma obrigação de todo homem público. O povo brasileiro já 
não agüenta mais ouvir um belo discurso e presenciar uma péssima 
prática. Gostaria de ter feito o contraponto pela manhã, mas 
apressadamente foi pedido o encerramento da reunião, embora 
houvesse um acordo para a votação de três projetos, que também não 
foi respeitado, o que não é coerente. 

O Deputado Laudelino Augusto (em aparte) - Fico na dúvida se os 
senhores vieram para explicar ou confundir. Entendo que, como não 
conseguem defender-se, vieram atacar. 

Quanto a esses ataques e acusações, proponho uma representação 
no Ministério Público a respeito de tudo isso que V. Exa. disse que o 
Presidente Lula fez. Estamos organizando uma representação para 
protocolar no Ministério Público a respeito das contas do Governador 
e outras contas. 
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Em nome da verdade e da justiça, quero dizer que o Deputado 
Padre João não faltou com a coerência. Ele foi coerente. Faltavam 26 
minutos para discutir o projeto, e ele ainda tem tempo. Ele estava 
defendendo o projeto, mas viu que não havia mais Deputados no 
Plenário e solicitou que seu tempo fosse guardado para continuar a 
discussão em outro momento. Foi feita a recomposição de quórum, e 
havia apenas sete Deputados. Discutir e votar sem quórum, isso, sim, 
seria uma incoerência. Mas defender a vida, como ele fez, não. Todos 
nós defendemos a vida, mas sem acusar, expondo dados. Estamos 
fazendo uma representação para protocolar talvez ainda hoje. 

O Deputado Miguel Martini - Como ainda tenho alguns segundos, 
quero dizer que a coerência é construída no dia-a-dia, e quando 
falamos nela, precisamos ter condições de dizer isso, e não apenas 
fazermos discurso. 

* - Sem revisão do orador. 
Questão de Ordem 

O Deputado Miguel Martini - Neste caso, para manter a coerência, 
solicito ao Presidente que encerre, de plano, a reunião, pois não há 
quórum para continuação dos trabalhos. 

Mas, como ainda tenho alguns segundos, quero dizer que a 
coerência é construída no dia-a-dia, e, quando falamos nela, 
precisamos ter condições de dizer isso, e não, apenas fazer discurso. 

Solicito a V. Exa. que encerre, de plano, a reunião. 
Encerramento 

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - A Presidência verifica, 
de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e 
encerra a reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a 
reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas, e para as reuniões 
especiais de amanhã, dia 6, às 9 e às 20 horas, nos termos dos 
editais de convocação, bem como para reunião ordinária de amanhã, 
às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia 
anunciada foi publicada na ediçãà anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 32' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 4/7/2006 

Presidência dos Deputados Mauri Torres e Fábio Avelar 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 ª Parte: Ata - 2ª Parte 
(Ordem do Dia): 1 ª Fase: Questão de ordem - Votação de Pareceres: 
Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 3.168/2006; 
aprovação - Votação de Requerimentos: Requerimentos das 
Comissões Especiais para o Estudo da Atenção à Pessoa com 
Transtorno Mental, Deficiência Mental ou Autismo, do Protocolo de 
Quioto e dos Resíduos Sólidos; aprovação - 2ª Fase: Discussão e 
Votação de Proposições: Requerimento do Deputado João Leite; 
aprovação - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 
3.255/2006; encerramento da discussão; votação do projeto, salvo 
emendas; aprovação; votação da Emenda nº 2; aprovação; votação 
da Emenda nº 1; rejeição - Discussão, em turno único, dos Projetos de 
Resolução nºs 3.427, 3.428, 3.429, 3.430, 3.431 e 3.432/2006; 
aprovação - Discussão, em 1 º turno, do Projeto de Lei Complementar 
nº 71/2005; encerramento da discussão; votação do Substitutivo nº 2; 
chamada de votação nominal; aprovação; prejudicialidade do 
Substitutivo nº 1 - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 
242/2003; designação de relator; emissão de parecer pelo relator; 
encerramento da discussão; votação do projeto; aprovação na forma 
do vencido em 1 º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 
1.667/2004; designação de relator; emissão de parecer pelo relator; 
encerramento da discussão; votação do projeto; aprovação na forma 
do vencido em 1 º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 
2.021/2004; apresentação da Emenda nº 2; encerramento da 
discussão; votação do projeto, salvo emendas; aprovação na forma do 
vencido em 1 º turno; votação da Emenda nº 2; aprovação; 
prejudicialidade da Emenda nº 1 - Discussão, em 2º turno, do Projeto 
de Lei nº 2. 792/2005; aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto 
de Lei nº 3.013/2006; aprovação na forma do vencido em 1 º turno -
Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 161/2003; encerramento 
da discussão; votação do Substitutivo nº 2, salvo emendas; 
aprovação; prejudicialidade do Substitutivo nº 1 ; votação das 
Emendas nºs 1 e 2; aprovação - Discussão, em 1 º turno, do Projeto de 
Lei nº 2.919/2006; aprovação na forma do Substitutivo nº 1; 
prejudicialidade das Emendas nºs 1 a 3 - Discussão, em 1 º turno, do 
Projeto de Lei nº 3.055/2006; aprovação - Discussão, em 1 º turno, do 
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Projeto de Lei nº 3.068/2006; aprovação com as Emendas nºs 1 a 3 -
Discussão, em 1 º turno, do Projeto de Lei nº 3.188/2006; aprovação 
com a Emenda nº 1 - Discussão, em 1 º turno, do Projeto de Lei nº 
3.253/2006; aprovação- Encerramento. 

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Elmiro Nascimento -
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Alberto 
Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André 
Quintão - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bilac Pinto -
Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira -
Dilzon Melo - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo -
Doutor Viana - Edson Rezende - Elbe Brandão - Elisa Costa - Fahim 
Sawan - George Hilton - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo 
Corrêa - Gustavo Valadares - Jésus Lima - Jô Moraes - João Bittar -
João Leite - José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio 
Passos- Maria Olívia- Maria Tereza Lara- Marlos Fernandes- Miguel 
Martini - Neider Moreira - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca 
Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanessa 
Lucas- Weliton Prado- Zé Maia. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Às 20h13min, a lista de 

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

1 ª Parte 
Ata 

- O Deputado Weliton Prado, 22-Secretário "ad hoc", procede à 
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

2ª Parte (Ordem do Dia) 
1 ª Fase 

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

Questão de Ordem 
A Deputada Lúcia Pacífico - Sr. Presidente, colegas Deputadas e 

Deputados, gostaria de agradecer, primeiramente, à Deus por ter 
poupado a minha vida e a vida de dois assessores que estavam 
comigo, na última sexta-feira, na Av. Amazonas, quando uma carreta 
sem freio nos imprensou contra um caminhão, mas praticamente não 
tivemos nada. 

Quero agradecer também, com muito carinho e amizade, as 
manifestações dos colegas que nos telefonaram, enviaram-nos "e-
mail", enfim, a toda a população que tem telefonado para o meu 
gabinete. Agradeço também aos funcionários desta Casa que não 
deixaram de manifestar o apoio que, nesta hora, é muito importante. 

Votação de Pareceres 
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 

3.168/2006, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de 
Fortuna de Minas os imóveis que especifica. Em votação, o parecer. 
As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. À sanção. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presiente - Requerimento da Comissão Especial para o 

Estudo da Atenção à Pessoa com Transtorno Mental, Deficiência 
Mental ou Autismo, solicitando a prorrogação do seu prazo de 
funcionamento por mais 30 dias. Em votação, o requerimento. As 
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

Requerimento da Comissão Especial do Protocolo de Quioto, 
solicitando a prorrogação do seu prazo de funcionamento por mais 30 
dias. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que 
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Cumpra-se. 

Requerimento da Comissão Especial dos Resíduos Sólidos, 
solicitando a prorrogação do seu prazo de funcionamento por mais 30 
dias. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que 
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
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Cumpra-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 pauta. 

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

Leite, solicitando a inversão da pauta, de modo que o Projeto de Lei nº 
3.374/2006 e a Proposta de Emenda à Constituição nº 89/2005 sejam 
apreciados em último lugar, nessa ordem. Em votação, o 
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 3.255/2006, do 
Governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito especial em 
favor do Fundo de Equalização do Estado de Minas Gerais e do 
Fundo Estadual da Cultura. A Comissão de Fiscalização Financeira 
opina pela aprovação do projeto, com a Emenda nº 2, que apresenta, 
e pela rejeição da Emenda nº 1. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, 
salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Em votação, a 
Emenda nº 2. As Deputadas e os Deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovada. Em votação, a 
Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Rejeitada. Está, portanto, 
aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 3.255/2006 com a 
Emenda nº 2. À Comissão de Redação. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 3.427/2006, 
da Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime 
Especial de Tributação nº 24/2005, concedido à Empresa ADM do 
Brasil Lida. 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 turno único, do Projeto de Resolução nº 3.428/2006, 
da Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime 
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Especial de Tributação nº 37/2006, concedido à empresa Hipercarnes 
Indústria e Comércio Ltda. 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 turno único, do Projeto de Resolução nº 3.429/2006, 
da Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime 
Especial de Tributação nº 38/2006, concedido à empresa Frigorífico 
Torino Comércio de Carnes Ltda. 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 turno único, do Projeto de Resolução nº 3.430/2006, 
da Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime 
Especial de Tributação nº 39/2006, concedido à empresa Frigorífico 
Industrial Dei Rey Ltda. 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 turno único, do Projeto de Resolução nº 3.431/2006, 
da Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime 
Especial de Tributação nº 40/2006, concedido à empresa Fricon -
Frigorífico Industrial de Contagem S.A. 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 turno único, do Projeto de Resolução nº 3.432/2006, 
da Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime 
Especial de Tributação nº 41/2006, concedido à empresa Indústria e 
Comércio de Carnes Henriques e Costa Ltda. 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 1 ºturno, do Projeto de Lei Complementar nº 71/2005, 
do Tribunal de Contas, que modifica a Lei Complementar nº 33, de 
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28/6/94, que dispõe sobre a organização do Tribunal de Contas e dá 
outras providências. 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 2, que apresenta. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto 
na forma do Substitutivo nº 2, da Comissão de Administração Pública. 
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo 
processo nominal, de conformidade com o art. 260, inciso I, c/c os 
arts. 192 e 263, inciso I, do Regimento Interno. Em votação, o 
Substitutivo nº 2. Com a palavra, o Sr. Secretário para proceder à 
chamada de votação nominal. 

O Sr. Secretário (Deputado Dilzon Melo)-(- Faz a chamada) 
- Respondem "sim" as seguintes Deputadas e os seguintes 

Deputados: 
Alberto Pinto Coelho - Miguel Martini - Jésus Lima - Dilzon Melo -

Ricardo Duarte - Adalclever Lopes - Gil Pereira - Neider Moreira -
Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Fábio A velar - Luiz Fernando Faria -
Adelmo Carneiro Leão - Ana Maria Resende - André Quintão - Arlen 
Santiago - Biel Rocha - Bilac Pinto - Carlos Gomes - Carlos Pimenta -
Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Doutor Ronaldo - Doutor Viana -
Edson Rezende - Elbe Brandão - Fahim Sawan - George Hilton -
Gilberto Abramo - Jô Moraes - João Leite - Laudelino Augusto -
Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio 
Passos - Maria Olívia- Maria Tereza Lara- Marias Fernandes - Paulo 
Cesar - Pinduca Ferreira - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Weliton Prado - Zé Maia. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 47 Deputados. Não houve voto 
contrário. Com a aprovação do Substitutivo nº 2, fica prejudicado o 
Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1 º turno, o Projeto de 
Lei Complementar nº 71/2005 'na forma do Substitutivo nº 2. À 
Comissão de Administração Pública. 

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 242/2003, do Deputado 
Paulo Piau, que estabelece a obrigatoriedade de divulgação dos 
preços do leite pagos a produtores e de venda de leite e derivados a 
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estabelecimentos varejistas. A Comissão de Politica Agropecuária 
perdeu prazo para emitir parecer. A Presidência, nos termos do § 2º 
do art. 145 do Regimento Interno, designa como relator da matéria o 
Deputado Dilzon Melo. Com a palavra, o Deputado Dilzon Melo para 
emitir seu parecer. 

O Deputado Dilzon Melo- Sr. Presidente, meu parecer é o seguinte: 
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 242/2003 

Relatório 
De autoria do Deputado Paulo Piau, o Projeto de Lei nº 242/2003 

estabelece a obrigatoriedade de divulgação dos preços do leite pagos 
a produtores e de venda de leite e derivados a estabelecimentos 
varejistas. 

Aprovado em 1 º turno na forma do Substitutivo n' 1, foi o projeto 
encaminhado à Comissão de Politica Agorpecuária e Agroindustrial, 
que deixou, em função da perda de prazo, de opinar sobre a matéria. 
Incluída na ordem do dia, o Presidente designou este relator para, em 
24 horas, emitir parecer sobre a matéria, nos termos do art. 141, ele o 
§ 2º do art. 145 do Regimento Interno. 

Apresentamos, anexa, a redação do vencido, que é parte deste 
parecer. 

Fundamentação 
Originado na CPI do Preço do Leite, que teve seus trabalhos 

encerrados em julho de 2002, o projeto em tela foi desarquivado a 
pedido do Deputado Paulo Piau. Seu conteúdo original pretendia, com 
a publicação dos preços do leite pagos a produtores rurais e de venda 
do produto e seus derivados, criar um instrumento de regulação de 
mercado. 

A continuidade da discussão revelou desinteresse do Executivo e 
das entidades representativas dos produtores rurais pela 
implementação do referido instrumento. Revisando os interesses do 
setor, por ocasião do parecer de 1 º turno da Comissão de Politica 
Agropecuária e Agroindustrial, o relator apresentou o Substitutivo nº 1, 
que determina a inclusão do leite na merenda escolar e a utilização 
das publicações institucionais do governo para promover o consumo 
do leite produzido no Estado. Além disso, o substitutivo busca 
incentivar as administrações municipais a utilizar o leite produzido 
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localmente nos seus programas sociais. 
O novo enfoque dado ao projeto de lei em questão atende a 

demanda antiga da sociedade e valoriza a produção de leite em 
Minas, Estado que se destaca como maior produtor do País. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

242/2003 no 2º turno, na forma do vencido em 1 º turno. 
PROJETO DE LEI Nº 242/2003 

(Redação do Vencido) 
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. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
O Sr. Presidente - Em discussão, o projeto. Não há oradores 

inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o 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 242/2003 na forma do vencido em 1 º turno. 
À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.667/2004, do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que institui a política de 
desenvolvimento estadual e regional por meio dos Arranjos Produtivos 
Locais e dá outras providências. A Comissão de Política Agropecuária 
perdeu prazo para emitir parecer. A Presidência, nos termos do § 2º 
do art. 145 do Regimento Interno, designa como relator da matéria o 
Deputado Dilzon Melo. Com a palavra, o Deputado Dilzon Melo para 
emitir seu parecer. 

O Deputado Dilzon Melo - Sr. Presidente, meu parecer é o seguinte: 
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PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.667/2004 
Relatório 

O Projeto de Lei nº 1.667/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 
institui a política de desenvolvimento estadual e regional através dos 
Arranjos Produtivos Locais, e dá outras providências. 

Aprovada no 1 º turno, na forma do Substitutivo nº 1, com as 
Emendas nºs 1 e 2, a proposição deixou de receber parecer na 
Comissão a que foi distribuída, em virtude de perda de prazo. Incluída 
na ordem do dia, o Presidente designou este relator para, em 24 
horas, emitir parecer sobre a matéria, nos termos do art. 141, c/c o § 
2º do art. 145, do Regimento Interno. Cumpre-nos, portanto, opinar 
sobre o assunto. 

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer. 
Fundamentação 

O projeto em análise pretende instituir uma política de 
desenvolvimento regional e estadual por meio de Arranjos Produtivos 
Locais - APLs. Tais arranjos são aglomerações de empresas situadas 
em uma base territorial comum, por exemplo, uma microrregião 
homogênea ou uma bacia hidrográfica, que se dedicam a uma mesma 
atividade produtiva principal e que estabelecem relações de 
cooperação, articulação, interação e aprendizagem entre si e com 
outras intituições públicas e privadas. 

Conforme se depreende dos pareceres emitidos pelas comissões 
que analisaram a matéria no 1 º turno e que definiram de forma 
exaustiva o conceito e os objetivos dos APLs, percebe-se que a 
implementação da política proposta é medida louvável e oportuna 
para se garantirem a geração de empregos e a melhoria da qualidade 
de vida nas regiões onde é adotada. Constata-se, também, que a 
própria administração reconhece a eficácia desses arranjos como 
mecanismo eficaz de promover o desenvolvimento regional, ao incluir 
no Plano Plurianual de Ação Governamental referente ao período 
2004-2007 um projeto estruturador com essa finalidade. 

Entendemos, ainda, que o Substitutivo nº 1, com as Emendas nºs 1 
e 2, aprovado no 1 º turno aprimorou a proposição original, sem 
comprometer-lhe o conteúdo. 

Conclusão 
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Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 
1.667/2004 no 2º turno, na forma do vencido em 1 ºturno. 

PROJETO DE LEI Nº 1.667/2004 
(Redação do Vencido) 

Institui a Política Estadual de Apoio aos Arranjos Produtivos Locais e 
dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - Fica instituída a Política Estadual de Apoio aos Arranjos 

Produtivos Locais, com a finalidade de fortalecer a economia regional, 
por meio da integração e complementaridade das cadeias produtivas 
locais e da geração de processos permanentes de cooperação, 
difusão e inovação. 

Parágrafo único - Considera-se Arranjo Produtivo Local a 
aglomeração produtiva horizontal de uma cadeia de produção 
localizada em determinada região do Estado, que possua como 
característica principal o vínculo entre as empresas e instituições 
públicas e privadas, entre as quais se estabeleçam sinergias e 
relações democráticas de cooperação. 

Art. 2º - São objetivos da Política Estadual de Apoio aos Arranjos 
Produtivos Locais: 

I fortalecer a atividade produtiva regional, com a 
complementaridade das cadeias produtivas; 

11 - consolidar as pequenas e médias empresas locais, mediante a 
cooperação entre elas e dessas com instituições públicas de pesquisa 
e desenvolvimento tecnológico; 

111 - promover a geração de capacidade de inovação, a difusão de 
externa/idades produtivas e de eficiência coletiva em âmbito regional; 

IV - agregar valor à economia mineira, aprimorando a distribuição da 
riqueza ao longo das cadeias produtivas e o reinvestimento produtivo; 

V - permitir a elevação e a distribuição eqüitativa da renda e das 
oportunidades de trabalho, bem como a melhoria da qualidade do 
trabalho. 

Art. 3º- São instrumentos da política de que trata esta lei: 
I - a pesquisa e o desenvolvimento de estatísticas e de tecnologias 

voltadas para a instituição de Arranjos Produtivos Locais e o 
aprimoramento dos existentes; 
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111 -o fomento e o financiamento das atividades; 
IV - o investimento em infra-estrutura e logística; 
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V - o investimento em programas de qualificação que pnonzem 
habilidades específicas adequadas ao produto objeto de cada Arranjo 
Produtivo Local; 

VI o investimento em campanhas de sensibilização e 
conscientização dos atores envolvidos visando integrá-los à filosofia 
cooperativista e suas características específicas de gestão 
compartilhada dos negócios. 

Art. 4º - O Poder Executivo apoiará, em cada Arranjo Produtivo 
Local, a constituição de um centro gestor de inovação, como 
organização sem fins lucrativos, com a função de coordenar, orientar, 
executar e dinamizar a produção e a difusão da inovação em 
produtos, processos, gestão e comercialização. 

Parágrafo único - O centro gestor de inovação deverá contar com a 
cooperação dos agentes produtivos empresariais, das organizações 
de trabalhadores e de instituições públicas e privadas sem fins 
lucrativos prestadoras de serviços de apoio ao Arranjo Produtivo 
Local. 

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
noventa dias a contar da data de sua publicação. 

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
O Sr. Presidente - Em discussão, o projeto. Não há oradores 

inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o 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 1.667/2004 na forma do vencido em 1º turno. 
À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.021/2004, do 
Deputado Elmiro Nascimento, que autoriza o Poder Executivo a doar o 
imóvel que especifica ao Município de Santa Rita do Sapucaí. A 
Comissão de Fiscalização Financeira 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. 

-Vem à Mesa: 



EMENDA Nº 2 AO PROJETO DE LEI Nº 2.021/2004 
Dê-se ao parágrafo único do art. 1 º a seguinte redação: 
"Art. 1 º- ( ... ) 

301 

Parágrafo único - O imóvel objeto da doação de que trata este artigo 
destina-se à ampliação do Distrito Industrial de Santa Rita do Sapucaí, 
que desenvolverá programa de profissionalização e inserção no 
mercado de trabalho voltado a adolescentes carentes.". 

Sala das Reuniões, 4 de julho de 2006. 
Bilac Pinto 
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao 

Plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto 
uma emenda do Deputado Bilac Pinto, que recebeu o nº 2, e que nos 
termos do § 4º do art. 1 89 do Regimento Interno, será votada 
independentemente de parecer. Em votação, o projeto, salvo 
emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 
2. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como 
se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Com a aprovação da Emenda nº 
2, fica prejudicada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 2º 
turno, o Projeto de Lei nº 2.021/2004, na forma do vencido em 1 º 
turno, com a Emenda nº 2. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2. 792/2005, dos 
Deputados Sávio Souza Cruz, Carlos Gomes e Jésus Lima, que altera 
a Lei nº 13.449, de 10/112000, que cria o Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento do Comércio Exterior do Aeroporto Internacional 
Tancredo Neves- Pró-Confins- e dá outras providências. A Comissão 
de Turismo 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 22 turno, do Projeto de Lei nº 3.013/2006, do 
Deputado Gustavo Corrêa, que autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Município de Rio Casca o imóvel que especifica. A Comissão de 
Fiscalização Financeira 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 
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Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado o Projeto de 
Lei nº 3.013/2006 na forma do vencido em 1 º turno. À Comissão de 
Redação. 

Discussão, em 1 ºturno, do Projeto de Lei nº 161/2003, do Deputado 
Rogério Correia, que disciplina a criação de cães e sua condução em 
vias públicas e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui 
pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que 
apresenta. A Comissão de Segurança Pública opina pela aprovação 
do projeto na forma do Substitutivo nº 2, que apresenta, e pela 
rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do 
Substitutivo nº 2, da Comissão de Segurança Pública, com as 
Emendas nºs 1 e 2, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo 
nº 2, salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a 
aprovação do Substitutivo nº 2, fica prejudicado o Substitutivo nº 1. 
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 1 º turno, o Projeto de Lei nº 
161/2003 na forma do Substitutivo nº 2, com as Emendas nºs 1 e 2. À 
Comissão de Segurança Pública. 

Discussão, em 1 º turno, do Projeto de Lei nº 2.919/2006, do 
Governador do Estado, que dispõe sobre o exercício da autoridade 
metrológica de avaliação de conformidade e qualidade de produtos e 
serviços; institui o Prêmio por Produtividade em Metrologia Legal e 
Qualidade Industrial de Produtos aos servidores do Instituto de Pesos 
e Medidas do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A 
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com 
as Emendas nºs 1, 2 e 3, que apresenta. A Comissão de 
Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do 
Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização 
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo 
nº 1, da Comissão de Administração Pública. Em discussão, o projeto. 
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o 
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Substitutivo nº 1, salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Com 
a aprovação do Substitutivo nº 1, ficam prejudicadas as Emendas nºs 
1 a 3. Está, portanto, aprovado, em 1 º turno, o Projeto de Lei nº 
2.919/2006 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de 
Administração Pública. 

O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - Discussão, em 1º turno, 
do Projeto de Lei nº 3.055/2006, do Deputado Mauri Torres, que 
autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao 
Município de Miraí. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira 
opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores para a discussão. 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 Fiscalização 
Financeira. 

Discussão, em 1 º turno, do Projeto de Lei nº 3.068/2006, do 
Governador do Estado, que altera a Lei Delegada nº 53, de 29/1/2003, 
que dispõe sobre a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. A 
Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto 
com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça, e com a Emenda nº 2, 
que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela 
aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça, 
com a Emenda nº 2, da Comissão de Administração Pública, e com a 
Emenda nº 3, que apresenta. A Presidência informa que a emenda 
encaminhada pelo Governador do Estado por meio da Mensagem nº 
592/2006, publicada em 19/5/2006, foi incorporada ao parecer da 
Comissão de Fiscalização Financeira e será arquivada nos termos do 
inciso IV do art. 180 do Regimento Interno. Em discussão, o projeto. 
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o 
projeto, salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, 
as Emendas nºs 1 a 3. As Deputadas e os Deputados que as aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, 
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portanto, aprovado, em 1 º turno, o Projeto de Lei nº 3.068/2006 com 
as Emendas nºs 1 a 3. À Comissão de Administração Pública. 

Discussão, em 1 º turno, do Projeto de Lei nº 3.188/2006, do 
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Município de Senhora dos Remédios 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 discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e 
os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado o Projeto de Lei nº 
3.188/2006 com a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização 
Financeira. 

Discussão, em 1 º turno, do Projeto de Lei nº 3.253/2006, do 
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Município de São Francisco de Paula o imóvel que especifica. A 
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. 
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que 
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À 
Comissão de Fiscalização Financeira. 

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
convocando as Deputadas e os Deputados para as reuniões 
extraordinárias de amanhã, dia 5, às 9 .e às 20 horas, nos termos do 
edital de convocação, e para a reunião ordinária também de amanhã, 
às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE PROPOSTA DE 
EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 87/2004 NA 3ª SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 23/3/2005 
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Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Dalmo Ribeiro Silva, Adalclever Lopes e Carlos Gomes (substituindo 
este ao Deputado Durval Ângelo, por indicação da Liderança do PT), 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente "ad hoc", Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a 
reunião e informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira 
reunião da Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina 
a elegerem Presidente, Vice-Presidente e a designar relator. O 
Presidente determina a distribuição das cédulas de votação e convida 
o Deputado Carlos Gomes para atuar como escrutinador. São eleitos 
os Deputados Dalmo Ribeiro Silva para o cargo de Presidente e 
Adalclever Lopes para Vice-Presidente. O Presidente, Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva, empossa o Vice-Presidente eleito e designa o 
Deputado Adalclever Lopes como relator da matéria. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência 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, 5 de julho de 2006. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Adalclever Lopes - Doutor. 

Ronaldo. 
ATA DA to• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 31/5/2006 
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas 

Lúcia Pacifico e Maria Olívia (substituindo esta ao Deputado Dinis 
Pinheiro, por indicação da Liderança do BPSP) e o Deputado Chico 
Rafael, 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 
Lúcia Pacifico, 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 de ofício do 
Sr. Fernando Antônio Fagundes Reis, Secretário Particular do 
Governador, publicado no "Diário do Legislativo" de 25/5/2006. O 
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Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 2.363/2005, no 
2º turno (Deputado João Leite). 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 2.685/2005, com a Emenda nº 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça (relatora: Deputada Lúcia Pacífico). 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 do Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva, em que solicita a realização de audiência pública desta 
Comissão para discutir a regulamentação e a efetiva aplicação da Lei 
Estadual nº 13.515, que contém o Código de Defesa do Contribuinte 
do Estado; e da Deputada Lúcia Pacífico, em que solicita a realização 
de audiência pública desta Comissão para discutir o aumento do 
preço do gás no mercado mineiro. 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, 5 de julho de 2006. 
Chico Rafael, Presidente - Maria Olívia - João Leite. 

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 
SOBRE GOVERNANÇA AMBIENTAL, EM 7/6/2006 

Às 14h43min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Paulo 
Piau, membro da supracitada Comissão. Havendo número regimental, 
o Presidente, Deputado Paulo Piau, declara aberta a reunião, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e 
a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a 
debater o tema "A gestão do passivo ambiental - experiências 
nacional e internacional no diagnóstico e na gestão de passivos 
ambientais" e os subtemas "Modelos de contabilidade ambiental para 
passivos - garantias e seguros"; "Competitividade e sustentabilidade 
na gestão do passivo ambiental" e "Educação ambiental no meio 
rural". A Presidência informa que serão ouvidos na reunião os Srs. 
Alberto Coppedê (Golder); Fábio da Silva Almeida (Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas e Centro de Economia, 
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Administração e Contabilidade - CEA -); Vitor Feitosa, Presidente do 
Conselho de Meio Ambinete da Fiemg; Cinthya Raposo Andrade 
(Senar-Minas); e Carlos Alberto Oliveira, Chefe da Assessoria de Meio 
Ambiente da Faemg; que são convidados a tomar assento à mesa. 
Registra-se a presença dos seguintes representantes de diversas 
entidades, que foram convidados para acompanhar permanentemente 
os trabalhos da Comissão: Adriana Augusta Marques, Técnica 
Ambiental da Faemg; Antônio Tarcizo de Andrade Silva, do Grupo 
Plantar; Carlos Alberto Baltazar, do Sindifer; Cláudio Moreira da Silva, 
Secretário da Abes-MG; Eduardo Nascimento, Assessor da Fetaemg; 
Fernando Antônio Cardoso, Assessor Técnico da Secretaria de 
Estado da Agricultura- Seapa -; José Geraldo Mageste, UFU-UFVJM; 
Luciano Rogério de Castro, Superintendente-Geral da Siamig-
Sindaçúcar; Marco Aurélio Borges, (CVRD); Maria Dalce Ricas, 
Secretária Executiva da Amda; Nilde Russo Silva Ferreira, da área 
administrativo-ambiental da Ocemg; Noé Chaves, Consultor da 
Fosfértil; Ricardo Barbosa dos Santos (Sema); Ricardo Castilho, 
Conselheiro do Sindiextra e da Câmara da Indústria Mineral; Rodrigo 
Flávio Zanasi (Cedro Cachoeira); Rosângela Ferreira, consultora da 
Samarco; Soraya Carneiro, Gerente da SMC Consultoria e 
Assessoria; Tais Rego de Oliveira, Advogada de Meio Ambiente da 
Fiemg; Wagner Soares Costa, Gerente de Meio Ambiente da Fiemg. A 
Presidência tece as considerações iniciais e, em seguida, concede a 
palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Registra-se 
a presença do Deputado Carlos Gomes. 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 junho de 2006. 
Paulo Piau, Presidente - Jésus Lima. 

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 
4' SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15' LEGISLATURA, EM 

21/6/2006 
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Adelmo Carneiro Leão e Doutor Ronaldo, membros da supracitada 
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Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Adelmo Carneiro Leão, declara aberta a reunião e, nos termos do 
inciso 111 do art. 120 do Regimento Interno, dá a ata por aprovada e 
solicita aos Deputados que a subscrevam. A Presidência informa que 
a reunião se destina a debater a Resolução nº 30 da Anvisa, que 
permite a reutilização de produtos médicos descartáveis. A 
Presidência interrompe a 1' Parte da reunião para ouvir a Sra. 
Terezinha de Fátima Póvoa, Gerente de Vigilância Sanitária de 
Medicamentos Congêneres da Secretaria de Estado de Saúde, 
representando o Secretário; o Sr. Luiz Fernando Caetano Machado, 
Vice - Presidente da Associação dos Hospitais de Minas Gerais; a 
Sra. Nádia Campos Dutra, Coordenadora da Comissão de Controle de 
Infecção Hospitalar da Vigilância Sanitária Estadual, representando o 
Sr. José Geraldo de Castro, Superintendente da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária Estadual; a Sra. Silma Maria Cunha Pinheiro, 
Professora do Sistema Universitário Pitágoras; o Sr. Luiz Ferreira, 
Assessor Administrativo do Hospital Vera Cruz; a Sra. Alessandra 
Lima, Coordenadora do Bloco Cirúrgico do Hospital Vera Cruz, os 
quais são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede 
a palavra ao Deputado Doutor Ronaldo, autor do requerimento que 
deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, 
passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. 
Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das 
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 28 de junho de 2006. 
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Carlos Pimenta Fahim 

Sawan - Doutor Ronaldo. 
ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 

SOBRE GOVERNANÇA AMBIENTAL, EM 21/6/2006 
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Paulo Piau, Carlos Gomes, Doutor Ronaldo, Marias Fernandes e 
Chico Rafael (substituindo este ao Deputado Adalclever Lopes, por 
indicação da Liderança do PMDB), membros da supracitada 
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Comissão. Está presente, também, o Deputado Edson Rezende. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Piau, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Chico Rafael, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina 
a debater o tema "Agenda ambiental regional - principais setores 
atendidos e problemas" e os subtemas "Financiamento como 
instrumento de governança ambiental" e "O papel do zoneamento 
ecológico-econômico na contribuição para a governança ambiental". A 
Presidência interrompe a 1' Parte da reunião para ouvir os Srs. José 
Carlos Carvalho, Secretário de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável; Shelley de Souza Carneiro, Secretário 
Adjunto de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; 
Vitor Feitosa, Presidente do Conselho de Meio Ambiente da Fiemg; 
Prol. José Roberto Soares Scolforo, Pró-Reitor de Pesquisa da 
Universidade Federal de Lavras - Ufla; Alex Fernandes Santiago, 
Coordenador da Promotoria de Justiça do Rio São Francisco; e Sra. 
Marilena Chaves, do BDMG, que são convidados a tomar assento à 
mesa. A Presidência tece as considerações iniciais e concede a 
palavra ao Dr. Vitor Feitosa, Presidente do Conselho de Meio 
Ambiente da Fiemg. Logo após, passa a palavra aos convidados, para 
que façam suas exposições. Registra-se a presença dos Srs.: 
Alexandre Magrineli dos Reis, Superintendente Regional de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Leste Mineiro; Célio 
Lessa Júnior, Superintendente Regional de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável da Zona da Mata; Eliana Piedade Alves 
Machado, Superintendente Regional de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável do Jequitinhonha; Laís Fonseca dos 
Santos, Superintendente Regional • de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável do Alto São Francisco; Valéria Cristina 
Rezende, Superintendente Regional de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável do Sul de Minas; Prol. José Roberto 
Pereira, Ufla; João Batista Rezende, Pesquisador da Fundação João 
Pinheiro; Geraldo Fausto da Silva, membro da Diretoria de 
Desenvolvimento do IEF; Rubens Vargas Filho, Diretor de 
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Monitoramento do IEF; Ana Claudia Albanez, Coordenadora Estadual 
de Geoprocessamento; Manuel Duarte, Diretor Técnico da Epamig; 
Zuleika S. Chiacchio Torquetti, representando o Presidente da Feam; 
Geraldo Assis, Chefe de Gabinete do lgam; Fernando Antônio 
Cardoso, Assessor Técnico da Secretaria de Estado da Agricultura; 
Eduardo Nascimento, Assessor da Fetaemg. Abertos os debates, 
segue-se ampla·discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. 
A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 
3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e 
votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é 
aprovado requerimento do Deputado Paulo Piau, em que solicita 
encaminhar pedido de providência à Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável a fim de questionar a 
inclusão da área de ocorrência de mata seca no território mineiro 
como área de domínio de mata atlântica junto à Advocacia-Geral da 
União, com base no Mapa de Vegetação do Brasil, IBGE 1988, 
adotado como referência territorial pelo Decreto nº 750, de 1 0/2/93, e 
sugerir a revisão do parecer favorável desse órgão federal sobre a 
legalidade da medida. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 26 de junho de 2006. 
Paulo Piau, Presidente- Leonídio Bouças. 

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 22/6/2006 
Às 11 h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada 

Maria Tereza Lara e os Deputados André Quintão e João Leite, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a 
Presidente, Deputada Maria Tereza Lara, declara aberta a reunião e, 
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado João Leite, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar matéria 
constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte 
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correspondência publicada no "Diário do Legislativo", na data 
mencionada entre parênteses: ofício dos Srs. Aguinaldo Mascarenhas 
Diniz (2), Chefe de Gabinete da Secretaria de Transportes e Obras 
Públicas do Estado (20/5/2006 e 17/6/2006); Benedito Scaranci 
Fernandes, da Superintendência de Atenção à Saúde (3/6/2006); 
Glycon Terra Pinto Júnior, Coordenador Regional da Fundação 
Nacional de Saúde (17/6/2006). 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 aprovadas, em turno único, cada um por sua vez, as 
Propostas de Ação Legislativa nºs 436/2005, na forma de projeto de 
lei (relator: Deputado André Quintão); 437/2005 na forma de 
requerimento (relator: Deputado João Leite, em virtude de 
redistribuição). 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, 5 de julho de 2006. 
Maria Tereza Lara, Presidente- André Quintão- João Leite. 
ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 

HUMANOS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15ª 
LEGISLATURA, EM 28/6/2006 

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Roberto Ramos, Paulo Cesar e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo este 
ao Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança do BPSP), 
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o 
Deputado Márcio Passos. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Roberto Ramos, 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: 
ofícios dos Srs. Raimundo Nonato Gonçalves, Delegado Regional da 
45ª Delegacia Regional de Polícia Civil, e Marcos Guarino de Oliveira, 
Secretário de Saúde de Muriaé, publicados no "Diário do Legislativo" 
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de 23/6/2006. 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 Durval Ângelo (3), em que pede seja 
solicitada ao Ministério da Defesa e ao Comando do Exército a 
concessão de pensão aos familiares de Benício de Araújo, reservista 
do Exército de 1 ª categoria; e seja realizada audiência pública com os 
convidados que menciona, em Sabinópolis, para debater violação de 
direitos humanos ocorrida nesse Município; Roberto Ramos (2), em 
que pede seja solicitado à Secretaria de Desenvolvimento Urbano de 
Contagem o desmembramento, legalização e urbanização de terreno 
situado no Bairro Santa Maria, adquirido por famílias que possuem 
contrato de compra e venda das áreas; e seja realizada audiência 
pública com os convidados que menciona, em Contagem, para 
debater a situação dos moradores desse bairro, que compraram 
frações de terreno do Sr. Ademar Batista de Oliveira; Durval Ângelo e 
Roberto Ramos (2), em que pedem seja solicitada à Subsecretaria de 
Administração Penitenciária a agilização do convênio a ser firmado 
com a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados - Apac 
da Região Metropolitana - para administração da unidade prisional de 
Santa Luzia; e seja realizada visita à 9' Delegacia Distrital de Venda 
Nova, para verificar a manutenção de presos no pátio de sua 
carceragem. 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, 5 de julho de 2006. 
Durval Ângelo, Presidente - Roberto Ramos - Paulo Cesar. 
ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, 

EM 28/6/2006 
Às 14h32min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada 

Maria Olívia (substituindo a Deputada Vanessa Lucas, por indicação 
da Liderança do BPSP) e os Deputados Sebastião Costa e Ricardo 
Duarte, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Costa, declara aberta a 
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reumao e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada 
Maria Olívia, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e 
votar pareceres em fase de redação final e comunica o recebimento 
das seguintes proposições, para as quais designou os relatores 
citados a seguir: Projetos de Resolução nºs 3.381 e 3.382/2006; 
Projetos de Lei nºs 2.979, 2.981 e 3.168/2006 (Deputado Ricardo 
Duarte) e Projetos de Lei nºs 2/2003, 1.915 e 1.916/2004, 2.696 e 
2.732/2006 (Deputada Maria Olívia). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte 
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após 
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os 
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Resolução nºs 3.381 e 
3.382/2006; Projetos de Lei nºs 2.979, 2.981 e 3.168/2006 (relator: 
Deputado Ricardo Duarte) e Projetos de Lei nºs 2/2003, 1.915 e 
1.916/2004, 2.696 e 2.732/2006, (relatora: Deputada Maria Olívia). 
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, 5 de julho de 2006. 
Djalma Diniz, Presidente - Maria Olívia - Doutor Ronaldo. 
ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, 

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 4ª SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15' LEGISLATURA, EM 28/6/2006 
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas 

Cecília Ferramenta e Maria Olívia e os Deputados Luiz Humberto 
Carneiro (substituindo o Deputado Leonídio Bouças, por indicação da 
Liderança do BPSP) e Ricardo Duarte (substituindo o 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 Luiz Humberto 
Carneiro, 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 
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constante na pauta. O Presidente acusa o recebimento da seguinte 
proposição, para a qual designou a relatora citada a seguir: Projeto de 
Lei nº 3.285/2006, no 1 ºturno (relatora: Cecília Ferramenta). Passa-se 
à 1ª 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, no 2º turno, o Projeto 
de Lei nº 1.456/2004, na forma do vencido no 1 º turno (relatora: 
Deputada Maria Olívia). 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 6.681 e 
6.693/2006. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece 
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 5 de julho de 2006. 
Paulo Cesar, Presidente- Maria Olívia- Maria Tereza Lara. 

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 28/6/2006 
Às 18h10min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada 

Elisa Costa e os Deputados Domingos Sávio, Dilzon Melo, José 
Henrique, Luiz Humberto Carneiro e Sebastião Helvécio, membros da 
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Paulo 
Piau. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Domingos 
Sávio, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado José Henrique, dispensa a leitura da ata 
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a 
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir 
e votar proposições da Comissão. 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 1 º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 71/2005 
na forma do Substitutivo nº 2, da Comissão de Administração Pública 
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(relator: Deputado Sebastião Helvécio), e do Projeto de Lei nº 
3.068/2006 com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça, a Emenda nº 2, da Comissão de Administração Pública, e a 
Emenda nº 3 (relator: Deputado Domingos Sávio). O Deputado 
Sebastião Helvécio se retira da reunião e é substituído pelo Deputado 
Paulo Piau. É também aprovado o parecer pela aprovação, no 1 º 
turno, do Projeto de Lei nº 3.333/2006 na forma do Substitutivo nº 2 
(relator: Deputado Paulo Piau). O parecer sobre o Projeto de Lei nº 
3.335/2006, no 1 º turno, deixa de ser apreciado em virtude de 
solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado Dilzon Melo. O 
Projeto de Lei nº 3.280/2006 é retirado da pauta, atendendo-se a 
requerimento do Deputado Luiz Humberto Carneiro, e o Projeto de Lei 
nº 3.204/2006, por determinação do Presidente da Comissão, por não 
cumprir pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 4 de julho de 2006. 
Domingos Sávio, Presidente - José Henrique - Elisa Costa - Luiz 

Humberto Carneiro. 
ATA DA 2' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 

PARA O ESTUDO DA ATENÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNO 
MENTAL, DEFICIÊNCIA MENTAL OU AUTISMO, EM 29/6/2006 

Às 15h45min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Célio 
Moreira, Presidente da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente declara aberta a reunião, dispensa a leitura 
da ata da reunião anterior, que é dada por aprovada e é subscrita, e 
informa que a reunião se destina a debater, em audiência pública, o 
tema "Instituições privadas de apoio ao deficiente mental e ao autista" 
e o subtema "Resultados, inclusão social e dificuldades impostas pelo 
poder público". A Presidência interrompe a 1 ª Parte da reunião para 
ouvir as Sras. Yasline Vaz, assessora jurídica da Promotoria de 
Justiça de Defesa dos Direitos dos Portadores de Deficiência Mental e 
dos Idosos de Belo Horizonte, representando a Promotora de Justiça 
Ana Paula Mendes Rodrigues, titular dessa Promotoria; Leila Regina 
da Silva, Coordenadora do Vicariato Episcopal para a Ação Social e 
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Política da Arquidiocese de Belo Horizonte, representando o Padre 
José Januário Moreira; Estela Mares Guillen de Souza, Presidente da 
Associação de Pais e Amigos de Pessoas Especiais - Apape -; 
Margaret Pereira Leal de Assis, Diretora da Escola Especial Creia; 
Marta Elizabeth de Souza, Coordenadora do Programa de Saúde 
Mental da Secretaria de Estado de Saúde, representando essa 
Secretaria; Maria Dolores da Cunha Pinto, Vice-Presidente da 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belo Horizonte -
Apae-BH -, representando Heloísa Maria Penido de Azeredo, 
Presidente dessa Associação; Natália Inês Costa, Gerente de 
Desenvolvimento do Centro Especializado Nossa Senhora 
Assumpção; Ana Senra, Coordenadora Clínica da Fundação de 
Assistência Especializada da Nova Lima, representando Maysa 
Gomes Rodrigues, Presidente dessa Fundação; Luciana Braga 
Guerra, responsável técnica do Hotel Cre-Ser; Maria Beatriz Odornis 
de Oliveira, Fiscal Sanitária Municipal, representando Eduardo 
Camargos Couto, Gerente da Vigilância Sanitária de Belo Horizonte; e 
o Sr. Políbio José Campos, Coordenador de Saúde Mental da 
Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, que são convidados 
a tomar assento à mesa. Registra-se a chegada da Deputada Maria 
Tereza Lara. A Presidência, na qualidade de autor do requerimento 
que deu origem ao debate, faz suas considerações iniciais; logo após, 
passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. 
Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas 
notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da 
reunião. Registra-se a chegada do Deputado Doutor Viana. Passa-se 
à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e 
a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada 
um por sua vez, são aprovados aprovados requerimentos da 
Deputada Maria Tereza Lara e dos Deputados Célio Moreira e Doutor 
Viana (3) em que solicitam seja enviado oficio às Promotorias de 
Defesa dos Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência e dos 
Idosos das Comarcas de Belo Horizonte e Nova Lima, solicitando-lhes 
o envio à Comissão de cópia dos autos do processo relativo ao 
encerramento das atividades do Hotel Crer-Ser; em que pedem seja 
enviado oficio à Secretária de Estado de Saúde e à Secretária 
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Municipal de Saúde de Belo Horizonte, solicitando-lhes o envio à 
Comissão de cópia dos relatórios de vistorias realizadas na Escola 
Especial Creia e no Hotel Crer-Ser; e em que solicitam seja realizada 
audiência pública com a finalidade de se promover debate entre a 
sociedade e os convidados permanentes da Comissão. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 4 de julho de 2006. 
Célio Moreira, Presidente. 

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
SEGURANÇA PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA 

DA 15' LEGISLATURA, EM 4/7/2006 
Às 1 O horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé 

Maia, Sargento Rodrigues e José Henrique (substituindo este ao 
Deputado Antônio Júlio, por indicação da Liderança do PMDB), 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes, e informa que a 
reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta. 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 dos Projetos de Lei nºs 1.330/2003, 
1.807 e 1.945/2004, no 2º turno, todos na forma do vencido no 1 º 
turno (relator: Deputado Sargento Rodrigues, em virtude de 
redistribuição); e, no 1 ºturno, 1.847/2004 (relator: Deputado Sargento 
Rodrigues), e 2.671/2005 (relator: Deputado Sargento Rodrigues, em 
virtude de redistribuição), na forma do Substitutivo nº 1, apresentado 
pela Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1. 
Registra-se a saída do Deputado José Henrique e a chegada do 
Deputado Padre João (substituindo o Deputado Weliton Prado, por 
indicação da Liderança do Bloco PT-PCdoB). 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 
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e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os 
Projetos de Lei nºs 3.071/2006 (relator: Deputado Sargento 
Rodrigues) e 3.359/2006 (relator: Deputado Zé Maia), que receberam 
parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua 
vez, são aprovados os Requerimentos nºs 6.664, 6.665, 6.686, 6.689 
e 6.690/2006. Submetido a discussão e votação, é aprovado o 
Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 3.157/2006. 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 
Sargento Rodrigues, em que pede seja enviado ofício à Presidente do 
Servas e ao Chefe da Polícia Civil solicitando-lhes providências para 
estabelecer convênio de cooperação com as empresas de ônibus 
municipais e intermunicipais para a divulgação dos cartazes da 
campanha "Volta"; e Rogério Correia, em que pede seja encaminhado 
ofício ao Conselho Nacional de Trânsito - Contran - solicitando 
empenho para que a regulamentação da Lei Complementar Federal nº 
121, de 2002, especialmente em relação aos arts. 7º, 8º e 9°, ocorra 
com a maior celeridade possível. 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, 5 de julho de 2006. 
Zé Maia, Presidente - Sargento Rodrigues - Laudelino Augusto. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 

2.482/2005 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Adalclever Lopes, o projeto de lei em 

epígrafe visa declarar de utilidade pública o Lar para Idosos Irmã 
Tereza- Laiite -,com sede no Município de Pedro Leopoldo. 

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, na forma apresentada. Agora, cabe a 
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este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre ela, conforme 
preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade em causa é uma associação civil de caráter privado, 

beneficente e assistencial e pauta-se pelos princ1p1os da 
impessoalidade, moralidade, razoabilidade e eficiência. 

Para atingir seu objetivo precípuo, que é o amparo à velhice, provê a 
pessoa idosa dos meios de subsistência para que ela possa viver no 
seio da família; promove atividades culturais e recreativas que lhe 
possibilitem a socialização e o resgate da auto-estima; realiza 
encontros para o debate de questões de seu interesse; e celebra 
convênios, contratos e acordos que possibilitem a melhoria das 
condições de vida do idoso. 

Em virtude da relevância social de seu propósito e suas atividades, o 
Lar para Idosos Irmã Tereza é merecedor do pretendido título 
declaratório. 

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

nº 2.482/2005 em turno único. 
Sala das Comissões, 4 de julho de 2006. 
Elisa Costa, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 
3.328/2006 

Comissão de Saúde 
Relatório 

De autoria da Deputada Elisa Costa, o projeto de lei em tela visa a 
declarar de utilidade pública o projeto Livre para Viver, com sede no 
Município de Mutum. 

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 
São objetivos da entidade em causa o amparo a dependentes 

químicos, providenciando sua internação em instituições capacitadas 
para esse tipo de pacientes até a sua recuperação, desde que haja a 
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sua concordância. Também realiza campanhas educativas e 
preventivas de combate ao uso das drogas. 

Na busca de reintegrar na comunidade os dependentes sob seus 
cuidados, desenvolve programas específicos que abreviam a sua 
recuperação, contribuindo, assim, para reduzir os malefícios que 
afetam a harmonia social. 

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

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

3.328/2006, em turno único. 
Sala das Comissões, 6 de julho de 2006. 
Doutor Ronaldo, relator. 

PARECER PARA O 1 ºTURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.954/2006 
Comissão de Direitos Humanos 

Relatório 
De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o Projeto de Lei 

nº 2.954/2006 dispõe sobre a obrigatoriedade de a Loteria Mineira 
destinar pelo menos 50% dos seus bilhetes lotéricos à divulgação de 
informações sobre pessoas desaparecidas. 

Publicada no "Diário do Legislativo", em 23/2/2006, a proposição foi 
distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua 
juridicidade, legalidade e constitucionalidade na forma do Substitutivo 
nº 1, que apresentou. 

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto 
ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, V, do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A proposição em epígrafe dispõe sobre a obrigatoriedade de a 

Loteria Mineira destinar parte dos seus bilhetes lotéricos à divulgação 
de informações sobre pessoas desaparecidas. 

O art. 1 O, VI, da Constituição mineira atribui ao Estado a 
competência de manter e preservar a segurança e a ordem públicas e 
a incolumidade da pessoa e do patrimônio. Dessa forma, verifica-se 
que o projeto analisado institui relevante medida na seara da 
segurança pública. 
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Com efeito, devido ao grande alcance dos bilhetes lotéricos, 
constata-se que essa medida é mais uma alternativa proposta pelo 
Legislativo para o combate a um dos mais graves problemas 
enfrentados pela sociedade brasileira: o desaparecimento de pessoas. 
São inúmeras as ocorrências registradas na Delegacia Especializada 
em Localização de Pessoas Desaparecidas. A fim de contribuir para 
solucionar essa questão, a Copasa, em parceria com essa Delegacia, 
vem publicando, desde janeiro de 2004, no "site" da empresa, no 
verso das contas de água e esgoto e em cartazes produzidos e 
distribuídos em todo o Estado, fotos de pessoas desaparecidas. 

Os nossos legisladores, preocupados em minorar os casos de 
desaparecimento no Estado, editaram a Lei nº 13.764, de 2000, que 
dispõe sobre a busca das pessoas desaparecidas que menciona, e a 
Lei nº 15.432, de 2005, que institui o Sistema de Comunicação e 
Cadastro de Pessoas Desaparecidas, a qual, em seu art. 3º, obriga os 
órgãos públicos do Estado a reservar espaços nas suas repartições, 
em locais de maior circulação de pessoas, para a afixação de cartazes 
ou similares, contendo identificação, fotografia e dados das pessoas 
desaparecidas. A mesma lei, em seu art. 4º, determina que os 
veículos de comunicação impressa, televisiva, radiofônica e eletrônica 
dos Poderes do Estado destinarão espaço para a divulgação dos 
dados das pessoas desaparecidas. 

Por entender que o projeto necessitava de alguns reparos de ordem 
técnica, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o 
Substitutivo nº 1, por meio do qual acrescenta artigo à Lei nº 15.432. 
Consideramos oportuno esse substitutivo, já que o conteúdo 
normativo do projeto original ficou preservado e contribuiu para a 
consolidação das normas jurídicas, uma vez que, ao invés de se criar 
mais uma lei, passou-se a modificar lei já existente. Entretanto, impõe-
se apresentar emenda ao substitutivo, a fim de estender a iniciativa 
para os boletos de cobrança de energia elétrica emitidas pela 
Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig -, sociedade de 
economia mista controlada pelo Estado e que atua na geração, 
transmissão e distribuição de energia elétrica. 

Considerando que a Cemig atende 90% dos Municípios mineiros, 
verifica-se que a medida proposta pela emenda desta Comissão irá, 
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com certeza, contribuir para solucionar os casos de desaparecimento 
no Estado; e está em consonância com os projetos desenvolvidos por 
essa empresa na esfera social. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

2.954/2006 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão 
de Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1 ao Substitutivo nº 1, a 
seguir apresentada. 

EMENDA Nº 1 AO SUBSTITUTIVO Nº 1 
Dê-se ao art. 5°-A da Lei nº 15.432, de 3 de janeiro de 2005, a que 

se refere o art. 1° do Substitutivo nº 1, a seguinte redação: 
"Art. 5°-A - Fotografias e dados de pessoas desaparecidas serão 

inseridos nos bilhetes lotéricos emitidos em cada concurso pela 
Loteria do Estado de Minas Gerais e no verso dos boletos de 
cobrança de energia elétrica emitidos pela Companhia Energética de 
Minas Gerais- Cemig.". 

Sala das Comissões, 5 de julho de 2006. 
Durval Ângelo, Presidente - Roberto Ramos, relator - Paulo Cesar. 

PARECER PARA O 1 ºTURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.008/2006 
Comissão de Saúde 

Relatório 
De autoria do Deputado Arlen Santiago, o Projeto de Lei nº 

3.008/2006 pretende instituir a meia entrada para doadores regulares 
de sangue, em todos os locais públicos de cultura, esporte e lazer 
mantidos pelas entidades e órgãos das administrações direta e 
indireta do Estado. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 4/3/2006, foi o projeto 
apreciado pela Comissão de Constituição e Justiça, da qual recebeu 
parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Vem, agora, a esta Comissão para receber parecer quanto ao 
mérito, nos termos do art. 188, c/c o art.1 02, XI, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Com o fito de incentivar a doação de sangue no Estado, a 

proposição pretende facilitar o acesso de doadores regulares a locais 
públicos de cultura, lazer e esporte, instituindo a meia entrada para os 
que se identificarem por documento oficial expedido pela Secretaria 
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de Saúde, devidamente registrados na Fundação Centro de 
Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais - Hemominas - e nos 
bancos de sangue dos hospitais do Estado. As demais medidas 
previstas no projeto se referem ao controle do referido documento e à 
relação dos tipos de logradouros públicos mencionados. 

Segundo dados da Fundação Pró-Sangue, de São Paulo, cerca de 
20% das pessoas internadas em hospitais necessitam de transfusão 
de sangue durante o periodo de internação. Estima também a referida 
instituição que uma doação de sangue salva, em média, três vidas, 
pois não há ainda nenhum substituto para o sangue humano. Por 
outro lado, o indice de doação de sangue na população entre 18 e 24 
anos de idade está em torno de apenas 30%. 

Isso ocorre porque a grande maioria das doações são para 
reposição, atendendo a apelos de familiares e conhecidos. A doação 
espontânea e regular, tão necessária para a manutenção de estoques 
nos bancos de sangue, ainda não acontece com a freqüência 
desejável. Observa-se, assim, que os órgãos públicos responsáveis 
pela regulação de sangue precisam realizar permanentemente 
campanhas de incentivo aos voluntários, para evitar a falta de um 
elemento tão precioso para o salvamento de vidas. 

A despeito da importância do incentivo à doação gratuita, entende-
se que o projeto de lei em análise vai ao encontro das necessidades 
dos hemocentros e dos seus pacientes, pois visa ao aumento do 
número de doadores, graças aos incentivos que cria para os mesmos. 

Considerando-se ainda que os incentivos têm natureza cultural e 
esportiva, é nossa opinião que a proposição tem alcance ainda mais 
amplo, pois facilita o acesso dos doadores ao lazer, à cultura e ao 
desporto. No que diz respeito aos mecanismos de controle para o 
cadastramento e a identificação dos doadores, também não temos 
reparos ao projeto proposto. 

Assim sendo, conclui mos pela oportunidade e relevância da matéria 
na esfera da saúde pública em Minas Gerais. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

3.008/2006. 
Sala das Comissões, 5 de julho de 2006. 
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Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Fahim 
Sawan - Doutor Ronaldo. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 
1.904/2004 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei nº 1.904/2004, de autoria do Deputado Doutor 

Viana, que dispõe sobre a Política Estadual de Prevenção, 
Diagnóstico e Tratamento da Hipertermia Maligna e dá outras 
providências, foi aprovado no 2 o turno, com a Emenda no 1 ao 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 1.904/2004 
Institui a Política de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento da 

Hipertermia Maligna. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica instituída no Estado a Política de Prevenção, 

Diagnóstico e Tratamento da Hipertermia Maligna, que será 
desenvolvida pelo Poder Executivo em parceria com a sociedade civil. 

Art. 2°- A política de que trata esta lei tem como objetivos: 
I - prevenir, diagnosticar, tratar e orientar adequadamente os 

pacientes suscetíveis à hipertermia maligna, bem como orientar seus 
familiares; 

11 - acabar como as mortes decorrentes da hipertermia maligna no 
Estado. 

Art. 3 o - Compete ao Estado, na implementação da política de que 
trata esta lei: 

I - produzir material de divulgação para os profissionais do setor da 
saúde no Estado contendo as principais informações sobre a 
hipertermia maligna e as formas de evitar mortes dela decorrentes; 

11 - realizar palestras informativas sobre a hipertermia maligna 
destinadas a médicos e paramédicos em hospitais de referência no 
Estado; 
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111 - implantar sistema de coleta de dados sobre os portadores da 
hipertermia maligna, visando a: 

a) manter um cadastro estadual com informações sobre a incidência 
da hipertermia maligna na população do Estado e o número de mortes 
dela decorrentes; 

b) obter dados sobre a população atingida pela doença; 
c) contribuir para o aprimoramento das pesquisas científicas sobre a 

hipertermia maligna; 
IV - firmar convênios com os serviços funerários existentes em 

Minas Gerais, para que informem ao Estado o número de vítimas da 
doença. 

Art. 4 o - O Poder Executivo, por meio da Secretaria de Estado de 
Saúde, regulamentará o disposto nesta lei. 

Art. 5o- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 5 de julho de 2006. 
Djalma Diniz, Presidente - Maria Olívia, relatora - Doutor Ronaldo. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 
2.013/2004 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 2.013/2004, de autoria do Deputado Alberto 

Pinto Coelho, que declara de utilidade pública o Hospital Vaz Monteiro 
de Assistência à Infância e à Maternidade, com sede no Município de 
Lavras, 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°2.013/2004 
Declara de utilidade pública o Hospital Vaz Monteiro de Assistência 

à Infância e à Maternidade, com sede no Município de Lavras. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o_ Fica declarado de utilidade pública o Hospital Vaz Monteiro 

de Assistência à Infância e à Maternidade, com sede no Município de 
Lavras. 

Art. 2 o_ Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Sala das Comissões, 14 de junho de 2006. 
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Doutor 

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

2.581/2005 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 2.581/2005, de autoria do Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de 
São João da Mata o imóvel que especifica, foi aprovado no 2° turno, 
na forma do vencido no 1 o turno. 

Esta Comissão, para tornar explícito o comando, pressuposto no 
inciso 11 do art. 2° do projeto aprovado, de que em contrapartida à 
doação do imóvel o Município deverá construir um prédio escolar, 
introduziu no texto um artigo (art. 2 o deste parecer) contendo essa 
disposição. 

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 2.581/2005 
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 área de 2.825, 13m2 (dois mil oitocentos e vinte e 
cinco vírgula treze metros quadrados), parte de imóvel com área de 
11.200m2 (onze mil e duzentos metros quadrados), registrado sob o no 
11.623, a fls. 226 do Livro 3-H, no Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Silvianópolis, conforme memorial descritivo constante no 
Anexo desta lei. 

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" deste artigo destina-
se a abrigar atividades de assistência social que promovam a 
integração social da criança e do adolescente. 

Art. 2 o - Em contrapartida à doação a que se refere o art. 1 °, a 
Prefeitura Municipal de São João da Mata construirá prédio para a 
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instalação da Escola Municipal Rosa Alvim. 
Art. 3 o - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do 

Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da 
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação 
prevista no parágrafo único do art. 1 o ou não tenha sido cumprida a 
condição prevista no art. 2 °. 

Art. 4 o- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 5 de julho de 2006. 
Djalma Diniz, Presidente - Maria Olívia, relatora - Doutor Ronaldo. 

ANEXO 
(a que se refere o art. 1 °da Lei no, de de de 2006} 

Descrição do imóvel de que trata esta lei: toma-se como ponto inicial 
o vértice A, localizado na esquina das Ruas José Patrício de Paiva e 
João Eduardo Rodrigues; deste ponto segue-se pelo alinhamento da 
Rua João Eduardo Rodrigues, numa distância de 53,90m (cinqüenta e 
três vírgula noventa metros}, até encontrar o vértice B; deste, 
defletindo para a direita, segue-se numa distância de 22,50m (vinte e 
dois vírgula cinqüenta metros), confrontando com a parte 
remanescente do terreno pertencente ao Estado de Minas Gerais, até 
encontrar o vértice C; deste, defletindo para a direita, segue-se numa 
distância de 1 0,90m (dez vírgula noventa metros), até encontrar o 
vértice D; deste, defletindo para a esquerda, segue-se numa distância 
de 37,60m (trinta e sete vírgula sessenta metros}, até encontrar o 
vértice E; deste, defletindo para a direita, segue-se numa distância de 
42,88m (quarenta e dois vírgula oitenta e oito 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, segue-se numa distância de 60,10m (sessenta vírgula dez 
metros}, até encontrar o vértice inicial A. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 
3.116/2006 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 3. 116/2006, de autoria do Deputado Célio 

Moreira, que declara de utilidade pública o Coral Juvenal Alves Vilela, 
com sede no Município de Caeté, foi aprovado em turno único, na 
forma original. 
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria-a forma adequada, nos termos 
do § 1 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° 3.116/2006 
Declara de utilidade pública o Coral Juvenal Alves Vilela, com sede 

no Municipio de Caeté. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Coral Juvenal Alves 

Vilela, com sede no Município de Caeté. 
Art. 2 o- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006. 
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Djalma 

Diniz. 

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE 
O Sr. Presidente despachou, em 5/7/2006, a seguinte 

comunicação: 
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr. 

Lélio Valle Passos, ocorrido em 2/7/2006, em Campinas (SP). (-
Ciente. Oficie-se.) 

MANIFESTAÇÕES 
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, 111, "b" a 

"d", do Regimento Interno Interno, as seguintes manifestações: 
de aplauso ao Sr. Maurílio Soares Guimarães, Prefeito Municipal de 

Curvelo, pelo recebimento do troféu Administração Padrão JK 
(Requerimento nº 6.600/2006, do Deputado Doutor Viana); 

de congratulações com o Municipio de Pitangui pelo transcurso de 
seu 291 º aniversário (Requerimento nº 6.614/2006, do Deputado 
Jayro Lessa); -• 

de congratulações com o Município de Cambuí pelo transcurso de 
seu 114º aniversário (Requerimento nº 6.618/2006, do Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva); 

de pesar pelo falecimento do Sr. Savério Chiaradia, ex-Prefeito 
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Municipal de Córrego do Bom Jesus, ocorrido em 23/5/2006 
(Requerimento nº 6.632/2006, do Deputado Bilac Pinto); 

de pesar pelo falecimento do Sr. Silvio Perez Vidal, Prefeito 
Municipal de Tumiritinga, ocorrido em 16/5/2006 (Requerimento nº 
6.635/2006, do Deputado José Henrique); 

de congratulações com o Sindicato dos Servidores da Justiça de 2ª 
Instância do Estado - Sinjus - MG - pelos 17 anos de luta em defesa 
da categoria (Requerimento nº 6.648/2006, da Deputada Jô Moraes); 

de aplauso ao Sr. Renê Custódio Cotrim pelo trabalho desenvolvido 
na chefia da 9ª Coordenadoria Regional do DER-MG (Requerimento 
nº 6.649/2006, do Deputado Célio Moreira); 

de congratulações com a comunidade do Município de Paraopeba 
pelo transcurso de seus 94 anos de emancipação e pela realização de 
I Festa Nacional do Quiabo (Requerimento nº 6.646/2006, do 
Deputado Doutor Viana); 

de congratulações com a comunidade do Município de Maria da Fé 
pelo transcurso de seus 94 anos de emancipação (Requerimento nº 
6.650/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de aplauso ao Sr. Olavo Machado Júnior pelo recebimento do 
Prêmio Industrial do Ano, concedido pela Fiemg (Requerimento nº 
6.661/2006, do Deputado Doutor Viana); 

de congratulações com a empresa Novo Nordisk pela expansão de 
sua unidade em Montes Claros (Requerimento nº 6.668/2006, da 
Deputada Ana Maria Resende); 

de congratulações com a empresa Minaspuma pelo investimento na 
expansão de sua fábrica, localizada em Montes Claros (Requerimento 
nº 6.669/2006, da Deputada Ana Maria Resende); 

de congratulações com o Sr. Jair Siqueira pelo trabalho que vem 
realizando à frente da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre 
(Requerimento nº 6.670/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com o Sindicato da Indústria da Construção 
Pesada do Estado de Minas Gerais pela posse de sua nova diretoria 
(Requerimento nº 6.671/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com a Apae de Arcos pelos seus 25 anos de 
atuação e com o Sr. José Ovídio Vaz, que tem sido grande 
incentivador e patrocinador da entidade (Requerimento nº 6.672/2006, 
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da Deputada Maria Olívia); 
de congratulações com a Apae de Luz pelos seus 25 anos de 

atuação (Requerimento nº 6.673/2006, da Deputada Maria Olívia); 
de congratulações com o Curtume Santa Lúcia pelos seus 30 anos 

de fundação (Requerimento nº 6.681/2006, do Deputado Paulo 
Cesar); 

de aplauso ao grupo Porcão por seus 30 anos de fundação 
(Requerimento nº 6.693/2006, do Deputado Doutor Viana). 
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 8 DE JULHO DE 2006 

ATAS 
ATA DA 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 6/7/2006 
Presidência dos Deputados Rogério Correia e Adelmo Carneiro Leão 
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 ª Parte: 1 ª Fase 

(Expediente): Ata - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de 
Proposições: Proposta de Emenda à Constituição nº 102/2006 -
Projetos de Lei nºs 3.488 e 3.489/2006 - Requerimentos nºs 6.733 a 
6.736/2006- Comunicações: Comunicação da Deputada Maria Olívia-
Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários - Encerramento. 

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

Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Jr. - André Quintão- Antônio Júlio - Célio Moreira-
Djalma Diniz - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Ángelo - Elbe 
Brandão - Jô Moraes - José Henrique - José Milton - Laudelino 
Augusto - Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico - Maria Olívia - Maria 
Tereza Lara- Marias Fernandes - Miguel Martini - Padre João - Paulo 
Cesar - Roberto Ramos - Sebastião Costa Sebastião Helvécio -
Vanessa Lucas- Weliton Prado. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Rogério Correia) - Às 14h13min, 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 Weliton Prado, 2º- Secretário "ad hoc", procede à 

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



332 

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa 
passa a receber proposições. 

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 102/2006 
Acrescenta o § 4º ao art. 222 da Constituição do Estado, o qual 

dispõe sobre ações de prevenção e resistência às drogas e à violência 
no Estado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 º - O art. 222 da Constituição do Estado passa a vigorar 

acrescido do seguinte parágrafo: 
"Art. 222- ( ... ) 
§ 4º - O Estado realizará, através da Polícia Militar, ações 

educacionais de prevenção e resistência às drogas e à violência, 
voltadas para crianças e adolescentes, nos estabelecimentos de 
ensino, podendo celebrar convênios com os Municípios.". 

Art. 22 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2006. 
Weliton Prado - Jõ Moraes - Leonardo Quintão - Zé Maia - Laudelino 

Augusto - Lúcia Pacifico - Cecilia Ferramenta - Pinduca Ferreira -
Adelmo Carneiro Leão - Rogério Correia - Maria Tereza Lara - Luiz 
Fernando Faria - Carlos Pimenta - Maria Olívia - Ricardo Duarte -
Doutor Ronaldo - Luiz Humberto Carneiro - Bilac Pinto - George 
Hilton - Biel Rocha - Miguel Martini - Sebastião Helvécio - Marlos 
Fernandes - Fahim Sawan - André Quintão - Ana Maria Resende -
Edson Rezende - Gilberto Abramo - Carlos Gomes - Rêmolo Aloise -
Gil Pereira. 

Justificação: Diante do problema do uso indevido de drogas e da 
gravidade da violência que atinge a nossa sociedade, o Estado vê 
suas estruturas ameaçadas, o que afeta não apenas seus valores 
políticos como os econômicos, sociais e culturais. E, pela 
complexidade do assunto, ele deve receber de todos os governos 
tratamento de alta prioridade, com o compartilhamento das 
responsabilidades com os governos estaduais e municipais, que têm 
sido estimulados a empreender ações antidrogas, integrando esforços 
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e maximizando resultados. 
A política brasileira é pela municipalização das ações como 

estratégia adequada para transmitir a real mensagem antidrogas, 
além de potencializar a participação do setor privado e da sociedade 
civil no esforço de combate às drogas. E, como contrapartida do 
Estado, a Polícia Militar de Minas Gerais aderiu ao Programa 
Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o Proerd, com 
base no projeto Drug Abuse Resistance Education - Dare -, 
implantado em Los Angeles (EUA), em 1983, e atualmente presente 
em mais de 40 países. 

Esse programa tem como objetivo prevenir o uso indevido de drogas 
e combater a violência entre os jovens. É desenvolvido em parceria 
com as escolas das redes estadual, municipal e particular de ensino, 
abrangendo crianças do nível pré-escolar até o colegial, na faixa de 9 
a 12 anos, e consiste na aplicação de lições em encontros semanais, 
ao longo do semestre letivo. Essas aulas são ministradas por policiais 
militares voluntários, que são selecionados a partir de critérios 
rigorosos, como conduta moral, ética e aspectos profissionais. E 
passam por um treinamento no qual aprendem a utilizar as 
ferramentas didático-pedagógicas específicas para a aplicação do 
programa, além de contar com o apoio de profissionais ligados à área 
de prevenção. E, ao final do programa, é realizada uma solenidade de 
formatura, com a entrega de um certificado de participação aos 
alunos, que se comprometem a ficar longe das drogas e da violência. 

Muitos foram os Municípios que adotaram o programa, como 
Uberlãndia e Matozinhos, com resultados que comprovaram a eficácia 
do Proerd. Foi constatada redução da violência e do uso indevido de 
drogas. Como se trata de um trabalho conjunto de família, escola e 
PMMG, os alunos têm mais apoio e melhores condições de dizerem 
não às drogas e à violência. Porém, como não é um programa 
obrigatório, nem todas as cidades aderiram. E as escolas interessadas 
é que têm que procurar a unidade da Polícia Militar e formalizar a sua 
participação, através da assinatura de um protocolo. 

O sucesso do Proerd nos leva ao estabelecimento de novas metas, 
visando a expansão de suas ações em todo o Estado, e para isso o 
Município e a Polícia Militar deverão conjugar esforços a fim de 
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desenvolver o sistema de parceria que for mais adequado para 
promover as atividades educacionais relacionadas ao programa. 
Afinal, a inclusão dessa diretriz em nível constitucional se faz mais do 
que necessária, haja vista que as ações de prevenção às drogas e à 
violência devem ser tidas como um dever do Estado em relação à 
atenção às crianças e adolescentes mineiros. 

Por tudo isso, fazemos apelo aos nossos ilustres pares pela 
aprovação desta proposta de emenda à Constituição de nosso 
Estado, na tentativa de uma solução que beneficie a todos. 

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

PROJETO DE LEI Nº 3.488/2006 
Declara de utilidade pública a Associação dos Voluntários do 

Hospital Municipal Antônio Reis, com sede no Município de Campo do 
Meio. 

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

Voluntários do Hospital Municipal Antônio Reis - Avohar -, com sede 
no Município de Campo do Meio. 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 6 de julho de 2006. 
Maria Olívia 
Justificação: A Associação dos Voluntários do Hospital Municipal 

Antônio Reis - Avohar - é uma associação civil, sem fins lucrativos, 
que tem por finalidade coordenar, orientar, incentivar, promover e 
desenvolver recursos assistenciais, bem como promover festas, rifas e 
eventos sociais, com vistas a arrecadar fundos para a manutenção do 
Hospital Municipal Antônio Reis e, ainda, arrecadar mantimentos, 
medicamentos e auxílios individuais para enfermos carentes. 

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 Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o 
art. 103, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 3.489/2006 
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Dispõe sobre a concessão de adicional de periculosidade ao corpo 
docente dos Centros de Reeducação de Menores Infratores e das 
Penitenciárias. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º- Ficam os docentes com atuação nos Centros de 

Reeducação de Menores Infratores e nas Penitenciárias com direito a 
receber o adicional de periculosidade em seus vencimentos básicos. 

Parágrafo único - O valor do adicional de periculosidade será 
definido pelo Poder Executivo. 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 6 de julho de 2006. 
Ana Maria Resende 
Justificação: A Constituição Federal contém diversos dispositivos 

relacionados com o direito dos trabalhadores a segurança e medicina 
do trabalho. 

O art. r da Constituição Federal diz: " São direitos dos 
trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à condição 
de sua condição social: 

XXVIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, 
insalubres ou perigosas, na forma da lei;". 

Recentemente, foi sancionada a Lei nº 12.436, de 11/1/2005, que 
dispõe sobre a concessão de reajustes aos servidores policiais civis e 
militares, bombeiros militares e aos ocupantes de cargos de Agente 
de Segurança Penitenciário, bem como de adicional de periculosidade 
aos cargos que menciona, e dá outras providências. 

O adicional de periculosidade é devido aos servidores que trabalham 
habitualmente em locais perigosos. No entanto, os educadores que 
exercem suas funções nos Centros de Reeducação de Menores 
Infratores são verdadeiros heróis, uma vez que existem menores com 
temperamento explosivo, que procuram agredir para ofender e, já nas 
penitenciárias, lidam com marginais dos mais diferentes níveis. 

Sendo assim, é justa e necessária a concessão desse adicional de 
periculosidade também a esses servidores do corpo docente que 
atuam nos estabelecimentos semelhantes aos relacionados na citada 
lei. 

Isto posto, conto com o apoio dos nobres pares na aprovação deste 
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projeto de lei. 
- 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. 

REQUERIMENTOS 
Nº 6.733/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 

formulado voto de congratulações com a comunidade de Borda da 
Mata pelo transcurso do 82º aniversário de sua emancipação político-
administrativa. (-À Comissão de Assuntos Municipais.) 

Nº 6.734/2006, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja 
formulado apelo à Secretária de Educação com vistas à liberação de 
recursos para reforma e ampliação da Escola Estadual Cônego 
Ângelo, localizada no Município de Unaí. 

Nº 6. 735/2006, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja 
formulado apelo à Secretária de Educação com vistas à liberação de 
recursos para reforma e ampliação da Escola Estadual Teófilo Martins 
Ferreira, localizada no Município de Unaí. (- Distribuídos à Comissão 
de Educação.) 

Nº 6. 736/2006, do Deputado Jayro Lessa, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a Corporação Musical Santa Cecília pelo 
transcurso do 11 Oº aniversário de sua fundação. (- À Comissão de 
Cultura.) 

Comunicações 
- É também encaminhada à Mesa comunicação da Deputada Maria 

Olívia. 
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 a 
realização do fórum técnico "Obesidade: desafios e perspectivas". 

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 52' REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4° 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 

6/7/2006 
Presidência dos Deputados Rogério Correia, Doutor Viana e Adelmo 

Carneiro Leão 
Sumário: Composição da Mesa - Destinação da interrupção dos 
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trabalhos ordinários - Palavras da Sra. Cláudia Dias - Palavras do Sr. 
Joel Lamounier - Palavras da Sra. Elaine Maria do Carmo Zanolla 
Dias de Souza - Palavras do Sr. Emerson Silami Garcia - Palavras da 
Sra. Raquel Elizabete de Souza Santos - Palavras do Sr. Daniel 
Ferreira da Cunha - Palavras da Sra. Tatiana Resende do Prado 
Rangei - Palavras da Sra. Maria Beatriz Monteiro de Castro Lisboa -
Palavras do Sr. Rodrigo Martins de Vargas - Esclarecimentos sobre os 
debates - Debates. 

Composição da Mesa 
O Sr. Presidente (Deputado Rogério Correia) - A Presidência 

convida a tomar assento à mesa os Exmos. Srs. Deputados Adelmo 
Carneiro Leão, Presidente da Comissão de Saúde desta Casa e autor 
do requerimento que deu origem a este evento; e Doutor Viana, 
Presidente da Comissão de Educação desta Casa; Cláudia Dias, 
Nutricionista e Mestranda em Educação para a Saúde pela Fundação 
Oswaldo Cruz; Joel Lamounier, Coordenador do Programa de Pós-
Graduação de Saúde da Criança e do Adolescente da Faculdade de 
Medicina da UFMG; Elaine Maria do Carmo Zanolla Dias de Souza, 
membro do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais; 
Emerson Silami Garcia, Professor Titular de Fisiologia do Exercício da 
Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 
UFMG; Raquel Elizabete de Souza Santos, Diretora da 
Superintendência de Educação da Secretaria de Estado de Educação; 
Daniel Ferreira da Cunha, Professor Titular de Nutrologia da 
Universidade Federal do Triângulo Mineiro; Tatiana Resende do Prado 
Rangei, Mestre em Saúde Pública e Nutricionista da Secretaria 
Municipal de Saúde de Belo Horizonte; Maria Beatriz Monteiro de 
Castro Lisboa, Coordenadora Estadual de Alimentação e Nutrição da 
Secretaria de Estado de Saúde; e Rodrigo Martins de Vargas, 
Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária da Gerência de 
Produtos Especiais da Agência Nacional de Vigilância Sanitária -
Anvisa. 

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários 
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Destina-se esta parte da 

reunião à realização do fórum técnico "Obesidade: desafios e 
perspectivas". Serão abordados os temas "A obesidade infanto-
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juvenil" e "A obesidade na fase adulta". Principalmente na primeira 
parte, é importante discutir os temas "A Obesidade infanto-juvenil" e 
"A obesidade na fase adulta". Especificamente para mim, este fórum é 
fundamental em tudo o que diz respeito ao impedimento da evolução 
da obesidade infantil ou infanto-juvenil, uma das grandes 
preocupações de todos nós, pediatras. 

Palavras da Sra. Cláudia Dias 
Boa tarde a todos. Agradeço o convite. É muito importante para nós, 

nutricionistas, estar nesta Casa, para participar de grande evento 
como este. Falarei sobre a escola como um espaço de promoção de 
uma alimentação saudável e sobre a atuação do nutricionista nesse 
espaço. 

Nos últimos anos, houve uma mudança muito importante no 
consumo alimentar da população brasileira. Segundo dados do IBGE, 
da Pesquisa dos Orçamentos Familiares de julho de 2002 e julho de 
2003, constatou-se redução importante no consumo de alimentos 
tradicionais, como o arroz, o feijão, a batata e o pão, e no consumo de 
frutas e hortaliças. Ao mesmo tempo, aumentou-se o consumo dos 
lipídios - gorduras -, inclusive dos ácidos graxos saturados - gorduras 
saturadas. Também houve aumento do consumo de açúcar refinado, 
de refrigerantes, de alimentos industrializados e dos "fast-foods". 

Além disso, houve um aumento nas porções dos alimentos 
consumidos, e a população habituou-se a isso e, às vezes, nem 
percebe a mudança no tamanho das porções. Antigamente o 
pipoqueiro servia a pipoca num pacote pequeno, e hoje as pessoas 
entram no cinema com um balde gigantesco de pipoca. Isso também 
ocorreu com o refrigerante. No Natal de 2004, uma marca conhecida 
lançou uma garrafa de refrigerante de 3 litros. Temos de estar atentos 
a essa questão. 

A mudança no comportamento alimentar reflete-se diretamente no 
aumento crescente da obesidade no Brasil e em outros países, 
trazendo sérias conseqüências. Doenças que antes atingiam apenas 
os adultos começam a atingir crianças e adolescentes, como o 
aumento da pressão, as dislipidemias, a resistência à insulina e 
outras. 

É de extrema importância a formação do hábito alimentar, que 
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começa quando a criança sai do peito e tem acesso a outros 
alimentos. Práticas alimentares saudáveis são importantes quando a 
criança ainda é pequena, mas, infelizmente, há pessoas que pensam 
que a criança pode comer o que quiser pelo simples fato de ser 
criança. Porém é nessa época que a criança está formando o paladar 
e conhecendo os alimentos. Dessa forma, é importante que a criança 
tenha acesso a alimentos saudáveis e desenvolva paladar para esses 
alimentos. Essas práticas alimentares serão moldadas de acordo com 
as preferências individuais, as experiências positivas ou negativas em 
relação à alimentação e a disponibilidade dos alimentos que existem 
na residência e na escola. 

Às vezes, a família tem a preocupação de oferecer uma alimentação 
saudável para a criança, mas, quando ela chega à escola, vê 
alimentos diferentes, tem curiosidade de experimentar e desenvolve o 
paladar por alimentos que não são saudáveis. Por outro lado, algumas 
escolas pensam na importância de oferecer uma alimentação 
saudável, mas, em casa, a oferta de alimentos não-saudáveis é muito 
grande. O hábito alimentar também sofre influência da mídia e varia 
de acordo com o nível socioeconômico. 

Quem trabalha na área educacional luta para que as crianças 
comam alimentos saudáveis, mas elas ligam a televisão e vêem 
propagandas de alimentos não saudáveis. Quanto mais cedo forem 
adotados hábitos alimentares corretos, maior será a probabilidade de 
que esses hábitos permaneçam durante a vida adulta. 

A escola deve fazer educação nutricional, pois contribui para a 
formação dos conceitos e dos valores das crianças e dos 
adolescentes. Por isso, a escola é o espaço ideal para a promoção de 
programas relacionados à saúde, não só em relação à alimentação, 
como também em relação a outros programas. Devemos, portanto, 
aproveitar esse espaço. É importante que a escola tenha uma visão 
ampla e trabalhe para formar um cidadão crítico em relação à sua 
própria saúde. • 

São escolhas mais saudáveis que ele fará para hoje e para o futuro. 
Quando implementamos programas de alimentação saudável na 
escola, não atingimos apenas as crianças, mas também suas famílias, 
pois elas levam para casa os conhecimentos que adquirem, além dos 
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professores, dos Diretores e dos coordenadores da escola. Isso 
provoca uma mudança muito interessante. É um fator multiplicador. A 
comunidade é grande e abrangente. 

Quais seriam as principais atuações do nutricionista na alimentação 
escolar? Todo o planejamento, a implantação e a coordenação da 
Unidade de Alimentação e Nutrição - UAN - visam oferecer 
alimentação adequada aos escolares. Há ainda a promoção da 
avaliação nutricional, englobando peso, altura, outras medidas 
antropométricas e consumo alimentar, para que se perceba onde 
estão os principais erros alimentares naquela comunidade. A 
promoção dos programas de educação alimentar para os alunos e 
toda a comunidade escolar é outra ação importante, que inclui 
atividades pedagógicas com crianças, palestras para os pais, reuniões 
para orientar os professores e os coordenadores da escola. Às vezes, 
ao percebermos que determinada criança tem problema alimentar, 
chamamos os pais e prestamos atendimento individualizado. Eles 
também nos podem procurar quando têm alguma dúvida ou 
dificuldade. 

Outra contribuição importante é a do nutricionista na diretoria da 
escola ou na Secretaria de Saúde, em relação aos estudos e projetos 
da área. Trabalho numa escola infantil chamada Algodão Doce, que 
atua com educação ampla, por meio de diversos programas. Portanto, 
preocupa-se com a formação do indivíduo como um todo. É muito 
bom estar nessa escola. Passei a fazer parte do seu quadro depois 
que ministrei um curso no Sindicato das Escolas Particulares do 
Estado sobre a importância da escola na formação dos hábitos 
alimentares das crianças. Essa interação entre educação e saúde 
ainda não está bem definida. Busquei esse trabalho, e houve 
interesse por parte da escola. Assim, tivemos oportunidade de 
trabalhar juntas. 

Como profissionais da saúde, devemos preparar-nos ao desenvolver 
esse tipo de trabalho, porque precisamos adequar a nossa fala, a 
nossa linguagem técnica e científica a uma linguagem pedagógica. Ou 
seja, para atingir os nossos objetivos, temos de falar uma língua que 
seja interessante e compreensivel para as crianças e os adolescentes. 
Trata-se da adequação do conhecimento científico de nutrição às 
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atividades lúdicas e pedagógicas. Como nos preparamos para isso? 
Na escola, realizamos inúmeras reuniões antes de iniciar os trabalhos, 
que são contínuos. Avaliamos os projetos e programamos todas as 
atividades conjuntamente. 

Não sei se é fácil isso acontecer para todos. Deveria haver algum 
tipo de legislação que promovesse maior abertura e engajamento 
entre a saúde e a educação. 

A elaboração das atividades pedagógicas de educação nutricional é 
feita com as professoras e a coordenação, e há avaliação e 
aprimoramento contínuo das atividades que desenvolvemos. 

Mostrarei algumas fotos das atividades de educação nutricional. Lá 
temos uma pequena horta, alguns canteiros. Fazemos questão de que 
a criança tenha contato com o alimento. A horta é muito interessante. 
A resposta das crianças é muito positiva, tanto na horta quanto na 
cozinha experimental, onde trabalham manipulando e experimentando 
os alimentos. 

Trabalhamos também com pirâmides, jogos, etc. Aliás, as formas de 
trabalho sâo inúmeras. Não dá para entrar muito no assunto, porque o 
tempo é curto. Esse é um jogo em que explico a pirâmide. 
Distribuímos os alimentos entre as crianças, que vão explicando se 
podemos consumi-los mais ou menos. Quando o alimento é do topo 
da pirâmide, eles dizem: "Ah! Só podemos consumi-lo um pouco e de 
vez em quando". Portanto, já têm uma noção interessante disso. 

Esse é um jogo da memória, em que se associa a inicial do nome de 
cada criança a um alimento escolhido por ela. Elaboramos uma carta 
para cada uma delas, com a sua foto e a figura do alimento. Depois 
realizamos atividades de experimentação com elas. 

Falarei sobre um exemplo maravilhoso, que é o projeto A Escola 
Promovendo Hábitos Alimentares Saudáveis. Esse trabalho foi 
realizado em Brasília; une conhecimentos científicos às técnicas 
pedagógicas, como fazemos no Algodão Doce, e envolve toda a 
escola em prol da alimentação saudável para todos. É isso o que 
desejamos com o nosso trabalho aqui. 

Realizaram um trabalho sistematizado em três eixos estratégicos 
muito interessantes. O primeiro é a promoção da alimentação 
saudável. Os nutricionistas estão promovendo esse tipo de atividade 
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educativa com as crianças e os adolescentes e os encontros com os 
pais e responsáveis. Eles têm um plano de ação para os educadores, 
que darão continuidade a essas atividades de educação nutricional 
promovidas por eles. O segundo eixo do trabalho de Brasília é a 
alimentação e a nutrição para os educadores, que serão capacitados 
pelos nutricionistas e multiplicadores dos conceitos e das práticas em 
relação à alimentação saudável. O terceiro passo é a capacitação do 
dono da cantina para a implementação de uma cantina saudável. O 
que vale não é só proibir, mas, sim, orientar os alunos da cantina 
sobre as melhores opções de alimentos e como poderá atuar na 
educação nutricional. 

O projeto A Escola Promovendo Hábitos Alimentares Saudáveis foi 
criado pelo Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e 
Nutricional da UnB, já orientou aproximadamente 400 escolas da rede 
pública da região e atua também em escolas da rede privada. Há algo 
que fortifica esse projeto, que é a Lei nº 3.695, de 8/11/2005, que 
dispõe sobre a promoção da alimentação saudável nas escolas da 
rede de ensino do Distrito Federal. 

É isso que almejo para Minas Gerais. Espero que saiamos da fase 
de trabalhos isolados e que passemos para a fase em que em vários 
espaços, de preferência em todas as escolas públicas e privadas, 
ocorra essa conscientização. 

O acesso aos conceitos adequados e à alimentação saudável é um 
direito do cidadão. Temos de lutar por ele. A responsabilidade é da 
família? Da escola? Da sociedade? Do Estado? Acredito que seja de 
todos nós. A legislação, a orientação, a educação e a informação são 
alguns dos meios propulsores para o sucesso. 

Lerei uma frase de que gosto muito: "Quem tem saúde e 
alimentação como tema de trabalho alimenta a esperança de um 
mundo melhor". Não quero mais ser um passarinho sozinho. Gostaria 
de voar em bando. Espero que essa política seja adotada em todo o 
nosso Estado e em todo o nosso país. Muito obrigada. 

- No decorrer do pronunciamento, procede-se à apresentação de 
"slides". 

Palavras do Sr. Joel Lamounier 
Boa-tarde a todos os presentes. Agradeço ao Deputado Adelmo 
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Carneiro Leão e ao colega Deputado Doutor Viana o convite. 
Cumprimento a Assembléia Legislativa do Estado por trazer o tema 
"Obesidade: desafios e perspectivas" para discussão. Temos a 
certeza de que sairemos daqui com prováveis encaminhamentos para 
o controle da obesidade, seja na infância. seja na adolescência, seja 
nas conseqüências para o adulto. 

Estamos vivendo uma situação inédita. Se nos reportamos aos anos 
anteriores, veremos que, praticamente, as doenças reduziram 
bastante, entre elas, as infecciosas. O avanço da ciência possibilitou 
controlar a maior parte dos problemas. Hoje ganham importância as 
doenças de origem nutricional. Estamos vivenciando no País o que 
acontecia, há urna década, no mundo desenvolvido. Temos hoje a 
chamada transição nutricional, pois estamos passando de um quadro 
de desnutrição para um quadro de obesidade. 

Conversava com o Doutor Viana a esse respeito. Como nos 
formamos na mesma época, lembrávamos que desnutrição era um 
problema. Atualmente, praticamente, a desnutrição somente está 
presente nos bolsões de pobreza do País e do Estado. O problema 
hoje é a criança obesa. 

O mundo vive a chamada epidemia global da obesidade. Isso é um 
fato concreto, que chegou ao nosso país nos últimos 1 O anos, de 
maneira muito rápida. Se fizermos uma projeção para 2020 ou 2030, o 
Brasil terá cerca de 30 milhões ou 40 milhões de obesos. Isso é sério, 
em vista das repercussões e das implicações em termos de saúde, 
como morte prematura e doenças cardiovasculares. 

A obesidade não é uma doença de causa única, mas de causas 
múltiplas, como maus hábitos alimentares, inatividade física. A 
questão hereditária tem um papel, mas não tão fundamental. 

Estamos falando da obesidade exógena, que diz respeito à 
obesidade decorrente do balanço entre o excesso e o gasto 
energético pequeno que resulta em acúmulo de gordura no 
organismo. É um problema basicamente gerado pelo desequilíbrio 
entre o que se come e o que se gasta, sendo o saldo final acumulado 
no organismo, nas células adiposas, sob a forma de gordura. 

A Organização Mundial de Saúde utiliza tabelas e gráficos para 
classificar a obesidade. O percentil de 85 a 95 caracteriza o 
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sobrepeso e, acima de 95, a obesidade. 
O que temos são crianças jovens, 7 anos de idade, com o IMC de 

25, em crianças com 44kg, e uma outra de 11 anos com IMC de 30. O 
diagnóstico de obesidade está feito. Basta olhar para a criança ou 
para o adolescente que já se percebe que há excesso de peso. 

A importância da obesidade. As posições são essas para as quais 
chamei a atenção. Se nada for feito, grande parte da nossa população 
será de obesos. Os Estados Unidos terão cerca de mais da metade da 
população, de 50 milhões a 60 milhões, composta de obesos entre 
2020 e 2030. Temos cerca de 150 milhões de adultos com sobrepeso, 
em 1 O% há o risco de morrer prematuramente pelas conseqüências 
da obesidade, como doenças cardiovasculares, acidente vascular 
cerebral, hipertensão arterial, diabetes. Tudo decorrente do excesso 
de peso. A arteriosclerose é uma doença do adulto, mas suas 
manifestações começam na infância, por isso quem trabalha com 
criança deve ter um olhar de prevenção, pois temos de preparar nossa 
população para sermos adultos saudáveis e não chegarmos às idades 
de 50 anos, 60 anos ou mais precisando de cirurgias, como pontes de 
safena, para corrigir a insuficiência cardíaca. 

Chamo a atenção para uma questão médico-social. Segundo dados 
da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, o Brasil 
gasta cerca de R$1.500.000.000,00 por ano com doenças 
relacionadas com a obesidade. Esse valor não pode ser 
desconsiderado. Em termos de importância para a saúde, chamo a 
atenção para a hipertensão arterial, a dislipidemia. Todos têm 
conhecimento de que a obesidade pode levar ao aumento dos níveis 
de colesterol, triglicérides, e suas conseqüências levam às doenças 
cardiovasculares. Hoje, com freqüência, observamos a resistência à 
insulina, o aumento do diabetes em jovens. Isso tudo está 
correlacionado com o aumento das taxas de obesidade que temos em 
nosso país. Se nada for feito, nossa população de diabéticos 
aumentará cada vez mais. Temos de enfatizar muito.esses aspectos, 
pois estamos num local em que há preocupação com essa questão. A 
busca será por caminhos que possam levar a projetos e programas 
que visam à redução e ao controle da obesidade. Essa é a maneira 
que, acredito, devemos olhar um obeso. Tanto na criança como 
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também no adulto, o acúmulo de peso é a ponta do "iceberg". Vemos 
numa criança e num adolescente com obesidade um ser cheio de 
problemas, tanto de ordem emocional como física. Devemos ter um 
olhar de profissional de saúde muito mais amplo que simplesmente 
achar que se trata de uma pessoa que come muito, preguiçosa e que 
não quer fazer nenhum tipo de exercício físico. Temos de ter esse tipo 
de olhar para podermos aproximar-nos e abordar essas crianças e 
adolescentes com obesidade. 

Esse é um problema preocupante no Brasil. Se reportarmos aos 
dados que temos de peso, altura, antropometria, de crianças 
brasileiras, temos aqui, no vermelho, a desnutrição de 1975 até 1997. 
Também observamos uma redução principalmente na Região 
Sudeste, no Nordeste menos. O amarelo é a obesidade, que, sem 
sombra de dúvida, aumentou assustadoramente. O IBGE publicou 
recentemente que as condições das crianças brasileiras melhoraram, 
com a diminuição da desnutrição, mas, por outro lado, continuamos 
com a má nutrição. 

A obesidade e o sobrepeso são formas de nutrição em excesso. 
Nestes 30 anos, há menos crianças desnutridas e mais adolescentes 
acima do peso. Destaquei, em amarelo, que, em 2002, os percentuais 
encontrados de sobrepeso e obesidade já eram de 18% em meninos e 
de 15% em meninas, segundo os últimos dados do IBGE. Esses 
dados não estão muito diferentes dos estudos que estamos fazendo. 
A partir de 1990, busquei dados estatísticos de populações e 
encontrei poucos estudos no Brasil. Tivemos um estudo em Belo 
Horizonte, em 1993, quando foram encontrados sobrepeso e 
obesidade em 7,8% dos escolares de 7 anos a 18 anos. Em Curitiba, 
em 1996, o índice já era o dobro de Belo Horizonte. Em Belo 
Horizonte, o estudo epidemiológico foi repetido, e o índice aumentou 
para 8,5%; no Rio de Janeiro, o índice foi de 12,2%; em Florianópolis, 
em 1999, de 22%. Não tenham dúvida de que esse é um índice 
crescente, principalmente nos Estados da Região Sudeste. O estudo 
feito em Belo Horizonte deu 8,4% de sobrepeso e 3,1% de obesidade. 
Fizemos um estudo, considerando os dados do IBGE de 1996 e 1997, 
e encontramos taxas de 6,9% de sobrepeso e de 2,5% de obesidade. 
Os dados do estudo que fizemos em Belo Horizonte ficaram muito 
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próximos. Recentemente, em 2004, fizemos um estudo em 
Barbacena, o qual terminamos em 2005. Foi um estudo de 
representatividade de população, e encontramos quase 16% de 
obesidade e sobrepeso. Os dados do IBGE publicados recentemente 
estão muito próximos aos que encontramos na região de Barbacena. 

Mais uma vez, as causas da obesidade têm a ver com o hábito 
alimentar, com o estilo de vida e com a dinãmica alimentar e social. 
Não restam dúvidas de que as cidades mudaram. Nós, que tivemos 
origem no interior, brincávamos o dia inteiro na escola, tínhamos 
educação física, marcha no 7 de setembro e nas datas cívicas. Hoje 
isso já não existe. Estamos convivendo com uma situação de 
insegurança, em que as pessoas só saem de casa de carro. Somos 
uma sociedade parada, e o nosso genoma foi preparado para sermos 
uma sociedade que gasta energia. O homem primitivo tinha que correr 
atrás e caçar, hoje corremos de carro para ir ao supermercado 
escolher que alimento queremos. Geneticamente, estamos 
preparados para conservar energia por uma questão de sobrevivência 
da espécie. 

O que estamos vendo é um efeito da globalização, feito para a Copa 
de 2002. Não é preciso repetir aqui que o problema são os hábitos 
alimentares. A melhor comida do mundo é a do brasileiro - arroz, 
feijão, verduras e carne. Deus é brasileiro e dotou o País com frutas e 
todo esse tipo de alimentos. Olhem que alimentação saudável! E os 
brasileiros ainda importam hábitos alimentares. Precisamos ter 
consciência disso. Nos Estados Unidos, foi feito um vídeo que prova 
que uma dieta de "fast-food" é extremamente perigosa e traz 
problemas para a saúde. 

Voltando ao objeto desse fórum: estratégias e desafios. Os 
programas de intervenção têm que ter objetivos definidos, têm que ser 
passíveis de ser executados, avaliados e aplicados. Podemos ter 
programas excelentes, aplicados em pequena escala, e não à 
população como um todo. 

As intervenções são várias. Individualmente, em pacientes de 
consultório, fazemos uma abordagem integral da criança e do 
adolescente, considerando que estão dentro de uma família e de uma 
sociedade. Então a abordagem tem que ser interprofissional. Temos 
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que olhar a criança sob todos os aspectos. Não adianta focar apenas 
a criança, porque não seria justo, uma vez que o pai ou a mãe não 
colaboram, continuando a cometer erros alimentares, com um estilo 
de vida pouco saudável. 

É claro, como já foi comentado, que é fundamental o papel da 
escola e da sociedade como um todo. Os próprios políticos têm seu 
dever, e, com certeza, essa é uma das preocupações deles, pois 
fazem o que podem em termos de legislação e possibilitam que haja 
outras ações nesse sentido. 

Estou mostrando isso para vocês terem uma idéia do cardápio das 
nossas crianças. Elas comem várias vezes por dia: na escola, em 
casa, etc. Trocam suas merendas nas escolas por coxinhas e outros 
alimentos mais calóricos e, quando chegam às suas casas, vão 
assistir à televisão e comer novamente. 

Para que haja mudança, é preciso promover hábitos de vida e de 
alimentação saudáveis e atividades físicas. Lembramos ainda que o 
leite materno é o primeiro e ideal alimento que uma criança deve 
receber, desde seu nascimento. Aquelas que são alimentadas com ele 
são protegidas contra a obesidade. 

Agradeço a oportunidade de estar aqui, mas não posso deixar de 
assinalar que, embora estejamos tratando de obesidade, em regiões 
carentes, principalmente a do Vale do Jequitinhonha, a desnutrição 
ainda é um problema importante. Temos vários projetos lá e 
conhecemos bem a realidade. 

Agradeço à Assembléia e aos organizadores a oportunidade de 
estar aqui hoje. Muito obrigado. 

- No decorrer do pronunciamento, procede-se à apresentação de 
"si ides". 

Palavras da Sra. Elaine Maria do Carmo Zanolla Dias de Souza 
Boa-tarde a todos. Inicialmente agradeço muito o convite para estar 

aqui, onde já estive uma outra vez. Cumprimento esta Assembléia 
pela iniciativa e pela preocupação com a questão dos transtornos 
alimentares, que é o caso da obesidade. 

Queria iniciar a apresentação com alguns dados da Organização 
Mundial de Saúde, mas não será necessário, pois já tivemos uma 
brilhante exposição de vários dados estatísticos. Quero, porém, 
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reforçar o fato de ter crescido o índice da obesidade. Nos Estados 
Unidos, por exemplo, país desenvolvido, que praticamente não 
apresenta casos de desnutrição, a obesidade está alarmante. 
Qualquer um de nós que entrar no "site" da Organização Mundial de 
Saúde e digitar a palavra obesidade, encontrará uma série de 
recomendações, ou seja, no mundo inteiro, ela está crescendo, 
principalmente na faixa das crianças e dos adolescentes. No caso dos 
adultos, é uma conseqüência. 

A obesidade, apesar de ser uma doença em si mesma, é um dos 
principais fatores de risco para outras doenças crônicas. Antigamente, 
quase não víamos crianças com diabetes, mas, hoje em dia, por 
causa da obesidade, temos visto, nos consultórios - trabalho em um 
hospital -, vários encaminhamentos de crianças com essa doença 
para a área de psicologia, a fim de ajudar no tratamento e na adesão 
à dieta. 

Há um estudo da Ana Mayra Andrade Oliveira, feito na Bahia, sobre 
esses fatores - a associação do sobrepeso da obesidade com todas 
as variáveis: biológicas, psicológicas, sociais. Ela fala que os 
resultados têm sido muito conflitantes, diversificados. Fiquei pensando 
se isso não aponta, para nós, para uma epidemiologia multifatorial, 
tanto do sobrepeso quanto da obesidade. É uma questão de difícil 
entendimento, complexa, e devemos debruçar-nos em cima dela. 

Do ponto de vista epidemiológico, que irá analisar a prevalência da 
obesidade na criança e no adolescente nas diferentes situações de 
ordem psicológica, temos uma escassez desse estudo. Mas as 
pessoas estão se interessando pelo assunto, as universidades estão 
começando a pesquisar a respeito dessas variáveis. 

Mas observamos que mudanças no ambiente familiar são 
conhecidas por gerarem distúrbios alimentares. Isso ocorre desde 
cedo. Às vezes temos uma criança pequena que se recusa a comer e, 
quando se analisa melhor, verifica-se que há algum problema familiar 
ou alguma desorganização, alguma coisa está acontecendo. Assim 
também com os adolescentes, que sofrem a influência de qualquer 
transtorno familiar. 

Para entender um pouco a respeito da obesidade na adolescência, é 
preciso falar sobre o que é a adolescência. E, primeiramente, 
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diferenciar a puberdade da adolescência. 
A puberdade é um fenômeno predominantemente biológico e 

compreende as transformações corporais, como a aparição da 
menstruação na menina, a ejaculação no menino; as características 
sexuais secundárias, como o aumento do seio, o aparecimento de 
barba. Isso faz parte da puberdade. 

A adolescência, ao contrário, refere-se ao componente mais 
psicológico do processo, que irá ficar constantemente modificado e 
influenciado pela sociedade. Quando falo da sociedade, quero dizer 
que é a mídia, a família, a escola, a sociedade abarcando todo esse 
contexto. Nem sempre a puberdade coincidirá com a adolescência. Às 
vezes as manifestações psicológicas acontecem antes mesmo de 
uma mudança no nível corporal, da puberdade mesmo, propriamente 
dita. 

O elemento sociocultural a que me refiro - a cultura, a família, a 
mídia, a escola -, irá influir com um determinismo específico nas 
manifestações do adolescente. Mas temos de considerar que, atrás 
dessa expressão, há uma coisa universal. Na adolescência, há algo 
que acontece aqui, em Belo Horizonte, como também na África, nos 
Estados Unidos, ou seja, o despertar da sexualidade, o reencontro 
com a questão do sexo. Aliás, isso é muito difícil, angustiante, traz 
muitos problemas nessa fase, e tem uma relação com a alimentação. 

O próprio Freud falava que a tarefa do adolescente é soltar-se da 
autoridade dos pais, ou seja, fazer essa separação. Ele afirma que 
essa separação é um dos efeitos necessários, o que deve acontecer 
até mais cedo, uma vez que vemos adolescentes hoje com 30 anos, 
quer dizer, eles ainda não se separaram dos pais - e isso, hoje, muito 
mais que antigamente. Antes, havia essa separação mais cedo. Esse 
é um processo muito doloroso no desenvolvimento de uma pessoa. 
Para suportar esse reecontro com a sexualidade, é necessário que ele 
desenvolva uma atividade fantasmática, a qual permitirá o 
desembaraço, ou seja, desembaraçar dos pais, que algumas vezes 
passam até a ser rejeitados. 

Na maioria das vezes, o adolescente começa a questionar a postura 
dos pais. Isso nós vemos ainda hoje, com um agravante, pois toda a 
pulsão paterna, da lei, dos valores morais, dos ideais está em declínio, 
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o gue dificulta a separação em relação aos pais. 
E um momento delicado, de risco, sendo necessária a atenção a 

alguns sinais. Mostrarei, rapidamente, algumas características dessa 
fase. É uma síndrome normal, cujos sintomas se apresentam com 
mais ou menos força. 

A - Busca de si mesmo e da identidade; é característica de todo 
momento evolutivo de uma pessoa. A criança entra na adolescência 
com muitos conflitos e dificuldades devido a essas modificações as 
quais ela deve viver de forma passiva, independentemente de sua 
vontade. O corpo e o esquema corporal aparecem como duas 
vanaveis inter-relacionadas, que devem estar juntas, sem 
desconectar, pois podem ocorrer problemas quando o corpo real do 
adolescente é um e a imagem que ele tem de si mesmo é outra. Há, 
por exemplo, adolescentes anoréxicos, com peso muito abaixo da 
tabela, achando-se enormes de gordos. Em geral, isso é mais 
freqüente com as meninas. E também ocorre o oposto; adolescentes 
muito gordos que não aderem ao tratamento por não se verem como 
pessoas gordas; 

B - Tendência grupal, com forte influência dos colegas; 
C - Necessidade de intelectualizar e fantasiar. Vivem mais na 

fantasia, participam mais de teorias filosóficas e idéias de salvar a 
humanidade e os amigos; 

D - Crises religiosas. Passam a ser ateus ou se envolvem com uma 
força maior em uma religião; 

E - Deslocalização temporal. O adolescente converte o tempo em 
presente e ativo na tentativa de manejá-lo, muito em função desse 
sentimento de onipotência. Acha que o mundo é dele e que nada lhe 
acontecerá. Muitas vezes têm urgências enormes, as coisas têm que 
ser feitas na hora, enquanto as nossas urgências são postergadas por 
eles; 

F - Evolução sexual. Como já disse, é uma questão universal. Em 
razão de todas essas mudanças, começa o luto, que ele fará para não 
perder o corpo infantil e os pais da infância. Há toda uma modificação. 
Os pais da infância são diferentes dos pais da adolescência porque 
estes também são atravessados por essa questão, são muito tocados, 
pois começam a reviver momentos de suas adolescências. A questão 
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da obesidade aparece claramente nesse aspecto. 
O adolescente cresce muito rápido e esse crescimento nem sempre 

é acompanhado pelo aspecto psicológico. Além disso, ele terá que 
deslocar os interesses sexuais por outras figuras substitutivas. 

Seu investimento libidinal, no sentido de sexual e não genital, que 
existe desde que a criança nasce, deve ser deslocado para outra 
pessoa, fora do círculo familiar. Ele entrará em outra lógica, há 
mudança de relacionamento. Modificará radicalmente a natureza do 
elo que mantinha com as pessoas. 

As manifestações da adolescência fazem parte do desenvolvimento, 
e o conjunto de tudo é o sinônimo de crise. O resultado dependerá da 
forma como o adolescente viverá a crise e será influenciado pelos 
ambientes social e familiar. A criança e o adolescente são 
dependentes do ambiente, quase sempre vivendo com a própria 
família, e seu comportamento é, via de regra, reflexo desse ambiente. 
Quando entrevistamos a família e o adolescente, percebemos de onde 
vêm suas questões, muitas delas familiares. Quando o ambiente 
familiar é desfavorável, pode gerar o aparecimento de algum 
transtorno alimentar. 

Os transtornos alimentares são os novos sintomas da atualidade. 
Não existiam há alguns anos, e hoje são freqüentes. Estão ligados à 
dinâmica familiar, em razão da angústia, do desprazer e de outros 
conflitos da idade. Victor Hugo chama isso de delicada transição, pois 
é uma época de difícil manejo, à qual deve-se estar atento. 

Na atualidade, vemos um aumento progressivo do consumismo. 
Tudo é consumo; é o celular ou o computador que se compra hoje, 
mas já não servem amanhã; a roupa de marca; enfim, o consumo é 
muito grande. Isso gera muita angústia no adolescente, que perde as 
referências. Antigamente, isso não ocorria, pois havia um ideal que se 
demorava mais para atingir. Hoje as referências são muitas, e a 
escolha é difícil para o adolescente. 

A obesidade indica uma passividade do sujeito, que não apresenta 
condições de recusar essa oferta ilimitada e, às vezes, asfixiante, 
promovida pelo capitalismo e a globalização, pelos mais diversificados 
meios de comunicação. 

A exposição das crianças e dos adolescentes ao risco de obesidade 
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é encorajada pelo discurso social - família, ambiente, mídia e 
consumismo. O que deve guiar a abordagem terapêutica é o 
diagnóstico mais preciso e individualizado, discernindo a base 
emocional do sintoma, na dinâmica do grupo familiar. Não se pode 
reduzir a explicação da obesidade apenas a uma variável, pois 
sempre haverá uma multiplicidade de causas. As abordagens 
terapêuticas e preventivas devem ser sempre multidisciplinares e 
multifocais. Obrigada. 

- No decorrer do pronunciamento, procede-se à apresentação de 
"slides". 

Palavras do Sr. Emerson Silami Garcia 
Boa tarde a todos! Cumprimento o Deputado Doutor Viana, 

Presidente da Comissão de Educação, e o Deputado Adelmo Carneiro 
Leão, Presidente da Comissão de Saúde e autor do requerimento que 
deu origem a este evento. Agradeço pela honra de voltar a esta Casa 
para participar de mais uma atividade. 

Fui convidado a falar sobre a obesidade infanto-juvenil, e a minha 
abordagem será na área em que trabalho. Sou um profissional de 
Educação Física que teve a felicidade de sair do País para fazer 
mestrado e doutorado na área de fisiologia do exercício. Sempre 
estive ligado à atividade física e, até hoje, tenho a sorte de trabalhar, 
algumas horas por semana, de tênis, calção e camiseta, o que acaba 
sendo um privilégio num tempo em que as pessoas não têm a 
oportunidade de fazer atividade física. 

Sou professor da universidade. Vejo alguns colegas aqui. 
Falarei da atuação do profissional de Educação Física na prevenção 

da obesidade infanto-juvenil. 
Muitos colegas já falaram do problema da obesidade, que está em 

franca evolução no mundo. Recentemente a revista "The Lance!" 
publicou um artigo abordando exatamente esse problema. A matéria 
se refere ao problema como uma crise de saúde pública em todo o 
mundo. Não me aterei aos dados de cada país, mas informo que o 
Brasil participou desse estudo, que apresenta os índices de obesidade 
em vários países. Quero chamar a atenção para o fato de que não 
interessa a riqueza do país - Estados Unidos, Brasil, Índia e China. A 
obesidade é uma epidemia que está atacando países ricos ou pobres. 
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Reportando-se ao nosso país, vemos que há regiões ricas e pobres 
que sofrem as mesmas conseqüências. O Brasil é um dos países em 
que os índices de obesidade foram mais elevados. Como podemos 
ver, esses índices aumentaram duas a três vezes, nos últimos anos. 

Não perderei muito tempo com índices de obesidade. Quero 
destacar que a preocupação com a obesidade na infância deve ser 
maior que na idade adulta. Às vezes, farei algum comentário que 
assustará muitos. Já foi dito que a obesidade está associada a 
diversos problemas de saúde, e algumas doenças que se manifestam 
na idade adulta iniciam-se na infância. 

Usei essa imagem para mostrar que todo o organismo é afetado 
pela obesidade. A representante do Conselho Regional de Psicologia 
abordou os problemas psicossociais, que são grandes. Infelizmente, 
esses problemas levam a criança obesa a se afastar de algumas 
atividades, como a física, que lhe seria muito benéfica. Quanto mais 
peso ela carrega, mais difícil se torna fazer a atividade física. Há 
outros problemas também: endócrinos, cardiovasculares, 
neurológicos, gastrointestinais e outros. Tenho certeza de que esses 
problemas serão discutidos, com mais propriedade, por outras 
pessoas. 

Falaremos do sedentarismo. Uma das principais causas da 
obesidade é a inatividade física ou a falta de atividade física, 
denominada sedentarismo. É considerada sedentária a pessoa que 
não realiza a quantidade mínima de exercícios físicos considerada 
necessária para a manutenção da saúde. Falaremos mais tarde sobre 
o que é a quantidade mínima de atividade física. 

Esse é um estudo realizado na Inglaterra, Reino Unido, que fez o 
mesmo que está ocorrendo no Brasil, ou seja, reduziu o número de 
aulas de educação física na escola, e pela mesma razão. No Brasil, 
isso está ocorrendo porque educação física não é matéria de 
vestibular; nos Estados Unidos e na Europa, porque existem uns 
testes que os estudantes fazem ao terminar o ensino médio dos quais 
não consta educação física. Constam matemática, física, química, 
etc., mas não educação física. Então, para as escolas, educação 
física é considerada um gasto desnecessário, uma coisa inútil. E tem-
se de contratar professores e haver praça de esportes. Com isso, o 
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sedentarismo aumenta. Na mesma época em que começaram a ser 
reduzidas as aulas de educação física, começou a aumentar o número 
de crianças e adolescentes obesos. Isso é estatisticamente 
comprovado. 

No Reino Unido, estão tentando fazer a reversão, retornando ao 
número anterior de aulas de educação física, assim como nos Estados 
Unidos, onde o problema é maior que em qualquer lugar do mundo. 
Lá, já existe uma epidemia claramente caracterizada. 

Quando falamos em aula de educação física, referimo-nos a 
movimentar-se. As pessoas têm de se movimentar, principalmente na 
infância e na adolescência, porque, se não se movimentarem nessa 
época da vida, dificilmente se tornarão adultos ativos, pois não terão 
esse hábito. Da mesma forma em que nos habituamos a comer um 
bom alimento, também nos habituamos à atividade física. E nos 
acostumamos a isso. 

Não falarei sobre formas de avaliação da obesidade, porque não 
temos tempo para isso, mas falarei um pouco sobre o motivo pelo qual 
a criança engorda. Isso é importante. Só engorda quem come mais do 
que gasta. Problema psicológico, problema financeiro, perder o 
namorado, brigar com alguém, nada disso engorda. A única causa 
direta da obesidade é comer mais do que se gasta. Não há outro jeito, 
a não ser que contrariássemos a primeira lei de Newton. Não tem jeito 
de uma pessoa não comer nada e engordar. 

A professora disse anteriormente que algumas coisas levam uma 
pessoa a comer mais ou menos, como falta de educação alimentar ou 
um problema psicológico em que a pessoa se satisfaz por meio da 
comida, que passa a ser um consolo para alguns problemas. 

A inatividade física e os maus hábitos alimentares são os principais 
causadores da obesidade na infância. Existem estudos muito bem 
elaborados nos Estados Unidos e em outros países mostrando que a 
criança obesa não é necessariamente aquela que come mais, mas a 
que fica mais tempo assistindo à televisão. O sedentarismo é um 
problema muito sério, pois a criança sedentária tem mais chance de 
tornar-se obesa. 

As pessoas fisicamente ativas apresentam níveis mais baixos de 
gordura corporal. Por isso o operário braçal e o atleta geralmente são 
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mais magros. Essas pessoas ingerem e gastam uma quantidade 
elevada de calorias. 

Trabalho com atletas de alto nível, e o que eles comem é de 
assustar, por causa do nível de atividade física. Quem vê um operário 
braçal, trabalhador da construção civil, comendo muitas vezes se 
assusta. 

Uma outra afirmativa que gosto de fazer é que obesidade não tem 
cura. Não existe vacina nem remédio para a obesidade. Não existe 
estudo publicado, no mundo, de que se fez um tratamento num grupo 
de obesos - quando falo obeso, refiro-me ao índice de massa corporal 
34, 35, 40, por exemplo-, com um grupo de controle, e que os obesos 
tenham ficado magros. Não existe cura para a obesidade. 

Os médicos, os nutricionistas e os profissionais da Educação Física 
tentam fazer o seguinte: no caso de obesidade moderada, reduzir e, 
depois, controlar; no caso de obesidade extrema, tentar não chegar à 
obesidade mórbida, buscando aumentar a sobrevivência da pessoa. 
Mas não há vacina, remédio, nada. E a maioria dos remédios para a 
obesidade são extremamente perigosos. Há aqui um médico, que 
pode falar sobre isso. 

O nosso problema é a prevenção, como disse o Dr. Joel. E temos de 
prevenir a obesidade na infância, porque é uma doença que, na 
maioria dos casos, tem a sua origem no início da vida. Vários estudos 
têm demonstrado a importância da inclusão de atividades físicas em 
programas de prevenção. As chances de sucesso são maiores, 
mesmo na idade adulta, quando as pessoas praticam exercício 
regularmente. 

Lembro-lhes: é preciso praticar exercícios físicos e educar sua 
maneira de se alimentar, o que não é trabalho para um só profissional, 
como também foi dito aqui, mas é uma tarefa multidisciplinar. 

Na escola, principalmente na pública, não se pode subtrair daquelas 
crianças as aulas de Educação Física, uma das únicas chances que 
possuem de se exercitarem. Mas, infelizmente, isso tem sido feito. Há 
uma tendência de se reduzir o número dessas aulas. Os alunos das 
escolas particulares, que têm alto poder aquisitivo, vão a clubes, 
academias e outros lugares, onde praticam exercícios. Isso não ocorre 
com as crianças das escolas públicas. 
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A Academia Americana de Pediatria publicou recentemente, em 7 de 
junho deste ano, matéria em que defende o aumento da atividade 
física para crianças e adolescentes como forma de prevenção da 
obesidade. Também não adianta fazer muita atividade física e comer 
demais. É lógico que é preciso passar pelo médico para saber se há 
algum problema que esteja levando a esse desequilíbrio energético. 
Na verdade, trata-se de um trabalho multidisciplinar. Mas não se pode 
esquecer de que a atividade física é reconhecidamente necessária. 

Além de orientar a prática de exercícios, o professor de Educação 
Física deve estimular a formação de hábitos saudáveis. Se a 
Secretaria de Educação perceber que os professores não estão 
preparados para isso, nutricionistas e outros professores de Educação 
Física poderão dar-lhes cursos, a fim de que possam suprir essa 
dificuldade. Não se trata simplesmente de acabar com essas aulas. 
Além disso, as aulas devem ser prazerosas e não podem deixar de 
atender aos objetivos relacionados à saúde. Qualquer pessoa tem de 
fazer, pelo menos, três horas de atividade física por semana, com 
gasto calórico adequado. As aulas precisam ter uma intensidade 
adequada para a saúde. Ao fazer uma aula de Educação Física, a 
criança pode brincar e, ao mesmo tempo, melhorar sua saúde e se 
prevenir contra problemas futuros. O número de aulas semanais deve 
atender ao necessário para a manutenção da saúde, ou seja, cerca de 
uma hora de atividade física três vezes por semana com intensidade 
adequada. 

Não temos tempo de explicar cada um dos itens expostos. 
A redução do tempo de atividade física foi um problema mundial. 

Atualmente, os países que fizeram isso estão revertendo sua posição. 
Espero que o Brasil não reme contra a corrente. Estamos na presença 
de eminentes Deputados que estão prestando atenção ao que 
estamos falando, tenho certeza. Devemos solucionar esse problema, 
para, daqui a 5 ou 1 O anos, não descobrirmos que causamos um 
imenso mal aos nossos jovens ao tirar-lhes a única oportunidade de 
praticar atividade física como uma das formas de prevenir problemas 
futuros de saúde. 

Plagiando o Dr. Joel, espero que possamos dar uma boa 
alimentação a todas as nossas crianças, mesmo sabendo que isso é 
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um pouco difícil. Muito obrigado. 
- No decorrer do pronunciamento, procede-se à apresentação de 

"slides". 
Palavras da Sra. Raquel Elizabete de Souza Santos 

Boa tarde. Cumprimento todos os presentes neste Plenário e quero 
dizer-lhes que não fiz uma apresentação, mas gostaria de fazer 
algumas considerações em relação ao problema da obesidade 
infanto-juvenil. As pessoas que me antecederam já relataram o 
problema da obesidade. 

A nossa realidade de educação, de Secretaria de Estado de 
Educação, a nossa realidade de Minas Gerais e de escola pública, é 
que lidamos com os dois pontos, obesidade e desnutrição. Já foi dito 
que temos algumas regiões de Minas Gerais que ainda vivenciam 
esse problema da desnutrição. 

Quando comecei minha carreira profissional, há 28 anos, o grande 
problema que nos afligia na aprendizagem e na formação de nossos 
alunos era o problema da desnutrição. Hoje estamos enfrentando um 
outro problema. E a conjuntura tem colocado nos ombros dos 
professores das escolas públicas algumas dificuldades para as quais 
não fomos preparados. Lidamos nas escolas, no dia-a-dia, com 
problemas, muitas vezes de ordem social, que a escola não consegue 
resolver sozinha. 

Acreditamos que o problema da obesidade, como foi apresentado, é 
um problema que a escola sozinha não terá como resolver. Foi tratada 
aqui a parceria, porque esse problema, acredito, é muito mais social 
que educacional. Digo isso, porque as nossas escolas, a nossa carga 
horária, é uma das menores do mundo. Temos 4h30min para 
trabalhar com os alunos em todos os outros conteúdos, em todas as 
outras formações. 

Vimos também o problema da educação física. Temos a realidade 
de escolas públicas, que, às vezes, não têm nenhum espaço para que 
o professor de educação física possa desenvolver suas atividades 
com os alunos. 

Portanto a Secretaria tem alguns desafios, alguns problemas a 
enfrentar, e os estamos enfrentando em parceria com o governo do 
Estado, com os governos municipais, para dar infra-estrutura às 
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escolas, a fim de que elas possam ter condições de desenvolver suas 
propostas, seus projetos. 

Já falaram também em relação à diminuição das aulas de educação 
física. Desejo deixar claro o seguinte - a própria LDB já não fala no 
número de aulas que a escola tem de ter. Hoje a LDB é bem clara, 
não há preponderância de nenhum conteúdo sobre o outro, como a 
LDB antiga previa. No entanto, a escola tem autonomia de estabelecer 
seu projeto pedagógico de acordo com suas necessidades. Ela pode, 
junto com seu grupo de professores e com toda a comunidade 
escolar, estabelecer como deverá ser feito, como será o projeto 
pedagógico da escola. 

A Secretaria de Educação tem de estar atenta às diretrizes básicas 
que serão dadas e ao conteúdo que as escolas têm de cuidar, que 
todo aluno tem necessidade de aprender, e tem de ter. 

Algumas escolas de determinadas regiões diminuíram as aulas de 
Educação Física. Conforme foi dito, a Educação Física é um conteúdo 
importante na formação da criança, do adolescente e do jovem. 

Enfrentamos, ainda, outro problema. Em algumas regiões, não há 
profissionais habilitados para ministrar as disciplinas de Matemática, 
Geografia, História e Educação Física. Nossos problemas, às vezes, 
são de outra natureza e impedem a escola de desenvolver seu papel 
e sua função como deveria, como a criança, o adolescente e o jovem 
têm direito. 

Preocupamo-nos ainda com a formação dos profissionais. Hoje, 
colocam para nós - professores e funcionários da Secretaria de 
Estado de Educação - alguns problemas com os quais não fomos 
preparados para lidar. Então, precisamos de capacitação, formação 
continuada. 

Em Minas Gerais, há 3.917 escolas estaduais. Multiplicando-se esse 
número pelo de profissionais, observa-se que nosso contingente é 
muito grande; logo, não dá para fazermos tudo de uma vez; todavia, 
nem por isso devemos ficar de braços cruzados, deixar de fazer algo. 

Podemos registrar alguns feitos. Estamos concretizando um 
convênio com a Secretaria de Saúde, a fim de pormos em prática o 
projeto Saúde nas Escolas. Iniciaremos com 2 mil escolas, que 
receberão material e formação para o trabalho. Há alguns temas para 
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serem discutidos dentro desse projeto, como as drogas e a gravidez 
na adolescência. Incluiremos também a obesidade infanto-juvenil, a 
fim de capacitar nossos profissionais, para trabalharem, já que a 
escola é um espaço de formação e transformação das pessoas. 

Chegam-nos, às vezes, pedidos para incluirmos como disciplinas, na 
matriz curricular, determinados temas, assuntos. Acreditamos que 
essa temática tem de perpassar toda a proposta pedagógica da 
Escola. Por isso, nossos profissionais precisam de formação. Todos 
eles - da cantineira ao Diretor de Escola - têm de estar preparados 
para orientar as crianças na formação de bons hábitos alimentares. 
Portanto, na nossa opinião, esse tema não deve transformar-se em 
uma disciplina, até porque não dispomos, na área de educação, de 
profissionais com a proficiência a que se referiram as pessoas que me 
precederam. 

Temos de preparar os nossos professores, para dar-lhes condições 
de ensinar aquilo que lhes compete dentro do espaço escolar, 
obedecendo à carga horária anual. A Secretaria de Educação, visando 
a enfrentar tais problemas, iniciou algumas propostas, alguns projetos. 
Em seis Superintendências do Norte de Minas, está sendo posto em 
prática um projeto na linha do protagonismo infanto-juvenil, 
denominado Eu Aprendi, Eu Ensinei. 

No primeiro semestre, esse projeto abrangeu a desnutrição. 
Trabalhamos na formação de professores e alunos do ensino médio. 
Estes foram trabalhar com as famílias dos Municípios mais carentes 
dessas superintendências, para orientar pais e mães sobre 
alimentação, cuidados com a criança, responsabilidade de 
encaminhá-la para vacinação e aleitamento materno. Fizemos esse 
projeto em parceria com o governo federal, com uma organização não 
governamental de São Paulo. 

No segundo semestre, partiremos para outras superintendências. Já 
que estamos com essa temática, faremos um diagnóstico das nossas 
superintendências, em que há maior incidência da obesidade, para se 
começar a trabalhar nessa linha. Assim, poderemos implementar essa 
temática nas escolas. 

Na Secretaria de Educação, temos também um projeto-piloto. Em 
breve, a partir dessa experiência, conseguiremos implementar a 
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escola de tempo integral em alguns lugares. Se tivermos a escola de 
tempo integral, conseguiremos que as nossas crianças, jovens e 
adolescentes sejam educados visando à cidadania. Eles já são 
cidadãos, mas precisamos dar-lhes condições de serem educados 
com todo o direito que a criança da escola pública dispõe, seja no 
Norte, seja no Nordeste, seja no Sul, seja no Triângulo. Estamos 
desenvolvendo essa proposta em algumas escolas. Já temos quase 
80 mil alunos no programa "Aluno de Tempo Integral". Essas crianças 
ficam um tempo maior na escola. Quando voltam no contraturno, elas 
têm várias atividades - pedagógicas e muito mais esportivas e 
artísticas. Tipicamente, são de lazer para dar oportunidade às nossas 
crianças, já que elas não as têm fora da escola. 

Temos ainda o Programa de Educação Afetivo-Sexual - PEA -, em 
quase mil escolas, e estamos ampliando em outras escolas, para que 
tenham o direito de formar o seu projeto e encaminhá-lo à Secretaria a 
partir da sua necessidade e dificuldade e do diagnóstico da escola. A 
Secretaria financia aquilo que lhe couber, para que a escola tenha 
condição de desenvolver os projetos. 

Na proposta pedagógica, a escola tem autonomia de elaborar o seu 
projeto, a sua proposta. A Secretaria de Educação, com a 
preocupação até de nos preparar para uma escola de tempo integral, 
tem o objetivo de investir na rede física das escolas, ou seja, construir 
quadras e restaurar as existentes. Temos várias atividades para dar 
condição às escolas de desenvolver o seu projeto. A Secretaria de 
Educação quer refletir com vocês. 

Quanto ao problema da merenda, temos parceria com a Secretaria 
de Saúde. Os nossos cantineiros, os funcionários da escola são 
orientados e preparados para elaborar uma merenda balanceada. 

Temos consciência de que ainda há muito a fazer e de que devemos 
refletir sobre essas considerações. Enc~Jrro as minhas palavras com a 
fala do mestre Paulo Freire: "A educação não transforma o mundo. A 
Educação muda as pessoas e pessoas transformam o mundo". 
Obrigada. 

Palavras do Sr. Daniel Ferreira da Cunha 
Agradeço o convite para participar desta reunião e parabenizo os 

organizadores deste fórum técnico, especialmente o Presidente da 
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Comissão de Saúde, Deputado Adelmo Carneiro Leão. 
Vou me ater a aspectos da obesidade na fase adulta e abordarei 

componentes do diagnóstico de classificação, aspectos de prevalência 
já mencionados, aspectos de etiologia, destacando principalmente 
fatores ambientais, aspectos da genética, complicações e aspectos do 
tratamento. Apesar de óbvio, às vezes o conceito de obesidade se 
restringe àquela condição em que ocorre excesso de gordura corporal 
resultante de maior ingestão de energia em relação ao gasto 
energético. 

Ainda se discutem critérios para o diagnóstico da obesidade, mas o 
mais aceito ainda é o índice de massa corporal, uma vez que pode ser 
usado em estudos epidemiológicos, em descrição de populações, etc. 
Portanto, o critério oficial da OMS é o índice de massa corporal acima 
de 30kg/m2

• Um indivíduo com índice de massa corporal entre 25 e 
29,9 estaria com sobrepeso. Outro critério é a gordura corporal acima 
do normal, o que pode ser feito medindo-se a prega cutânea tricipital e 
documentando-se que a pessoa está acima de 120% do valor ideal. 

Outros critérios, como bioimpedância ou impedância bioelétrica, 
ocorrem quando o indivíduo apresenta gordura corporal total acima de 
30%, principalmente na mulher, e talvez 25% no homem. Esse critério 
ainda não é totalmente aceito. 

A obesidade pode ser classificada, portanto, de acordo com o índice 
de massa corporal - IMC. Nesta primeira coluna, entre 25 a 29,9, 
temos o que a OMS chama de Grau I, classificamente dito sobrepeso. 
Indivíduos com IMC entre 30 e 39,9 estão inseridos no Grau 11, com 
obesidade propriamente dita; e indivíduos com IMC acima de 40 estão 
enquadrados no Grau 111, com obesidade mórbida. Aqui vocês podem 
ver um problema do índice de massa. Um indivíduo muito pesado, 
atlético ou com estrutura óssea diferenciada pode ter IMC alto e não 
ser necessariamente obeso. 

O "slide" mostrado há pouco pelo Prol. Joel indica a tendência 
secular da prevalência de obesidade em diversos países. A parte 
verde representa os Estados Unidos que, na década de 60, começou 
com incidência de 10% a 12%, com projeção para 45% no ano de 
2030. O Brasil tem uma curva pouco menos inclinada, mas também 
está atingindo níveis excessivos de obesidade. 
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Destacaremos esses dados, para que possamos entender um pouco 
mais a obesidade. Segundo o IBGE, de acordo com o rendimento 
monetário familiar mensal "per capita", com base no salário mínimo, 
homens e mulheres aumentam a prevalência de obesidade à medida 
que saem do nível de pobreza - de até 1/4 a 2 a 5 salários mínimos 
aproximadamente. Acima desse índice, existe tendência à diminuição 
da prevalência de obesidade. Esses dados mostram que indivíduos 
muito pobres são mais desnutridos, mas os pobres que ganham de 
dois a três salários mínimos também estão sob o risco maior de 
obesidade. Portanto, é possível que essa seja uma questão de 
educação e também de alimentação e lazer inadequados. 

É óbvio que, à medida que o indivíduo envelhece, a prevalência de 
obesidade aumenta. A prevalência é de 5% para a faixa etária de 20 a 
24 anos e de até 16% em indivíduos com 65 anos ou mais. Observem 
que, na penúltima e na última colunas, há diminuição da prevalência 
de obesidade. Sendo assim, em mulheres de 55 a 64 anos o índice é 
21 ,8%, caindo para 16%. Talvez esse seja um reflexo da mortalidade 
associada a esse tipo de doença. 

A obesidade apresenta inúmeros fatores, como os de natureza 
genética, algumas síndromes monogênicas, Síndrome de Prade-Wiili 
e várias doenças bastante conhecidas, além de suscetibilidade 
genética, provavelmente alelos múltiplos. O grande problema são os 
fatores ambientais, destacando-se exercícios físicos inadequados, 
taxa metabólica diminuída, principalmente associada ao sedentarismo, 
ingestão alimentar inadequada e alguns aspectos culturais. É claro 
que o fator genético tem grande importância. Depois que descobriram 
que a leptina está associada à magreza, promoveram a formação de 
um animal sem essa proteína, e que, portanto, fica obeso: ratos 
geneticamente modificados ficam obesos. Com isso, passamos a 
entender muito sobre a fisiologia da obesidade. 

No geral, isso tem a ver, principalmente, com a gestão alimentar. As 
gorduras, que são alimentos de sabor dito mais agradável, têm uma 
densidade energética muito alta e são facilmente absorvidas e 
depositadas. Não há muito gasto energético para se depositar uma 
gordura que comemos num tecido adiposo. Além disso, o nível de 
insulina, que aumenta nessas pessoas, termina fazendo com que a 
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gordura armazenada não seja mobilizada. Que dizer, ela não sai de 
onde foi mobilizada. Isso é uma pista para entendermos que é 
necessário diminuir essa resistência à insulina, que geralmente esses 
indivíduos têm, para emagrecer com algum sucesso. 

Um aspecto da alimentação também está sendo mostrado nesse 
gráfico. Os senhores estão vendo a relação da ingestão alimentar 
entre homens e mulheres. Embaixo, está a porcentagem de pessoas 
obesas. As pessoas que comem carne têm as maiores taxas de 
obesidade. Isso ocorre em vários grupos populacionais. Os que têm 
as menores são os vegetarianos estritos, ou seja, aqueles que não 
comem produtos de origem animal. Portanto, isso tem mesmo a ver 
com dieta. Obviamente, não proporemos que as pessoas se tornem 
vegetarianas; porém, se comerem mais frutas e verduras, como todo o 
trabalho tem mostrado, esse será um ponto de provável sucesso no 
futuro. 

A atividade física já foi bastante comentada aqui. Sabe-se que 
crianças que assistem à televisão são mais obesas. Se elas forem 
retiradas da frente da TV, o peso delas simplesmente diminuirá. 
Realizou-se um trabalho com adultos filandeses, mostrando que, se 
praticam exercícios três vezes por semana, o peso corporal deles 
diminui; se praticam atividade física com uma freqüência mais baixa, 
esse peso aumenta. Realizamos um trabalho em Uberaba, com 
médicos da UFTM. Os sedentários tinham menor freqüência de 
atividade física. 

Em relação aos fatores de risco para a saúde, há uma distinção. 
Todos os nutricionistas médicos conhecem essas figuras - obesidade 
em pêra ou em maçã - e sabem que a circunferência abdominal do 
tamanho ou maior do que a circunferência do quadril está associada 
ao depósito de gordura intra-abdominal ou pele visceral e à 
morbidade. Esse é um outro critério de obesidade que tem sido 
bastante utilizado atualmente, mesmo em indivíduos mais magros. 

Há os fatores de risco para doenças associadas. Os senhores estão 
vendo ali, na linha do xis, que, na medida em que vai aumentando o 
índice de massa corporal, de 21 até 30, aumenta o risco de diversas 
doenças. É interessante notar aquela curva em verde, de diabetes 
melito tipo 2, cujo aumento é quase exponencial, mesmo dentro da 
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faixa de normalidade de índice de massa corporal. Portanto, se formos 
acreditar nisso e não quisermos contrair diabetes, o nosso índice de 
massa corporal deveria ser de 21 para baixo. Não há como propor 
isso atualmente. 

Há várias outras doenças que também aumentam à medida em que 
o indivíduo fica mais obeso. Não falarei aqui sobre apnéia do sono, 
celulite e tantas outras que estão associadas à obesidade. 

Seria interessante falar sobre alguns aspectos de tratamento. Um 
deles são os medicamentos, que têm efeitos colaterais proibitivos. 
Não entrarei em detalhes sobre eles. Hoje vimos, pela manhã, 
receitas contendo substâncias inadequadas para os indivíduos. Então, 
talvez o medicamento seja um ponto mais nebuloso e menos 
adequado para propormos. Obviamente, em alguns casos 
selecionados, isso pode ser uma ajuda. 

Uma das metas do tratamento é adotar medidas dietéticas e práticas 
de exercício que proporcionem saúde, ajudem a reduzir os riscos de 
doença e melhorem o bem-estar. 

A proposta atual é valorizar pequenas perdas de peso. Perder 4kg 
ou 5kg já resulta em melhora, do ponto de vista metabólico, muito 
importante. Por exemplo, a pressão arterial do indivíduo diminui, a 
glicemia dos que possuem tendência à hiperglicemia já se normaliza, 
e por aí vai. Não se pode pretender, de repente, perder muito mais 
peso num tempo muito mais curto. É preciso estabilizar-se naquele 
peso e, depois, fazer nova tentativa. 

Apesar de não sermos muito otimistas, alguns pacientes conseguem 
perder peso sem cirurgias bariátricas. A modificação do estilo é 
importante. Há necessidade de mudança gradual da dieta, com 
aumento do consumo de grãos, cereais, frutas e vegetais. Em 
princípio, a dieta não é restritiva. Pode-se comer de tudo, mas em 
quantidades adequadas. Se o indivíduo comer pouco, ele acaba 
comendo muito na próxima refeição, levando-o ao desânimo. 

Outro fato importante é o aumento da atividade física, que deve ser 
feita durante pelo menos 30 minutos e três vezes por semana. Sob 
esse ângulo, não é difícil. A pirâmide alimentar pode ser usada como 
um guia para as pessoas. Temos de, às vezes, quebrar alguns mitos. 
Por exemplo, na base da pirâmide, há arroz, algumas massas que o 
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indivíduo pode comer em quantidade adequada. Deve comer frutas e 
verduras, de três a cinco porções ao dia. Deve consumir menos carne 
e menos gordura. Os alimentos da ponta da pirâmide não são 
proibidos, mas devem ser consumidos em menor quantidade. 

Em termos de política pública, temos de prover os locais para as 
pessoas fazerem exercício físico, além de mostrar-lhes que o período 
de tempo que perdem para desenvolver a atividade resulta em bem-
estar e saúde no futuro. A cirurgia bariátrica promove má-absorção ou 
anemias em alguns pacientes. 

Finalmente, gostaria de citar, como exemplo, esse agrupamento de 
pessoas que ainda tem estilo de vida de caçador e coletor. Para que 
consigam alimentos de baixo nível calórico, com pouca proteína, 
precisam andar de 20km a 30km por dia, o que não pode ser proposto 
numa cidade como Belo Horizonte. Entretanto, certamente, podemos 
incorporar, de alguma forma, no nosso cotidiano, os princípios para se 
manterem magros e saudáveis. Muito obrigado. 

- No decorrer do pronunciamento, procede-se à apresentação de 
"slides". 

Palavras da Sra. Tatiana Resende do Prado Rangei 
Boa tarde a todos. Inicialmente, agradeço o convite para participar 

da discussão e cumprimento todos os colegas expositores. Quero 
falar da minha satisfação em ver um assunto tão caro para nós, 
profissionais da saúde, trazido a esta Casa. Realmente, é uma 
discussão muito importante. 

A obesidade é um problema de saúde pública, crescente, universal e 
que tem adquirido proporções epidêmicas. Portanto, é muito 
importante termos este espaço para fazer este debate. 

Muito já se disse aqui sobre prevalência, causas e custos da 
obesidade, principalmente para o SUS. Assim, a minha fala será 
voltada para o tratamento, principalmente para o tratamento 
nutricional desses pacientes. 

A primeira coisa importante a entender é quem é esse paciente que 
procura tratamento para a obesidade na fase adulta. É interessante 
notar que esses pacientes, inicialmente, sempre objetivam o 
emagrecimento rápido. É um emagrecimento sem muito envolvimento, 
e o paciente tem percepção de que a responsabilidade do tratamento 
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é do profissional que o atende, como se não fosse necessano o 
envolvimento dele. Ele entende que a obesidade é hereditária, que a 
herdou do pai ou da mãe ou que está relacionada a questões 
emocionais. Como disse o Prol. Emerson, ninguém fica obeso se não 
comer, mas o paciente não percebe isso. Isso tudo leva a um fato 
muito desalentador para nós, profissionais da saúde: a baixa adesão 
ao tratamento. 

Os estudos têm mostrado que 50% dos pacientes que começam o 
tratamento o abandonam, e, segundo algumas revisões da literatura, 
apenas 25% conseguem implementar alguma mudança no estilo de 
vida. Essa baixa adesão deixa não só os profissionais da saúde 
frustrados, como também os pacientes, principalmente porque estes 
esperam resultado rápido, e não é isso o que obterão, nem é o ideal. 

Falarei um pouco da minha experiência na Unidade de Referência 
Secundária do SUS, na Sagrada Família, em Belo horizonte, onde sou 
nutricionista há seis anos. Trabalhava anteriormente com pacientes na 
Unidade Básica de Saúde. Assim, tenho uma visão do paciente nas 
duas unidades. Dos pacientes encaminhados à nutrição, 98% têm 
problema de obesidade, e, entre eles, 40% apresentam sobrepeso; 
18%, obesidade de grau I; 13%, obesidade de grau 11; e apenas 3%, 
obesidade mórbida. É importante conhecermos esses dados porque 
trabalhar com o paciente no sobrepeso é muito mais gratificante. 
Quanto maior o índice de massa corporal, mais difícil conseguirmos 
um resultado satisfatório. Esse é o perfil do paciente que nos procura. 

Em relação às doenças associadas à obesidade, uma média de 66% 
dos nossos pacientes apresentam hipertensão arterial; 12%, diabetes; 
9%, modificações nos níveis de colesterol; e 1 ,2%, hiperuricemia. 
Quanto a doenças não necessariamente ligadas à obesidade, 
chamamos atenção para um número grande de pacientes: 18% 
apresentam obstipação, e 14%, gastrite. Isso também nos indica um 
pouco da causa dessa obesidade. Alimentando-se mal, poderão vir a 
desenvolver obesidade, obstipai;ão e gastrite. Ao contrário do que 
muitos pacientes pensam, apenas 4% apresentam disfunção da 
tireóide. Quando nos procuram, entendem que estão daquela forma 
porque apresentam distúrbio metabólico. 

Como é o hábito alimentar desses pacientes que chegam à unidade 
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para buscar tratamento? O primeiro problema é a irregularidade na 
ingestão dos alimentos. Quando o paciente faz o relato, ele não sabe 
nem dizer o que come, pois come várias vezes durante o dia e não 
tem percepção do total ao final. 

Às vezes, o paciente se alimenta somente duas vezes ao dia, num 
intervalo muito grande de uma refeição para outra, e o dejejum é uma 
refeição freqüentemente omitida. Sendo assim, quando o paciente 
volta para casa à noite, mais relaxado, faz um lauto jantar, e tudo fica 
invertido. No horário em que ele mais precisa de energia, não come, 
e, no horário em que não gasta energia, come bastante; logicamente, 
isso precisa ser depositado em algum lugar, mais freqüentemente na 
região abdominal. 

E muito interessante o fato de esses pacientes não terem 
consciência de que alimentação é um ato que precisa de um tempo 
para acontecer por si só. Sempre vem associada a outras coisas; por 
exemplo, assistir à televisão. Cria-se também o hábito de comer às 
pressas, sem saborear o alimento, sem perceber o que está sendo 
comido. 

Uma baixa ingestão de água é o que pode explicar parte dos 18% 
de pacientes com obstipação, bem como o alto consumo de alimentos 
ricos em gorduras, como disse a Ana Maria. Segundo a Pesquisa de 
Orçamentos Familiares - POF -, há alto consumo de frituras de 
carnes. É interessante notar que os vegetais não estão presentes na 
alimentação da população de baixa renda, mas a carne está. Ao se 
questionar a alimentação, dizem que a renda compromete a aquisição 
de vegetais, mas a carne está presente. Não estou dizendo que não 
deveria estar, mas poderia ser dividida com a aquisição de vegetais. 

O que nos chama muita atenção é o alto consumo de café. Temos 
pacientes que tomam uma, duas garrafas de café com acúcar por dia. 
Logicamente, o valor calórico desse cafezinho precisa ser computado. 
No Brasil, o consumo "per capita" de refrigerante é muito maior que o 
de leite e de guloseimas. Infelizmente, consomem-se muito pouco 
esses alimentos. O vegetal, principalmente o folhoso, quando aparece 
na alimentação desses pacientes, é refogado com bastante óleo. Não 
há o hábito de comer saladas cruas, frutas e de beber suco de frutas. 
Esse fato acarreta ao paciente deficiência de alguns nutrientes, 
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embora tenhamos nutrientes em excesso. Chamamos a atenção para 
a gordura saturada e para o colesterol, em razão das repercussões 
cardiovasculares. Há também alguns nutrientes deficientes, por 
exemplo, a fibra e o cálcio, com repercussões na osteoporose. 

O que pode ser feito? Qual é a proposta de tratamento nutricional 
para esses pacientes? Há duas questões muito importantes. A 
primeira: trabalhar com dieta ou com reeducação alimentar? A nossa 
experiência tem mostrado que a dieta traz ao paciente um resultado 
mais rápido, porém breve. Após a dieta, o paciente volta ao hábito 
anterior e consumirá novamente o que deixou de consumir enquanto 
estava fazendo dieta e, assim, ganhará peso novamente. A dieta é 
específica, não promove modificações importantes e definitivas na 
vida do indivíduo, além de ser monótona. Por isso é difícil uma pessoa 
fazer dieta por muito tempo. Por outro lado, a reeducação alimentar 
proporcionará autonomia aos indivíduos. Foi falado hoje de manhã 
sobre o número de pessoas que comem fora de casa. No Brasil, esse 
número tem aumentado muito. Se uma pessoa passa por um 
processo de reeducação alimentar, se muda a alimentação, ela tem 
condições de comer fora de casa, porque aprendeu a escolher os 
alimentos. A reeducação alimentar é uma proposta que não traz perda 
de peso tão rápida, mas, em compensação, a perda de peso é 
duradoura e nos trará um resultado muito mais satisfatório. 

Uma outra questão é a forma de atender o paciente: individualmente 
ou em grupo. Temos uma experiência boa com grupos de reeducação 
alimentar, a qual publicamos - está no encarte que vocês receberam. 
Essa é uma forma interessante de trabalhar com os pacientes. O 
grupo é um espaço de troca e de vínculo, o que pode ajudar muito na 
motivação, e, para emagrecer, é preciso se sentir motivado. 

O programa de reeducação alimentar está centrado no paciente, na 
resolução de seus problemas. Procuramos definir um plano de ação 
para cada um. Nenhum é igual ao outro. As pessoas têm sua 
realidade em casa, suas questões emocionais, sua cultura alimentar, 
que é preciso ser observada. Portanto, evitamos materiais 
padronizados. Aquela dieta de 1.500cal para todos os homens e de 
1.200cal para todas as mulheres infelizmente não traz resultados. 
Realmente precisamos individualizar o plano alimentar junto com o 
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paciente. 
Outro objetivo importante da reeducação alimentar é promover a 

autoconfiança do paciente para que possa superar o sentimento de 
incompetência que, muitas vezes, possui. A pessoa obesa é vista 
como uma pessoa fraca, sem força de vontade, e ela pensa isso de si 
mesma. Se chega para fazer o tratamento, e lhe impomos uma dieta 
rígida ou lhe passamos uma grande quantidade de informações de 
uma só vez, não se sentirá capaz de implementar tantas mudanças. 
Portanto, precisamos estabelecer-lhe objetivos realistas. Se uma 
pessoa tem 1 ,5m e pesa 1 OOkg, não podemos dizer-lhe que precisa 
emagrecer até chegar ao seu peso ideal, de 47kg ou 48kg. Isso é 
desanimador. Além disso, a Organização Mundial de Saúde, baseada 
em estudos, recomenda uma perda de peso de 5% a 10% do peso 
inicial, o que já é considerado um sucesso em termos de saúde 
pública. Devemos estabelecer alvos realistas para esse paciente e 
valorizar suas pequenas conquistas. Se o paciente estava ganhando 
peso, precisamos valorizá-lo se parar de ganhar peso. Após isso, 
devemos estimulá-lo a pequenas perdas de peso para que chegue a 
seu objetivo final. 

Também é importante propiciar orientações de fácil entendimento ao 
paciente. O profissional de saúde precisa traduzir a ciência da nutrição 
para que ela possa ser compreendida. Ele precisa também selecionar 
e adaptar as informações específicas para cada indivíduo. Por isso, os 
materiais padronizados não são interessantes, já que abordam 
questões que não pertencem à particularidade da pessoa que está 
sendo atendida. 

Também é relevante a necessidade de criar vínculos e manter 
contato. Não se pode tratar a obesidade com retornos a cada três 
meses. Precisamos encontrar com os pacientes mais vezes e 
envolvê-los na decisão sobre seu tratamento. Para isso, necessitamos 
enfrentar alguns desafios. É importante entendermos como as 
pessoas apreendem a orientação e compreendermos que estão em 
diferentes estágios para fazer suas mudanças: algumas estão em 
estágio de ação, e outras ainda não entenderam a necessidade 
dessas mudanças. O mais importante é demonstrarmos como essas 
novas informações podem ser incorporadas em seu dia-a-dia. 
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Com a reeducação alimentar, temos o objetivo de aumentar a 
adesão às orientações e evitar esse eterno ciclo de recomeço: a 
pessoa perde peso, ganha novamente, perde, etc. E, a cada vez que 
isso acontece, fica-lhe mais difícil emagrecer. 

É importante considerarmos que prescrever uma dieta não é o 
mesmo que prescrever um medicamento, pois o alimento faz parte do 
nosso cotidiano, da nossa vida, das nossas relações familiares, ou 
seja, existem questões afetivas envolvidas na alimentação. O ato de 
alimentar precisa ser pensado com bastante carinho e respeito por 
aquela pessoa que procura ajuda. 

Terminarei com uma citação de Savarin, que define bem o meu 
pensamento: "O conhecimento da fisiologia do gosto do outro é algo 
íntimo e particular, que se reporta a imagens, a formas de concepção 
do corpo, da vida cotidiana, do medo de adoecer e morrer. Não se 
trata apenas de corrigir erros alimentares e impor modelos teóricos, 
mas sobretudo de explicar o processo alimentar e os aspectos 
nutricionais, relacionando-os ao cotidiano, e de verificar a capacidade 
de mudanças". Muito obrigada. 

- No decorrer do pronunciamento, procede-se à apresentação de 
"si ides". 

Palavras da Sr. Maria Beatriz Monteiro de Castro Lisboa 
Boa tarde a todos. Todos já falaram, mas falarei de novo sobre a 

brilhante iniciativa de discutir a obesidade, de retomar esse tema. 
Iniciarei falando sobre a responsabilidade do SUS e dos 

profissionais de saúde do PSF. As atribuições do SUS são muito 
claras: identificação e divulgação dos fatores condicionantes e 
determinantes da saúde; assistência às pessoas por intermédio de 
ação, promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização 
das ações assistenciais e das atividades preventivas. Estão incluídas 
no campo da atuação do SUS a vigilância nutricional e a orientação 
alimentar, nos termos do art. 6°. 

Acho importante iniciar falando do objetivo dessa atribuição do SUS, 
até chegar ao papel do PSF e à questão do atendimento desse 
paciente obeso. A Lei nº 8.080, de 1990, dispõe sobre o SUS. O 
Programa de Saúde da Família foi concebido em 1994, pelo Ministério 
da Saúde. Esse programa é uma estratégia do Ministério para tentar 

~------------~------------~ 
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mudar uma prática de atenção à saúde totalmente curativa, totalmente 
hospitalocêntrica, e passar a ter uma atitude que possibilite a 
reorientação, numa tentativa de promoção à saúde e prevenção à 
doença, e não como medida curativa. O que é importante no PSF? O 
foco é a família, que é percebida a partir do seu ambiente físico e 
social. 

Como foi dito pela Tatiana, o que é muito importante, quando vou 
tratar um indivíduo obeso, tenho de tratar a família desse indivíduo, 
saber onde ele vive, como ele vive. A equipe de saúde da família 
permite uma compreensão do processo saúde-doença, permitindo 
intervenções muito maiores do que práticas curativas. Por quê? 
Porque a equipe de saúde da família entende o indivíduo no âmbito da 
família, vai até a casa dele, identifica-o, conhece onde ele mora, o que 
faz, como trabalha. 

Em Minas Gerais, o Programa Saúde da Família cresceu para o 
programa Saúde em Casa, que é um programa estruturador do 
governo de Minas, que oferece incentivo do Tesouro Estadual, por 
equipe, aos Municípios, mas dentro das metas compactuadas e 
alcançadas. Se o Município implanta um maior número de equipes de 
saúde da família e alcança as metas anteriormente pactuadas, tem 
um incentivo financeiro para trabalhar. 

No Estado de Minas, há Municípios participantes do projeto 
estruturador do Saúde em Casa. Percebe-se que, só nessa região, 
temos equipe do PSF, e o Estado inteiro coberto com o programa 
Saúde em Casa. Os dados apresentados nesse quadro são 
facilitadores para trabalharmos um indivíduo obeso, pois mostram que 
temos uma cobertura de quase 90% da população com o PSF. Tenho 
como trabalhar? Tenho. Tenho como identificar esse indivíduo? 
Tenho. Por quê? Porque há equipes da família no Estado inteiro. Isso 
mostra a cobertura populacional das equipes do PSF no Estado de 
Minas. 

Quais são as ações da Coordenação de Alimentação e Nutrição 
para trabalhar com o indivíduo obeso na estratégia do PSF? 

O Dr. Benedito, meu chefe na Secretaria de Estado, falou, pela 
manhã, sobre a estratégia para as equipes do PSF incorporarem a 
questão da obesidade. Vou além. Sempre falo o seguinte: não tenho 
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de incorporar o tema da obesidade. O que devo incorporar para mim -
e, dessa forma, transmitir ao outro - é que o estado nutricional é um 
indicador do estado de saúde do indivíduo. 

Não se consegue trabalhar a saúde sem a percepção de que o 
estado nutricional me diz quem é o indivíduo. Há a impressão de que 
os profissionais do PSF consideram a atividade física muito boa da 
boca para fora. Você pergunta se ele pratica atividade física, e ele 
responde que não, mas que é bom você praticar. Por que é bom para 
o outro e não é bom para mim? 

Escutamos coisas assim: se você continuar obeso, irá morrer rápido. 
E a resposta: não quero morrer lentamente. Não se trata disso. A 
questão é que a qualidade de vida irá piorar. A percepção necessária 
é que o estado nutricional nos fala da saúde do indivíduo. Ele não é 
um obeso ou desnutrido. Ele é uma pessoa que está apresentando 
excesso de peso, o que traz risco à sua qualidade de vida. 

Iniciamos uma capacitação de agentes comunitários de saúde em 
segurança alimentar e nutricional e de técnicos do PSF em 
antropometria. O que se percebe? Todo mundo pesa e mede. O que 
isso significa? Hoje, pela manhã, falou-se em calcular o IMC. Se eu 
errar a conta e falar que está ótimo, você sai daqui feliz da vida? O 
que isso significa? O que significa o conceito de segurança alimentar? 
O Divino falou bem sobre isso hoje, pela manhã. O que é medir e 
pesar? Como peso e meço? Todo indivíduo que passa na porta de 
uma farmácia entra e pesa. No verão, sai feliz. No inverno, sai triste. 
Lógico, no verão, está de sandália e camiseta. É magro. No inverno, 
está de bota e casaco. É gordo. 

O que isso significa? O que significa a avaliação antropométrica do 
indivíduo? Monitorar a antropometria, o estado nutricional do indivíduo 
tem qual significado? No PSF, todo mês a criança é pesada, todo mês 
o adulto é pesado. O que isso significa? O que farei com essa 
informação? 

O Prol. Walmir fala de mudanÇa de hábito. A partir do momento em 
que se entendem conceitos básicos sobre antropometria e segurança 
alimentar, o PSF passa a ser uma excelente estratégia, pois está 
dentro da residência do indivíduo, onde, a partir da identificação de 
hábitos alimentares errôneos, sabe qual a melhor abordagem para 
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aquela família. 
O Prol. Joel falou que a sociedade mudou. É preciso lembrar que, 

durante séculos, gordura era formosura. Ser gordo significava ser bem 
de vida. Você tinha poder aquisitivo para comer muito, logo era gordo 
porque era rico. De repente, falam que, se você continuar gordo, terá 
um derrame ou um enfarto. Muda-se toda a lógica de pensamento. 
Como a Tatiana disse, a adesão ao tratamento é pequena. É evidente, 
pois não faço atividade física, gosto de fumar, beber e comer 
torresmo. Fui ao nutricionista por imposição do médico. 

Escutamos muito isso. O médico orienta o paciente a parar de beber 
e fumar, a caminhar 8km por dia e a parar de comer torresmo. É 
lógico que ele não voltará mais ao médico. Ele não sabe nem que 
aquilo está prejudicando sua saúde, e até então vive muito bem. Se 
essas abordagens tão simples dessem resultado, nenhum hipertenso 
teria crise de hipertensão. Não conheço nenhum hipertenso que não 
tenha sofrido crises ao longo de sua patologia, pois fogem do 
tratamento. 

Outro tópico é a sensibilização das equipes do PSF em alimentação 
e hábitos de vida saudável. Estamos trabalhando com as estratégias 
de segurança alimentar e nutricional, antropometria e hábitos de vida 
saudável. A Ana Beatriz fala de escolhas saudáveis. Amplio, pois, 
afirmando que para haver escolhas saudáveis, devo entender qual o 
meu papel na vida. O que pretendo? Se tenho consciência do meu 
estado nutricional, o que pretendo enquanto ser humano e cidadão? 

Não penso que o enfoque deva ser educação nutricional, mas sim 
educação para a saúde e para a vida. Isso é o importante, pois o 
objetivo é a plenitude da vida, e não a restrição. Assim, se incorporo o 
que significa meu estado nutricional, tenho uma postura diferente 
diante da vida e passo a influenciar outras pessoas. Passo a fazer 
atividade física, e não porque o médico ou o nutricionista mandou, 
mas porque tenho consciência de que é bom para a vida que escolhi 
ter, com qualidade. 

Se perguntar quais de vocês voltarão para casa, trocarão de roupa e 
sairão para fazer uma atividade física, poucos responderão 
afirmativamente. Ter esse tipo de atitude significa ter uma consciência 
muito grande do meu corpo físico e do que espero da vida. 
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Temos trabalhado muito com todas essas estratégias no PSF, 
principalmente com a implantação e implementação do sistema de 
vigilância alimentar e nutricional. Há 1 O anos implanto e implemento o 
Sisvan no Estado - e, se precisar ficar mais 30 anos, ficarei. Demorei 
1 O anos para conseguir que um Prefeito me telefonasse, perguntando 
qual balança a coordenação indicava para a equipe de Saúde da 
Família usar. Isso é um grande ganho, pois entendeu-se que é 
necessário uma balança. Já vimos muitas equipes de Saúde da 
Família trabalharem sem balanças de adulto e pediátricas. Não 
entendo como conseguem, mas essa é uma realidade. 

Se após 1 O anos um Prefeito me faz essa pergunta, isso é motivo de 
satisfação. O trabalho da Flávia Tiso, de prevenção à obesidade por 
meio de seu controle, que será apresentado amanhã, também é 
motivo de satisfação. O sistema de vigilância também é motivo de 
orgulho para os mineiros, pois Minas Gerais foi o único Estado que 
conseguiu manter um sistema de vigilância efetivo em funcionamento. 
Os outros perderam o sistema. Vamos perder sempre, enquanto não 
tivermos a noção de que o monitoramento do estado nutricional 
significa monitorar o estado de saúde do indivíduo, prevenir a doença 
e promover a saúde. Precisamos anteceder-nos ao sobrepeso e à 
obesidade, e não apenas tratar a obesidade e o sobrepeso. 

Estamos muito satisfeitos de estar aqui. A Coordenação de 
Alimentação e Nutrição da Secretaria de Estado de Saúde está 
sempre aberta para o que precisarem. Agradecemos as referências 
técnicas e regionais presentes. Obrigada. 

- No decorrer do pronunciamento, procede-se à apresentação de 
"slides". 

Palavras do Sr. Rodrigo Martins de Vargas 
Boa-tarde a todos. Parabenizo a Assembléia Legislativa pela 

elaboração deste fórum que discute a obesidade. Agradeço o convite 
para apresentar um pouco das ações desenvolvidas pela Anvisa na 
tentativa de auxiliar o combate à obesidade. 

Inicialmente, apresento a missão da Anvisa: "Proteger e promover a 
saúde da população, garantindo a segurança sanitária de produtos e 
serviços e participando da construção do seu acesso". 

Sabemos que as pessoas obtêm informações sobre os alimentos de 
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diversas fontes e que essas informações acabam por influenciar suas 
escolhas alimentares e, conseqüentemente, seus hábitos. Caso essas 
informações sejam apresentadas de forma incorreta, enganosa e 
abusiva, provavelmente as escolhas alimentares também serão 
inadequadas. 

Quero focar minha apresentação nas ações que a Anvisa e os 
outros integrantes do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária vêm 
desenvolvendo na área de regulamentação e fiscalização da 
publicidade e da rotulagem de alimentos. 

Quero lembrar as recomendações da estratégia global da 
Organização Mundial de Saúde, da qual o Brasil é signatário. Os 
rótulos dos alimentos devem conter informações compreensíveis e 
padronizadas sobre o conteúdo nutricional dos alimentos, permitindo 
que os consumidores façam escolhas mais saudáveis. 

Chamo atenção para a necessidade de se inibirem mensagens que 
promovam atos alimentares não saudáveis, e, em contrapartida, 
devem-se estimular as mensagens publicitárias que promovam 
hábitos saudáveis. 

Em relação às alegações, sejam nutricionais ou sejam das 
propriedades funcionais dos alimentos, é importante que essas 
mensagens sempre sejam corretas e compreensíveis e que não levem 
o consumidor a engano quanto aos reais riscos e benefícios de 
determinado nutriente ou alimento. Com base nisso, a Anvisa 
considera que a rotulagem nutricional é uma importante ferramenta de 
saúde pública, uma vez que tem a capacidade de trazer informações 
padronizadas e corretas ao consumidor, permitindo que ele faça 
escolhas mais saudáveis. 

Outra característica da rotulagem nutricional - apesar de ser um 
objetivo - é a capacidade de influenciar e incentivar a melhora dos 
alimentos produzidos pelas indústrias. Ou seja, quando se torna 
obrigatória a declaração de determinado nutriente no rótulo - e o 
consumo excessivo desse nutriente é associado a doenças crônicas 
não transmissíveis e ao aumento da obesidade - as indústrias tentam 
melhorar a sua qualidade. Depois que uma resolução estabeleceu que 
a gordura "trans" deve ser declarada nos rótulos, a indústria de 
alimentos desenvolveu outros processos para reduzir a quantidade 
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dessa substância nos alimentos. 
A rotulagem nutricional no País se tornou obrigatória em 2001, com 

a publicação das Resoluções nºs 39 e 40. Elas tiveram como 
referência as diretrizes da política nacional de alimentação e nutrição, 
que compreendia a declaração de valor energético e de novos 
nutrientes: carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras 
saturadas; colesterol, sódio, fibras, ferro e cálcio. 

No entanto, neste ano o Brasil teve de solicitar a revisão da norma 
de rotulagem no âmbito do Mercosul, que até então seguia as 
diretrizes e recomendações do Codex Alimentarius, e era voluntária, a 
não ser que uma alegação nutricional fosse feita no rótulo. Esse 
processo de harmonização levou em torno de dois anos e culminou 
com a publicação das Resoluções GMC nºs 44 e 46/2003. Isso pode 
ser considerado um marco histórico, porque foi a primeira vez que um 
bloco econômico conseguiu harmonizar a sua legislação de rotulagem 
nutricional. 

A Anvisa, responsável pela regulação da rotulagem no País, acabou 
internalizando essas resoluções, por meio da publicação das 
Resoluções RDC nºs 359 e 360/2003. A elaboração dessas 
resoluções levou em conta as referências e as recomendações da 
Organização Mundial de Saúde, mais especificamente as 
recomendações do Relatório nº 916, sobre alimentação, nutrição e 
prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. As indústrias têm 
o prazo de até 31/7/2006 (final deste mês), para estarem depondo em 
seus rótulos as novas determinações da resolução. 

As principais alterações em relação à versão de 2001 são que os 
nutrientes declarados foram modificados e existem algumas 
diferenças, que mostrarei posteriormente, assim como os valores 
diários de referência, com base nas recomendações da OMS. Foram 
feitas também alterações nas porções dos alimentos, constantes na 
Resolução nº 359, e tornou-se obrigatória a declaração da medida 
caseira junto à porção do alimento, a fim de facilitar a compreensão do 
consumidor. 

A rotulagem nutricional é definida como toda descrição destinada a 
informar o consumidor sobre as propriedades nutricionais de um 
alimento. Ela compreende a declaração do valor energético de 
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nutrientes e a declaração de propriedades nutricionais, que são 
aquelas que geralmente encontramos nos rótulos dos alimentos 
dizendo que determinado alimento é fonte de vitamina C, rico em 
ferro, isento de colesterol, ou seja, informações que fazem parte da 
rotulagem nutricional. 

Nem todos os alimentos precisam da rotulagem. Essas duas normas 
publicadas em 2003 e que entram em vigor em 2006, no final do mês, 
aplicam-se aos alimentos produzidos, comercializados e embalados 
na ausência do consumidor, e prontos para oferta. Então, estão 
isentos todos os ingredientes de matérias-primas alimentares para fins 
industriais e certas categorias de alimentos, como água, aditivos 
alimentares, chá, café; todos esses tipos de produtos não necessitam 
trazer informação nutricional. 

Os nutrientes que atualmente devem ser declarados são: energia, 
em Kcal e KJ, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras 
saturadas, gorduras "trans", fibras e sódio. 

Sempre que existir algum "claim" nutricional sobre o conteúdo de 
determinado nutriente no produto, esse nutriente deve aparecer na 
informação nutricional. Por exemplo, se um determinado produto 
menciona em sua rotulagem que é fonte de cálcio, ele deve ser 
incluído na rotulagem nutricional. As vitaminas e os minerais podem 
ser declarados optativamente, desde que esses valores atinjam pelo 
menos 5% da ingestão diária recomendada na porção do alimento. 

Esse é um exemplo de como será a rotulagem nutricional. Sempre 
será declarada na forma de porção, que foi definida como a 
quantidade média do alimento que deve ser usualmente consumida 
por pessoas sadias, por vez, promovendo a alimentação saudável. 

Juntamente com a porção, deve ser declarada a medida caseira, 
que indica a medida normalmente utilizada pelo consumidor para 
medir os alimentos, como fatia, prato, ..copo. A apresentação dessa 
informação visa a facilitar a compreensão da quantidade do alimento 
pelo consumidor, pois ele não consegue, por exemplo, dimensionar 
20g de azeitona, mas, na medida caseira, duas colheres de sopa, fica 
muito mais fácil ele assimilar essa informação. 

Além das informações sobre nutrientes, há uma coluna com o 
percentual de Valores Diários - VD -, indicando quanto o produto em 
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questão apresenta de energia e nutrientes em relação a uma dieta de 
2.000kcal. Queria enfatizar que isso não é uma recomendação, mas 
apenas um valor de referência, para que as pessoas tenham noção do 
que aquele produto fornece, de acordo com uma dieta de 2.000kcal. 

Aqui estão os Valores Diários de Referência- VDR -, utilizados para 
o cálculo da porcentagem de VD, com base nas recomendações da 
OMS, como disse anteriormente. Valor energético estabelecido em 
torno de 2.000kcal: carboidratos, 300g; proteínas, 75g; gorduras 
totais, 55g; gorduras saturadas, 22g; fibra alimentar, 25g; sódio, 
2.400mg. 

Aqui temos o exemplo da rotulagem antiga, à esquerda, e o da 
rotulagem nova, válida a partir do final deste mês, à direita. Podemos 
observar que os valores de colesterol, cálcio e ferro não são mais 
obrigatórios. Agora é obrigatória a declaração do valor de gordura 
trans, assim como a medida caseira. Os valores para se calcularem os 
VDs mudaram, e os valores de referência não se referem mais a 
2.500kcal, mas a uma dieta de 2.000kcal. Além disso, está incluída 
uma frase que esclarece que os VDs das pessoas podem ser maiores 
ou menores, de acordo com as suas necessidades energéticas, na 
tentativa de transmitir ao consumidor que esses valores não são 
recomendações, mas devem ser utilizados como referência. 

Qual a situação internacional da rotulagem nos países? Um 
levantamento feito pela OMS, em 2004, mostrou que 10 países 
possuem rotulagem nutricional obrigatória; 27 possuem rotulagem 
voluntária, exceto quando se realiza um "claim" nutricional. Ou seja, 
seguindo o que estabelece o Codex Alimentarius, só apresenta 
rotulagem nutricional o alimento que tiver alguma indicação do 
conteúdo de nutrientes no rótulo. Possuem rotulagem voluntária 18 
países, exceto para os alimentos para fins especiais, ou seja, aqueles 
especialmente desenvolvidos para grupos populacionais com 
necessidades fisiológicas específicas. E 19 países não possuem 
nenhuma forma de regulação da 'rotulagem. 

Esses são os países que, em 2004, possuíam rotulagem nutricional 
compulsória. Israel e os Estados Unidos foram os pioneiros. Os 
Estados Unidos são o país que possui o maior número de informações 
e estudos sobre rotulagem nutricional. O Brasil aparece em destaque, 
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como o primeiro da América do Sul a adotar a rotulagem nutricional. 
Depois vêm a Austrália e a Nova Zelândia; em 2003, o Canadá e a 
Malásia. Fechando o bloco, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai, com 
harmonização da resolução de rotulagem no Mercosul. 

Sabemos que, infelizmente, a simples obrigatoriedade da 
informação nutricional não é suficiente para que se consiga atingir 
seus benefícios de auxiliar na escolha de alimentos mais saudáveis, 
pois sabemos que, geralmente, os consumidores não lêem os rótulos 
dos alimentos e, quando o lêem, têm muita dificuldade de entender os 
termos técnicos ali impressos. 

Vocês podem observar que os números dos estudos são escassos. 
Sabemos que, se os rótulos são pouco lidos e as informações, de 
difícil entendimento; provavelmente a rotulagem terá efeito muito 
pequeno na escolha alimentar dos consumidores. Pensando nisso, a 
Anvisa está procurando desenvolver programas e estudos, para 
auxiliar o consumidor e facilitar a indústria a entender e a transmitir a 
informação nutricional. Há um programa de cálculo de rótulos no "site" 
da Anvisa, que auxilia as indústrias a elaborar a rotulagem nutricional. 
Esse programa é direcionado às pequenas e médias empresas. Além 
disso, a Anvisa, em colaboração com a Universidade de Brasília, 
desenvolveu os manuais de orientação à indústria e de orientação ao 
consumidor. Está em processo de desenvolvimento o manual de 
orientação aos profissionais da saú.de. O manual de orientação ao 
consumidor apresenta uma linguagem mais simples, trazendo o 
significado de cada informação apresentada no rótulo. Também foi 
aprovado um estudo para estratégias de difusão e educação dos 
consumidores em rotulagem nutricional de alimentos. 

Entendemos que a rotulagem nutricional tem o potencial de auxiliar 
o consumidor a escolher uma dieta mais saudável; no entanto, não 
podemos nos esquecer de que isso constitui apenas uma parte de 
uma estratégia maior e de que tem de haver uma educação 
continuada dos consumidores. Além disso, são necessárias mais 
pesquisas, sobretudo em nosso país, para avaliar o impacto e a 
fiscalização. 

Para finalizar, abordarei as ações que vêm sendo desenvolvidas 
sobre a publicidade de alimentos. Segundo dados da OMS, o 
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"marketing" pesado de alimentos com elevada densidade energética 
contribui para o desenvolvimento de doenças crônicas da obesidade. 

Em 2001 - para vocês terem uma idéia -, o orçamento publicitário 
das indústrias de alimentos foi estimado em US$40.000.000.000,00. 
Imaginem hoje. 

Aliando isso à estratégia de "marketing" persuasiva e aos tipos de 
alimentos anunciados na publicidade, teremos um ambiente favorável 
ao desenvolvimento da obesidade. 

Para termos uma idéia da qualidade dos alimentos anunciados, 
algumas pesquisas, tanto internacionais como nacionais, revelam que 
os alimentos mais veiculados na televisão deveriam ter seu consumo 
restrito. Esses alimentos estão no topo da pirâmide nutricional, ou 
seja, existe uma inversão. 

Foi publicada a Resolução nº 73/2005, que instituiu um grupo de 
trabalho coordenado pela Anvisa, com representantes de diversos 
setores da sociedade, cujo objetivo era elaborar uma proposta para o 
controle da publicidade de alimentos. Após seis meses de discussão, 
essa proposta está quase terminada e deve ser posta para consulta 
pública ainda neste mês. Ela compreende a regulamentação da 
publicidade de alimentos ricos em açúcar, em gordura saturada, em 
gordura trans e em sódio. 

Para finalizar, saliento que existe na Anvisa um projeto de 
monitoração de propagandas de produtos sujeitos à Vigilância 
Sanitária. Esse projeto é coordenado pela gerência de propaganda da 
agência, em parceria com algumas instituições universitárias. 

Inicialmente esse projeto foi desenvolvido para os medicamentos; no 
entanto, a partir de 2003, incluiu algumas categorias de alimentos 
para fins especiais, os novos alimentos, que são aqueles que não 
possuem histórico de consumo no País ou que são apresentados em 
formas não convencionais, e os alimentos com alegações de 
propriedade funcional. 

Apesar de não existir uma legislação específica, a agência espera 
que, com as experiências desse projeto de monitoração, possam ser 
acumulados subsídios para a elaboração de uma legislação mais 
específica para publicidade de alimentos de forma geral. 

O Decreto-Lei nº 986, de 1969, é a legislação atualmente utilizada 
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para monitoração dos alimentos. Nela há um artigo que determina que 
as informações que devem ou não estar presentes na rotulagem 
também se aplicam à publicidade; portanto esse artigo é utilizado 
como subsídio para a elaboração da monitoração. As Resoluções nºs 
16 e 19 também tratam dos novos alimentos e dos alimentos com 
alegações de propriedade funcional e possuem artigos específicos 
sobre a publicidade desses alimentos. 

Era isso o que eu tinha a apresentar-lhes. Deixo aqui o contato da 
Anvisa. Ficaremos gratos por responder a quaisquer dúvidas. 
Obrigado. 

- No decorrer do pronunciamento, procede-se à apresentação de 
"slides". 

Esclarecimentos sobre os Debates 
O Sr. Presidente (Deputado Adelmo Carneiro Leão) - A Presidência 

informa ao Plenário que os participantes poderão formular perguntas 
aos expositores. As questões poderão ser encaminhadas por escrito 
ou oralmente, mediante inscrição prévia. Para que possamos agilizar 
o debate, solicitamos aos participantes que fizerem uso do microfone 
que se identifiquem e sejam objetivos e sucintos, dispensada a 
formalidade das saudações pessoais. Cada participante disporá de 3 
minutos para fazer sua intervenção, sendo garantido o mesmo tempo 
para as respostas. Informamos que a campainha será acionada 
quando faltar 1 minuto para o fim do prazo. 

Informamos ainda que, de acordo com o regulamento, os 
participantes podem apresentar propostas e sugestões sobre os 
temas em debate, que devem ser encaminhadas, por escrito, em letra 
legível, à nossa assessoria. No final das propostas, deverá constar o 
nome do proponente e da entidade que representa. Se possível, 
informem o número do telefone. Quem quiser participar do debate, 
que se inscreva, e a participação oral será feita diretamente por meio 
dos microfones. Se quiserem fazer perguntas, peço-lhes a gentileza 
de escrever em letra de forma, para que eu não as leia erradamente 
no momento de encaminhá-las aos palestrantes. 

Debates 
O Sr. Alberto Betinho Duarte - Boa tarde a todos. Apesar da 

dispensa de formalidade, elogio a iniciativa da Assembléia Legislativa, 
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dos funcionários e o alto nível das palestras. Cheguei aqui meio 
cético. 

Estou esperando a fase das propostas, pois, apesar do alto nível da 
discussão, na minha opinião, os encaminhamentos práticos, concretos 
são importantíssimos. Pretendo referir-me às falas do Dr. Joel e do Dr. 
Emerson e fazer uma pergunta ao Dr. Rodrigo, da Anvisa. 

Hoje, pela manhã, fiz referência aos "fast-foods" da vida, às cadeias 
de lanchonetes espalhadas no mundo inteiro. O Dr. Joel falou de um 
filme que passou no mundo inteiro, no qual um rapaz passou 30 dias 
comendo McDonald's. Ele, então, engordou 11kg, e sua taxa de 
colesterol subiu de 165 para 230. O médico disse que o fígado dele 
havia-se transformado em um verdadeiro patê. Além de sentir dores 
de cabeça, vômitos e falta de ar, a namorada dele reclamou do seu 
desempenho sexual. Esse filme é excelente. 

O Emerson falou que não há remédio para a obesidade. Quanto às 
crianças, Deputado Adelmo Carneiro Leão, penso que deveríamos 
retirar a televisão, a internet e os "videogames", pois, assim, 
conseguiríamos obter algum resultado. Claro que a educação de um 
filho é responsabilidade dos pais; logo, não devemos transferi-la à 
escola, à igreja, tampouco à Assembléia Legislativa. 

De acordo com uma pesquisa da Unesco, crianças do mundo inteiro 
ficam, em média, cinco horas por dia vendo televisão. Há aqui o caso 
de uma moça que ficava, no mínimo, 12 horas por dia na internet. 
Ademais, Deputado Adelmo Carneiro Leão, a propaganda dirigida às 
crianças é um crime. Portanto, na minha opinião, quem faz isso 
deveria ser preso, uma vez que criança não é consumidor. 

Para terminar, dirijo-me ao Rodrigo, da Anvisa, para fazer-lhe uma 
indagação. Rodrigo, já que existem as normas para as embalagens, 
por que fomos obrigados a entrar primeiro com uma ação contra o 
McDonald's, que, aliás, foi vitoriosa, e agora, no dia 26/3/2006, com 
uma ação contra a Anvisa, a fim de que todas as redes de 
lanchonetes do Brasil registrassem os nutrientes nas embalagens? 

Vou levar-lhe uma embalagem do McDonald's - já a apresentei de 
manhã - e peço-lhe que a leia. Se você conseguir, estará de 
parabéns. Penso que aqui ninguém conseguirá fazê-lo, o que é um 
absurdo. Trata-se de uma tentativa de engano, de engodo. O 
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McDonald's é a maior rede do mundo e fatura, conforme você falou, 
bilhões. Em 2001, faturou US$40.000.000.000,00. 

Portanto, nós, brasileiros, tomamos essa iniciativa, que considero 
pioneira e exemplar. Devemos levá-la ao mundo inteiro. 

O Sr. Rodrigo Martins de Vargas - Na verdade, a ação foi movida 
porque as resoluções isentam da rotulagem nutricional as redes de 
restaurantes que produzem os alimentos e os embalam para serem 
vendidos aos consumidores. Portanto, a Anvisa não obriga os 
restaurantes, visto que, de acordo com a resolução, esses produtos 
estão excetuados da rotulagem nutricional. Só podemos fazer o que a 
lei nos permite. Logo, não podemos autuar os restaurantes, a não ser 
que, para tanto, exista determinação legal. 

O Sr. Emerson Silami Garcia - Concordo com tudo o que o senhor 
falou sobre a propaganda dirigida às crianças. Como o senhor 
praticamente já falou tudo, farei um comentário sobre outro produto, 
as bebidas esportivas, compostas de água e açúcar. Apesar de 
sabermos que o açúcar é uma caloria vazia e que, para muitas 
pessoas, nem é aconselhável consumi-lo em grande quantidade (para 
outras, em quase nenhuma quantidade), a propaganda é feita sem 
ressalvas. Nos rótulos, deveria haver essas restrições. Nas 
academias, é comum ver uma pessoa obesa fazer ginástica e depois 
ir ao balcão para comprar uma dessas bebidas esportivas, que, na 
verdade, vão repor muito mais do que ele gastou durante a atividade 
tísica. 

O Sr. Presidente - Muito obrigado. Conduziremos os nossos 
trabalhos da seguinte forma: as perguntas indicando quem deve 
respondê-las, vamos fazê-las de uma única vez. Ouviremos o 
palestrante e, ao final, mesmo os que não forem perguntados poderão 
tratar dos assuntos de todas as perguntas. Aproveitaremos melhor o 
tempo. 

Há várias perguntas dirigidas à Preta. Raquel. Quando ela terminar 
as considerações, encerraremos também o prazo para inscrição. 

A primeira pergunta é do Edson de Souza Canasarte, da Secretaria 
de Saúde de Nova Era: "Como investir na escola de tempo integral 
sem ser paternalista e privar a criança do convívio em família? 
Observação: muitos pais gostam dessa idéia não para o 
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desenvolvimento do filho, mas para estarem liberados deles". 
Pergunta do Sérgio Luiz, do Senac-MG: "Como preparar os 

profissionais das escolas, da cantineira ao Diretor, para falar, por 
exemplo, sobre sexualidade, sem ferir os princípios religiosos, que, 
por sua vez, impedem de passar a veracidade do assunto?". Não é 
pertinente à nossa discussão, mas a Preta. Raquel poderá ficar à 
vontade para respondê-la, se assim desejar. 

Francini Barbosa pergunta: "No Projeto Eu Aprendi, Eu Ensinei, de 
que forma se deu a capacitação dos alunos protagonistas para 
atuarem nas comunidades, multiplicando informações concernentes à 
desnutrição?". 

Há outra pergunta, de Francini Barbosa: "O Projeto Saúde na Escola 
incluirá também a rede municipal de ensino? É possível conhecer o 
projeto na íntegra, por meio de um endereço eletrônico?". 

Daniel Ramos, Vereador de Águas Formosas: "Há algum programa 
estadual de acompanhamento da merenda escolar? Há possibilidade 
de o Estado contratar profissionais nutricionistas para coordenar essa 
área?". 

Alexandra Costa, técnica em nutrição, do Senac: "O que você acha 
da inclusão do profissional técnico em nutrição e dietética nas escolas 
públicas, para orientar os profissionais das escolas a fim de que 
forneçam alimentação saudável aos alunos?". 

Pergunta de Anísia Sudário Daniel, dirigida à Preta. Raquel: "De 
acordo com a senhora, a Secretaria de Educação apenas orienta as 
escolas no que diz respeito à montagem da grade curricular. Como 
explicar a resolução que diminuiu o número de aulas de educação 
física, da 1' à 4ª série do ensino fundamental, de duas para uma aula 
por semana?". 

Com a palavra, a Sra. Raquel Elizabete de Souza Freitas, que 
disporá de um prazo maior que os 3 minutos anteriormente 
estabelecidos. '• 

A Sra. Raquel Elizabete de Souza Freitas - A primeira pergunta foi: 
"Como investir na escola de tempo integral, sem ser paternalista?". 
Nosso projeto de escola em tempo integral é centrado primeiramente 
num diagnóstico feito com os alunos que têm mais necessidade e 
dificuldades na parte educacional, que não têm referência nem 
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condições de estudar em casa. Portanto, primeiramente, trabalhamos 
nessa linha. A escolha dos alunos é feita por meio do diagnóstico feito 
nas escolas. O objetivo do projeto é oferecer condição ao aluno que 
está com dificuldades e deficiências, para que possa acompanhar seu 
parceiro no mesmo nível. 

Estamos apenas começando a construir esse projeto. Não há um 
projeto fechado. É algo novo, e ainda não sabemos que decisão tomar 
na hora de ampliarmos o projeto, para que se torne uma política 
pública. Por isso estamos começando timidamente. Estamos fazendo 
experiências e discutindo com as escolas e com as pessoas 
envolvidas no projeto, para encontrarmos a melhor opção para 
atender o aluno em tempo integral. 

A segunda pergunta: "Como preparar as professoras e as 
cantineiras no que diz respeito à educação sexual?". Talvez não tenha 
sido clara quando abordei esse assunto. Referi-me à capacitação da 
cantineira à Diretora quando discutimos um projeto pedagógico de um 
tema transversal, como a obesidade, uma vez que a cantineira está 
envolvida na alimentação e na orientação dos alunos. 

No caso da educação sexual, a formação continuada é adequada, 
dirigida e direcionada. Temos médicos e professores, e às vezes a 
escola vivencia mais esse problema. Por isso a Secretaria não tem 
uma diretriz única para todas as escolas. Costumo dizer que Minas é 
plural até no nome. Há uma grande diversidade de escolas. Temos de 
ter cuidado ao trabalhar na formação continuada dos profissionais 
porque isso deve ocorrer a partir da necessidade da escola e do 
problema que está sendo vivenciado e que foi apresentado na escola. 

O Projeto Eu Aprendi, Eu Ensinei foi feito em parceria com o 
governo federal. Foram elaboradas cartilhas de orientação para os 
alunos, para os professores. Primeiro fizemos uma capacitação com 
os professores, e, posteriormente, os professores fizeram esse 
trabalho com os alunos do ensino médio. Houve um acompanhamento 
das equipes da ONG e da Secretaria de Educação, com o objetivo de 
monitorar e acompanhar esses alunos nas palestras. nos encontros e 
nas visitas. 

O Projeto começou com o apoio de algumas superintendências, 
contou com monitoramento e acompanhamento e resultou neste 
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trabalho- trouxe o manual-, que mostra como foram desenvolvidas as 
pesquisas e os trabalhos dos alunos juntos à comunidade, sempre 
sob a coordenação dos professores das escolas e dos técnicos da 
Superintendência, da Secretaria e da ONG. 

Indagaram se o Programa Saúde na Escola pode ser acompanhado 
pela mídia eletrônica. Ainda não temos esse programa no nosso "site". 
Estamos concretizando o projeto com a Secretaria de Saúde. O 
material, elaborado em parceria com essa Secretaria, a Fundação 
Roberto Marinho e a Fiat, foi impresso e está sendo distribuído para 2 
mil escolas, mas não foi disponibilizado para a mídia eletrônica. 

Considero importante a presença dos nutricionistas nas escolas. 
Quem dera conseguíssemos contar com eles! Como se trata de 
profissionais da área de saúde, a Secretaria de Educação não 
consegue mantê-los no quadro funcional das escolas. A partir da 
nossa parceria, acreditamos poder contar com esse profissional. No 
entanto, já existe um trabalho vinculado à Secretaria de Saúde com o 
objetivo de orientar os técnicos e os profissionais das escolas quanto 
à merenda escolar. 

Perguntaram ainda se a Secretaria de Educação dá autonomia às 
escolas para elaborarem seus projetos pedagógicos e se as aulas de 
Educação Física nas séries iniciais foram reduzidas. Por meio de 
resolução, a Secretaria estabeleceu o mínimo de uma aula para as 
séries iniciais e duas aulas para as séries finais dos ensinos 
fundamental e médio. O grande problema é o seguinte: hoje, a maioria 
das séries iniciais do Estado está a cargo da rede municipal. Mas, nos 
locais em que temos escolas com séries iniciais, ficou estabelecido o 
mínimo de uma aula. De acordo com o seu projeto pedagógico, a 
escola decide sobre a designação do profissional, que tem de ser 
habilitado; ela não pode designar quem não seja habilitado. Em alguns 
Municípios, eles não são. Portanto, trabalhamos com o mínimo de 
uma aula. O Parecer nº 16, do Conselho Nacional de Educação, dá 
autonomia à Secretaria para, se não houver profissional habilitado, 
permitir que profissional das séries iniciais trabalhe com Educação 
Física. Foi por isso que estabelecemos esse mínimo, o que não 
impede que escolas que têm condições, profissionais efetivos e 
habilitados e projeto pedagógico discutido mudem isso. O problema é 
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que a carga horária é muito pequena, e há várias disciplinas. 
Todo professor consegue frisar a importância do conteúdo da sua 

disciplina na formação do aluno. Então, a escola precisa chegar a um 
consenso, de forma a ter um projeto viável. Não adianta 
apresentarmos uma proposta pedagógica e, depois, não termos 
condições de viabilizá-la dentro da carga horária que precisa ser 
cumprida e à qual o aluno tem direito. 

O Sr. Presidente - Obrigado. Pergunta da Sra. Simone Alencar, da 
Unincor Luxemburgo, à Ora. Cláudia Dias: "Como promover a horta 
comunitária nas escolas públicas sem ajuda de custo? Como criá-la e 
implantá-la?". 

A Sra. Cláudia Dias - A horta é uma atividade muito interessante e 
dá ótimos resultados. Isso pode ser viabilizado por meio de 
programas. Acredito que não haja verba destinada a esse tipo de 
atividade. Portanto, seria interessante sugerirmos, nas nossas 
propostas, esse tipo de promoção com verba destinada a hortas não 
somente nas escolas, mas também comunitárias. Pela manhã, 
disseram que, às vezes, as pessoas consomem quantidade pequena 
de hortaliças e de frutas. O preço e o hábito são fatores que 
proporcionam isso. Então, é muito importante a existência de hortas 
nas escolas, com a intenção de tornar hábito a ingestão desse tipo de 
alimento, e nas comunidades, para que o acesso fique mais viável. 
Essa proposta é válida e podemos apresentá-la amanhã. 

O Sr. Presidente - Gostaria de lembrar a todos que as propostas 
serão recebidas até às 11 horas. Depois a Consultoria ou a assessoria 
da Casa formulará um documento. Todos poderão levá-lo para casa, a 
fim de avaliá-lo. Poderemos trabalhar na elaboração de proposições 
na Assembléia. Solicito a quem tem alguma proposta que faça o 
encaminhamento, como sinalizamos anteriormente, até às 11 horas. 

Pergunta da Sra. Ana Carolina Barcellos, da UFMG, ao Prol. 
Emerson Silami Garcia: "Gostaria de saber bioquímica e, 
fisiologicamente, por que a obesidade em grau mais elevado não tem 
cura". 

Pergunta da Sra. Gersi Vieira Lana, da Secretaria de Educação, ao 
Prol. Emerson Silami Garcia. "O Prol. Emerson disse que problema 
psicológico não engorda. Discordo desse ponto de vista. Gostaria de 
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ouvi-lo, como também à Ora. Elaine". 
O Sr. Emerson Silami Garcia - Começarei respondendo à segunda 

pergunta. Falei de propósito, pois nunca comi problema psicológico. 
Há problemas psicológicos que levam o indivíduo a comer mais do 
que precisa. Foi até bom que não tenha sido claro. Quis dizer que a 
pessoa deve cuidar do problema psicológico para que reequilibre a 
sua alimentação. 

Quanto à outra pergunta, digo que não é bioquimicamente. Há um 
tipo de obesidade que aumenta ou multiplica o número de adipócitos, 
ou seja, de fabricantes de gordura em potencial. Aliás, são pequenas 
fábricas. Há outros problemas que podem ocorrer e estar conjugados. 
Sabe-se que o indivíduo com obesidade extrema que emagrece não 
fica magro como um jovem de 25 anos com 10% de gordura corporal. 

Todos os estudos publicados em revistas dão conta de que, quando 
mulheres com 35% de gordura e homens com 30% perdem 5% ou 
10% desse total, já é considerado um sucesso fantástico, embora 
continuem com um percentual de gordura grande no corpo. 

A Sra. Elaine Maria do Carmo Zanolla Dias de Souza - Na verdade, 
o problema psicológico engorda ou emagrece. A relação que o sujeito 
estabelece com o alimento é que fará com que ele se alimente mais 
ou menos. Essa relação é construída desde o nascimento do bebê. O 
alimento não é só o nutriente; vem carregado de significações. O bebê 
não amamenta só até ficar saciado; permanece um pouco mais. Além 
dos nutrientes, há o amor repassado. Portanto, a mão que dá alimento 
e a forma como ele é dado são fatores importantes. Assim, desde o 
nascimento, estabelece-se uma relação. 

Há problemas que não detectamos de imediato. Diante de um 
problema emocional ou de uma questão psíquica desenvolvida pelo 
indivíduo ao longo da vida, é estabelecida uma relação com o 
alimento. Todas as vezes em que uma pessoa está ansiosa demais, 
come a mais e nem percebe. Trabalho com pessoas que fazem 
gastroplastia. Às vezes, o paciente chega a mim e diz que nem sabe 
por que engordou, pois, segundo ele, não come nada o dia inteiro. 
Assim, à medida que desenvolvemos nosso trabalho, a pessoa 
percebe como é a sua relação com a alimentação. Portanto, o 
problema é a relação que a pessoa estabelece com o alimento. 
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O Sr. Presidente - Obrigado. Lerei, agora, as perguntas dirigidas à 
Dra. Tatiana. 

Pergunta da Sra. Adriana de Souza, da UFMG: "O que impede a 
inclusão do nutricionista nos postos de saúde e no Programa de 
Saúde da Família?". 

Pergunta da Sra. Márcia Freitas: "Diante da sua fala, deparei-me 
com uma questão operacional. Há muitos obesos e indivíduos com 
sobrepeso, e não há, no SUS-BH, esse tipo de atendimento para toda 
a população. Na sua opinião, quantos nutricionistas são necessários 
para abranger toda a população de Belo Horizonte?". 

Pergunta do Sr. Sérgio Luiz, do Senac-MG: "Como manter contato 
com um paciente que terminou um tratamento, se a quantidade de 
profissionais está aquém do ideal?". 

Ora. Tatiana, a senhora pode perceber que a cobrança aqui é 
grande. 

A Sra. Tatiana Resende do Prado Rangei - Minha experiência é com 
a Secretaria Municipal de Saúde. Infelizmente, há dois nutricionistas 
em Belo Horizonte, nas unidades básicas de saúde, e quatro nas 
unidades secundárias, o que não significa nada. Não é possível fazer 
um bom trabalho com esse número de profissionais. Acredito que 
essa seja uma realidade que tende a mudar, porque o Ministério da 
Saúde tem acenado para a resolução dessa questão. Esse órgão está 
preocupado com essa questão, em razão da estratégia global da 
OMS, que é a criação de centros de promoção de atividades físicas e 
de alimentação saudável. Há uma discussão na Secretaria Municipal 
de Saúde para que esses centros sejam implantados em Belo 
Horizonte. Não sei como está essa questão no interior. Esses centros 
contariam com nutricionistas e com educador físico, objetivando uma 
melhora no estilo de vida das pessoas. 

É importante frisar que nosso objetivo não é o emagrecimento 
desses pacientes, mas, sim, melt1orar a sua saúde. O emagrecimento 
é conseqüência da mudança do estilo de vida. O que impede a 
inclusão do profissional é uma questão ligada ao orçamento. 

Existem várias cidades onde o nutricionista já está no PSF. 
Particularmente, acredito que o local do nutricionista é na unidade 
básica de saúde, apesar de estar na unidade secundária. O paciente 
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não foi olhado na unidade básica e ficou tão grave que, na unidade 
secundária, foi necessária a presença de um nutricionista, uma vez 
que se trata de um paciente que já enfartou, teve um derrame e que, 
se não sofrer uma intervenção nutricional de emergência, irá ficar 
muito mais caro para o SUS. 

Quanto a quantas nutricionistas seriam necessárias para Belo 
Horizonte, a última notícia que tenho é a de que temos 138 unidades 
básicas de saúde na cidade. O CRM recomenda a permanência de 
um nutricionista durante 6 horas em cada unidade básica. Como são 
138 unidades, seriam 138 nutricionistas vezes 2. Mas acredito que 
Belo Horizonte já avançaria muito se conseguisse colocar pelo menos 
um nutricionista em cada regional. Temos nove regionais, nove 
distritos sanitários e nutricionistas em apenas dois. Temos de ter 
paciência, porque essas coisas são paulatinas. 

No que diz respeito a manter contato, o que tenho a dizer é que os 
pacientes que nos chegam no atendimento do PAM Sagrada Família 
são trabalhados durante seis meses com consultas mensais. Depois, 
passamos para consultas de três em três meses e continuamos 
acompanhando aquele paciente. Temos mantido contato com aqueles 
pacientes que têm a felicidade de conseguir atendimento. Infelizmente 
minha agenda está lotada, e o pessoal que está sendo encaminhado 
está marcando para novembro e dezembro. Trabalhando com 
estagiários, o número de atendimentos se multiplica, mas mesmo 
assim não estamos dando conta de atender à demanda. 

O Sr. Presidente - Muito obrigado. Perguntas para a Dra. Maria 
Beatriz. A Dra. Milena Molineri, da Unincor-BH, pergunta: "Essa 
capacitação de técnicos do PSF em antropometria não tira a 
responsabilidade e inativa o fisioterapeuta, o nutricionista e o 
educador físico, uma vez que o técnico não tem o domínio do 
conhecimento dessas mensurações?". 

Pergunta de Márcia Braz Rossetti, fisioterapeuta, doutoranda em 
Saúde da Criança e do Adolescente da Faculdade de Medicina da 
UFMG: "Como poderíamos, efetivamente, gerar em Minas Gerais uma 
parceria entre as Secretarias de Saúde e de Educação, a fim de 
elaborar metas políticas de controle, digo, combate da obesidade 
infanto-juvenil?". 
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Pergunta de Márcia Freitas, nutricionista: "Você informou que o 
Sisvan está implantado em Minas Gerais. Entretanto, minha pesquisa 
de 2005 verificou que, em quatro Municípios da Região Metropolitana, 
Belo Horizonte inclusive, ele não está implantado. Por quê?". 

Se me permitirem, gostaria de saber também sobre o controle das 
escolas. Quero saber se o Sisvan faz algum controle das cantinas das 
escolas e se existe alguma análise dessas cantinas. 

A Sra. Maria Beatriz Monteiro de Castro Lisboa - Quanto à primeira 
pergunta, sobre capacitação dos técnicos, trata-se de técnicos de 
nível superior. Essa capacitação visa identificar o papel da 
antropometria porque a antropometria é um procedimento que todo 
profissional da saúde é qualificado para fazer. Nossa capacitação é 
para obter desse dado uma informação que possa influenciar ações 
de saúde. 

A segunda pergunta é sobre a parceria entre a Secretaria de Saúde 
e a Secretaria de Educação. Já estamos com dois anos de convênio. 
Alguns Municípios do Sul de Minas levaram a saúde para dentro da 
escola. A equipe de saúde da família vai uma vez por mês à escola, 
pesa e avalia todas aquelas crianças que já estão numa idade em que 
não freqüentam muito o centro de saúde. 

Considerando o Sisvan no Estado, posso falar de uma situação 
coletiva nutricional? Sim. Certamente encontraremos Municípios como 
esses quatro, que não têm o Sisvan. Temos 853 Municípios e 
estamos na casa dos 700, e muito felizes, pois saímos dos 800, 
chegamos a 300 e voltamos para 700. Nunca tivemos os 853 
Municípios com o Sisvan implementado. 

Na região metropolitana, por incrível que pareça, é difícil trabalhar. 
Não me perguntem o porquê, pois não sei. A nossa regional 
metropolitana é ótima, e está tudo aqui do lado- Sabará, lbirité, etc. -, 
mas conseguimos trabalhar melhor em Berilo que em lbirité. Não há 
explicação. 

O Deputado perguntou sobre a nossa parceria com a educação, e a 
Valéria está até ali no fundo. Abrirei parênteses para agradecer à 
minha equipe, que estava toda presente. Atualmente, na Secretaria, 
sou a coordenadora, e há cinco nutricionistas; estamos com uma 
equipe bem completa. Ainda estão lá atrás duas representantes. 
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Fizemos um convemo com a educação porque, como a Prata. 
Raquel disse, a educação não trabalha a alimentação e a nutrição. A 
Coordenação de Alimentação e Nutrição é a responsável, com a 
Secretaria de Educação, pela merenda escolar. Começamos a fazer 
um diagnóstico das escolas. Já fomos a quase 900 das 3.900 
existentes. No inicio, a idéia era visitar todas elas, mas cheguei à 
conclusão de que era necessário de fazermos uma amostra, pois não 
conseguiremos ir a todas. Entretanto, dessas 900, já tiramos algumas 
estratégias. A primeira foi a capacitação das merendeiras. Já 
começaram a ser treinadas por profissionais da educação. 
Preocupamo-nos em divulgar as nossas referências técnicas 
nutricionais nessa capacitação. 

O Sisvan na escola é algo ainda muito específico. Estão envolvidos 
Municípios do Sul de Minas, região que trabalha melhor. Pretendemos 
atingir uma meta, mas ainda não posso falar desse perfil, pois ainda 
não o tenho. 

O Sr. Presidente - Temos duas perguntas dirigidas ao Rodrigo 
Martins. A primeira é da Aline Cristina, da Nutrição da UFMG: "Por 
que o cálcio, o ferro e o colesterol foram retirados da rotulagem 
nutricional?". 

A segunda é da Sônia, da Uni-BH: "Em quais tabelas podemos 
encontrar o teor de gordura trans? Não conseguimos calcular esses 
teores nos alimentos, e a gordura trans é considerada de alto risco 
para pacientes obesos, crianças e cardiopatas." 

O Sr. Rodrigo Martins de Vargas - O colesterol, o cálcio e o ferro 
foram excluídos da informação nutricional obrigatória em razão do 
processo de harmonização das resoluções da rotulagem nutricional no 
Mercosul. O colesterol foi substituído pela gordura trans, cujo 
consumo é muito mais prejudicial à saúde coronariana que o 
colesterol por si só, até mesmo porque o nosso corpo tem a 
capacidade de limitar a síntese endógena do colesterol se o consumo 
exógeno for superior ao necessário. Sabemos que o consumo 
excessivo da gordura trans leva à diminuição dos níveis de HDL e ao 
aumento dos níveis de LDL. 

Portanto, foi feita a substituição, e, infelizmente, no processo de 
negociação, as informações sobre ferro e cálcio não foram mantidas; 
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mas a Anvisa recomenda que as indústrias continuem a fazer a 
declaração de cálcio, ferro e colesterol nos rótulos. 

Em relação ao ferro, temos o programa de fortificação das farinhas 
de trigo e de milho. Assim, do ponto de vista da anemia, principal 
problema nutricional do País, a questão fica um pouco amenizada. 

O cálcio é um nutriente importante, principalmente para a saúde da 
população idosa; mas infelizmente só será declarado na rotulagem se 
houver interesse da indústria, pois não é obrigatório. 

Quanto à pergunta sobre gordura trans, a Tabela Brasileira de 
Composição de Alimentos - Taco - é a única, no País, que possui a 
composição de ácidos graxos trans. Essa tabela tem um número 
limitado de alimentos, e as indústrias estão recorrendo às análises 
laboratoriais ou a outras fontes internacionais de dados, a outros 
bancos de dados internacionais- Usda -,dos Estados Unidos, Ministry 
Agriculture. Eles possuem uma tabela com bastantes alimentos que 
têm o valor de gordura trans. Todavia, sabemos que há uma variação 
do processamento desses alimentos e nem sempre essas 
informações podem se refletir nos atuais níveis de gordura trans dos 
alimentos produzidos no Brasil. Temos observado que as empresas 
têm, cada vez mais, procurado modificar o processamento dos 
alimentos utilizando o processamento de interesterificação de ácidos 
graxos para substituir a hidrogenação, o que acaba diminuindo o 
conteúdo de gordura trans, apesar de algumas vezes aumentar o 
conteúdo de gordura saturada. 

O Sr. Presidente - Muito obrigado. Terminadas as perguntas, vamos 
para as considerações finais. Com a palavra, a Ora. Cláudia Dias. 

A Sra. Cláudia Dias - Aproveitando a presença da Ora. Raquel, da 
Secretaria de Educação, e da Sra. Maria Beatriz, da Secretaria de 
Saúde, quero dizer que gostaria que houvesse um vínculo maior entre 
as Secretarias para fazermos alguns projetos e promovermos 
atividades educativas nas escolas. Muito obrigada. 

O Sr. Presidente - Obrigado. Antes de conceder a palavra ao Prof. 
Joel Lamounier, gostaria de solicitar que, nas considerações finais, 
tratasse da cirurgia bariátrica como método de tratamento da 
obesidade. Aliás, alguns são estimulados a alimentarem-se 
exageradamente para chegar à obesidade mórbida e submeterem-se 
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a esse tipo de cirurgia. Quais as conseqüências, quais os problemas 
que existem hoje no Brasil? 

O Prol. Joel Lamounier - É importante destacar que muito me 
preocupava a divulgação pela mídia da cirurgia bariátrica. Criou-se, na 
população, a expectativa de que a cirurgia era a pílula milagrosa, a 
verdadeira panacéia, para resolver um problema que é muito mais 
complicado. A população tem a idéia equivocada de que basta fazer a 
cirurgia para resolver o problema. 

Trabalhamos com adolescentes e crianças obesas há 16 anos, os 
quais sempre vão em busca de algo mágico. Isso não existe. Esse é 
um trabalho de dedicação. Aliás, tivemos oportunidade de ouvir hoje, 
em várias exposições, que há mudança de hábito, reeducação 
alimentar, mas que é preciso envolver a família. É injusto, pois se 
criou a expectativa de que a pessoa não precisa fazer absolutamente 
nada, bastando se submeter à cirurgia bariátrica. 

Para mim, isso é a ponta do "iceberg", como se se invertesse a 
pirâmide e se colocasse a cirurgia bariátrica como resposta à 
obesidade. O Sr. Daniel certamente poderá falar a respeito dos 
problemas vivenciados pelos adultos, ao se submeterem à cirurgia 
bariátrica. 

Na minha fala final, chamo a atenção para o seguinte: há fases da 
vida que marcam, do ponto de vista de controle e metabolismo, a 
saciedade da pessoa. Por exemplo, no início da vida, a criança, 
recebe o leite materno, que contém substâncias bioativas, como a 
leptina, que controlam a saciedade. Nenhuma criança que mama no 
peito, mama mais do que deseja e consegue; entretanto, se mamar na 
mamadeira, ela vai alimentar-se do que a mãe sempre quiser, pois 
esta controla o leite pela abertura do bico da mamadeira. Isso terá 
implicação no futuro. Conforme o Emerson disse, o tamanho e o 
número de células aumenta nos primeiros meses de vida. Por isso o 
adulto não consegue emagrecer e fica no chamado efeito sanfona. 

O adipócito dessa criança exposta precocemente a outros alimentos 
diferentes do leite materno não tem o controle metabólico feito com 
eficiência. O leite materno deve ser a primeira opção para enfrentar o 
desafio de controle e redução da obesidade. 

Precisamos observar a questão política com a integração das ações, 
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que é fundamental, mas a ciência deve estar presente. Não sei se há 
estudos mostrando que as ações existentes no Brasil funcionam. 
Onde está a avaliação dos programas? Aplicam-se em larga escala? 
Precisamos de uma resposta. O que se pretende com o programa 
estabelecido? O que será medido? Redução do ganho de peso? 
Redução da inatividade física? Quanto é gasto para isso? Se não 
levarmos isso em conta, agitamos São Paulo, o Brasil, fazemos isto e 
aquilo, sem uma resposta eficiente. 

A Sr. Presidente - Obrigado. Com a palavra, a Dra. Elaine, para suas 
considerações finais. No final da palestra, o Dr. Walmir disse que o 
mais importante é a mudança de hábitos. Peço-lhe que diga como a 
psicologia nos ajuda. 

A Sra. Elaine Maria do Carmo Zanolla Dias de Souza - A mudança 
de comportamento é uma questão sempre muito difícil, pois exige 
tempo, além de ser sempre interdisciplinar. O comportamento se 
forma desde o início da vida. Dependendo da idade que o indivíduo 
chega para mudar de posição, que é subjetiva, há um ·trabalho 
exaustivo a ser feito. 

Há várias teorias a respeito do comportamento humano, mas o foco 
está sempre no singular da pessoa. Não há uma explicação para 
todos. A questão é sempre do próprio sujeito e deve ser tratada dessa 
forma. Os grupos ajudam muito, servem como referência. Há, por 
exemplo, o grupo de pacientes que se submetem à cirurgia bariátrica. 
Se a pessoa abandonar, deixar de participar dos grupos, retornará ao 
antigo modelo de comportamento. O trabalho é individual, mas com o 
suporte dos grupos. 

Agradeço o convite, pois aprendi muito hoje com os colegas da 
Mesa. Parabenizo a iniciativa de realização do fórum para tratar de um 
problema tão sério, um problema da contemporaneidade. 

O Conselho de Psicologia, preocupado com essas questões, 
realizará um fórum em agosto para tratar das políticas públicas para a 
saúde, incluindo este tema e emiõlvendo outros profissionais. 

O Sr. Presidente - Dr. Emerson, tratamos de questões metabólicas e 
cardiocirculatórias como um dos graves problemas da obesidade, mas 
não falamos da sobrecarga esquelética. Como especialista da 
fisiologia, do exercício e do esforço, gostaria que comentasse o tema. 
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O Sr. Emerson Silami Garcia - Reitero um alerta. O que se 
economiza com aulas de Educação Física será muito pouco perto do 
que se gastará com as mesmas pessoas daqui a 1 O, 15 anos, com o 
SUS e os planos de saúde. 

O número de lesões articulares, problemas de coluna, joelho, 
tornozelo, fraturas, etc. nas pessoas obesas é muito grande. Quando 
a pessoa vai ficando mais velha, se é obesa, terá um problema 
composto, por exemplo, obesidade com osteoporose. E ainda terá 
dificuldade para fazer as atividades mais corriqueiras. Vamos 
economizar um pouco hoje, para gastar muito amanhã. 

O Sr. Presidente - Prol•. Raquel, gostaria que a senhora me 
respondesse se as cantinas servem para acumular dinheiro para a 
escola funcionar ou são um instrumento para fornecer uma boa 
alimentação aos estudantes. Pertencem ao Estado ou são um espaço 
terceirizado no interior das escolas, inclusive as públicas? 

A Sra. Raquel Elizabete de Souza Santos - Poucas escolas públicas 
possuem cantinas terceirizadas. Em algumas, a venda de 
determinados alimentos reverte em material para as escolas. Na 
maioria delas, as cantinas são utilizadas para distribuir a merenda aos 
alunos, sendo a verba fornecida pela Secretaria. Mas, em escolas 
maiores, também há cantinas terceirizadas, e, às vezes, o trabalho 
das Diretoras e da superintendência foge à normalidade, que 
gostaríamos que ocorresse. Em algumas escolas também há a prática 
da venda de guloseimas, e temos conseguido minimizar essa situação 
no trabalho que fazemos com a Secretaria de Saúde. Mas não posso 
afirmar que isso já acabou em todas as escolas. 

Agradeço a oportunidade de a Secretaria de Estado de Educação 
estar aqui mostrando o que está fazendo e o que precisa ser feito. 
Contamos com os parceiros que aqui estiveram. O trabalho que 
precisamos fazer com nossos alunos é muito amplo, e a Secretaria de 
Educação não consegue fazê-lo sozinha. Devemos cumprir o que está 
na Constituição, pois a educação é dever do Estado, da família e da 
sociedade. Em nome da Secretaria de Educação, conclamo todos a 
ser nossos parceiros. Precisamos responder pela formação dos 
nossos alunos, dos quais 90% estão nas redes públicas estadual e 
municipal. Nossa responsabilidade é muito grande. Obrigada. 
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O Sr. Presidente - Obrigado, Sra. Raquel. 
Daniel, peço que leve nosso abraço fraterno a todos os colegas, 

amigos e servidores da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. 
Desejamos que, com o título de universidade, possa abranger todo o 
espaço geográfico do Triângulo e do Alto Paranaíba a serviço do 
desenvolvimento da região, muito mais do que fez até agora. Peço 
que, nas suas considerações finais, fale a respeito da pirâmide 
nutricional, que recentemente sofreu alterações na ordem dos seus 
fatores constitutivos. Com a palavra, o Sr. Daniel Ferreira da Cunha. 

O Sr. Daniel Ferreira da Cunha - Obrigado. Quero dizer que a 
pirâmide é um recurso encontrado pelo profissional de saúde e de 
nutrição, para ensinar alguns princípios de quantidade, porções e 
freqüência de consumo. 

À medida que o conhecimento sobre nutrição se expande, a 
pirâmide sofre - e isso tem ocorrido - algumas pequenas mudanças. 
Se entrarmos na internet, veremos que há pirâmides para crianças, 
idosos, asiáticos e inúmeras outras. Aliás, há a pirâmide do 
Mediterrâneo que defende que algumas gorduras são mais 
adequadas do que outras. Acredito que esse conhecimento seja mais 
um recurso. Ressalto que a pirâmide clássica ainda pode ser bem 
usada, pois possui todos os princípios necessários aqui já 
comentados. 

Com relação à cirurgia bariátrica, quero fazer alguns comentários. 
Essa cirurgia, em outras palavras, é mutilante. Ela pode levar a 
complicações metabólicas, que muitas vezes são graves. Muitos 
pacientes têm anemia, distúrbios eletrolíticos e risco de cardiopatias; 
portanto, ela não é, de forma alguma, a opção para muitos. Aliás, o 
Estado tem de supervisionar esse tipo de terapia. 

Considero interessante lembrar que a medicina dá suporte a uma 
conduta se houver evidências de que ela é melhor que o placebo ou 
outro tratamento. E essas cirurgias ainda não provaram que são 
melhores do que outros tipos de tratamento. 

Para terminar, quero deixar uma reflexão: a obesidade é uma 
doença da modernidade. O ser humano existe há milhões de anos: 
primeiramente, como humanóide, depois, com a formação dos seus 
genes, aprendeu a se alimentar com comida de baixo conteúdo 
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energético; fez muito exercício, subia e caminhava muito. De repente, 
coincidindo com a Revolução Industrial, começou-se a produzir 
alimentos, que se tornaram mercadorias, foram vendidos e entramos 
nessa crise. 

Acredito que o fato de o problema estar se espalhando para paises 
em desenvolvimento nada mais é do que o reflexo dessa globalização. 
É preciso que os dirigentes e as casas legislativas tenham consciência 
de que uma forma de atuar é voltar à origem que perdemos com a 
globalização. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Obrigado. Dra. Maria Beatriz, agradeço-lhe a 
presença sempre muito expressiva. Espero sinceramente que, ao final 
deste fórum, a Secretaria continue conosco para oferecermos ao 
Estado uma boa legislação para prevenção, pois sabemos que mudar 
hábitos é muito difícil. Aprendemos a gostar de coisas boas e ruins, e 
depois que aprendemos a gostar de coisas ruins, mudar não é fácil. 
Portanto, é importante fazer boas coisas. 

A Secretaria de Saúde sempre participou conosco do debate. Tenho 
certeza de que, ao final deste fórum, continuaremos a nos reunir e 
melhoraremos, do ponto de vista legislativo, os encaminhamentos 
para implementarmos no Estado uma boa política de saúde nutricional 
para a população. 

Já temos leis de segurança nutricional, mas é possível avançarmos. 
Tenho convicção de que o Estado tem de ser forte para não permitir, 
na intimidade das escolas, qualquer tipo de instrumento que 
prejudique o desenvolvimento pleno das nossas crianças. As cantinas 
têm de ser espaço de fortalecimento, orientação e oferecimento de 
alimentos saudáveis nesse contexto discutido hoje. 

Com a palavra, para as considerações finais, a Dra. Maria Beatriz. 
A Sra. Maria Beatriz Monteiro de Castro Lisboa - É um pensamento 

de todos que a escola, como formadoca, seja também formadora de 
bons hábitos, de hábitos saudáveis de vida e de escolhas saudáveis. 
Temos escolhas saudáveis se somos educados para tal, mesmo que 
isso demore muito tempo. 

Retomarei a palavra do Dr. Benedito, que falou, pela manhã, sobre a 
cirurgia bariátrica. Ele disse que não existe estudo que sinalize como 
possamos construir essa rede de acompanhamento, o pré e o pós-
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operatório, e o acompanhamento na prevenção à obesidade. E disse 
que esperava que este fórum discutisse essas ações. Esperamos que 
se discutam essas ações e que isso seja incorporado pela Secretaria 
de Saúde, principalmente com a Coordenação de Alimentação e 
Nutrição como parceira. 

Despedindo, gostaria de falar que o seu trabalho nem começou. O 
senhor teve a iniciativa deste fórum, mas ele não se encerra amanhã. 
O senhor começou uma discussão que é ampla, porque, assim como 
a obesidade é multifatorial, as intervenções são de diversas ordens e 
envolvem várias categorias. Portanto, o seu trabalho ainda começará. 

Coloco-me à disposição, espero ser convidada sempre e que a 
Secretaria de Saúde e as regionais de saúde sejam parceiras, para 
melhorarmos a qualidade de vida nessa questão e promovermos a 
saúde. 

O Sr. Presidente - Só estamos começando mais essa frente de 
batalha. Queremos mais financiamento na saúde, mais participação 
da sociedade, mais vigilância e implementação mais ágil do que já 
conquistamos na legislação. Como todos sabemos, a legislação 
brasileira em relação à saúde está muito mais avançada que as 
práticas na área de saúde. 

Saúde é direito de cidadania e dever do Estado; que coisa 
interessante e bonita! Queremos fazer do direito de cidadania um 
direito fundamental da pessoa. E, como tal, as pessoas não podem 
ficar esperando nas filas e devem ser atendidas no tempo real das 
suas necessidades fundamentais. Isso é o que entendo como direito 
fundamental. Ainda estamos longe disso, porque há gente esperando 
nas filas, sem os remédios, sem orientação, sem a formação 
adequada. Temos muito o que fazer. 

Essa é mais uma frente de batalha que assumimos, pela 
compreensão clara de que esse é um fator que prejudica o obeso e o 
bem-estar das pessoas. Compromete a vida e a saúde. 

Estava falando com o Prol. Joel que, há muitos anos, quando a vida 
média da população era da ordem de 30, 40 anos, a obesidade podia 
ser até uma coisa interessante; mas agora, com o prolongar do nosso 
tempo de vida, a obesidade passa a ser um fator determinante de 
morte precoce. Ou seja, se reduzirmos a obesidade, teremos a 
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possibilidade de dar mais um salto e subir mais degraus no 
prolongamento da nossa vida, em uma lógica saudável. Sabemos 
que, além de encurtar o tempo de vida, a obesidade causa uma série 
de problemas e sofrimentos, absolutamente desnecessários, se 
cuidássemos bem do ser humano. Queremos avançar nesse sentido. 
O meu sentimento é que estou fazendo um ato importante em lavor da 
saúde e do bem-estar da população. 

Terminando, ouviremos a Ora. Tatiana Resende, para suas 
considerações finais. 

A Sra. Tatiana Resende do Prado Rangei - Tratar a obesidade é 
uma coisa muito complexa e muito mais difícil que preveni-la. 

Gostaria de deixar um alerta a todos os profissionais de saúde 
envolvidos. Que possamos discutir melhor as estratégias para 
prevenir a obesidade e, principalmente, trabalhar com as crianças e os 
adolescentes. Que possamos também nos unir para colocar em 
prática as políticas públicas que estão no papel. 

A estratégia global da OMS é uma proposta muito interessante. Com 
certeza, não resolverá o problema da obesidade, mas é um caminho. 
Então, temos de nos unir para colocar isso em prática e para trabalhar 
a prevenção nas escolas, com as crianças, para não haver tantas 
pessoas, na fase adulta, com obesidade, quando o tratamento fica 
mais caro e difícil. 

O Sr. Presidente - Quero dizer a vocês que estou muito honrado de 
ter presidido os trabalhos deste Painel esclarecedor, plural, mostrando 
que é assim que temos de tratar um tema dessa natureza. 

Estou muito satisfeito com os profissionais desta Assembléia e com 
os assessores do nosso gabinete, que deram uma contribuição 
fundamental para que este fórum chegasse a este momento, com a 
participação de todos vocês. Por isso, estou muito feliz. Percebi aqui 
muitas mulheres e muitos jovens, o que é positivo, pois mostra que, 
talvez, a partir daí, consigamos avançar mais na lógica da prevenção; 
mais do que as mudanças de hábito e o nosso olhar, a nossa atuação, 
mais do que mudar comportamentos é preciso ter comportamentos, 
atitudes capazes de manter a nossa vida saudável. 

No mais, a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
manifesta os seus agradecimentos aos expositores e às demais 
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autoridades e convida todos para os painéis de amanhã: "Obesidade 
no idoso", "Obesidade mórbida", "Obesidade: responsabilidade do 
Sistema Único de Saúde e dos planos de saúde" e "Experiências no 
controle da obesidade". São temas muito interessantes. 

Reabertura dos Trabalhos Ordinários 
O Sr. Presidente (Deputado Adelmo Carneiro Leão) - 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, 
convocando as Deputadas e os Deputados para as reuniões especiais 
de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 7, às 9 e às 14 horas, 
nos termos dos editais de convocação. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 33' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 5/7/2006 

Presidência dos Deputados Mauri Torres e Fahim Sawan 
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 ª Parte: Ata - 2ª Parte 

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e 
Votação de Proposições: Requerimento do Deputado Miguel Martini; 
aprovação - Suspensão e reabertura da reunião - Discussão, em 1 º 
turno, do Projeto de Lei nº 3.391/2006; encerramento da discussão; 
discursos do Deputado Edson Rezende, da Deputada Elisa Costa e 
dos Deputados Weliton Prado, Padre João e André Quintão; votação 
do projeto, salvo emendas; aprovação; votação das Emendas nºs 1 a 
4; aprovação - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 
42/2003; discurso do Deputado Padre João; questões de ordem; 
chamada para recomposição de quórum; inexistência de quórum para 
a continuação dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente -
Encerramento. 

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

Faria - Elmiro Nascimento - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro 
Leão - Agostinho Patrús - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria 
Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Biel 
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Rocha - Bilac Pinto - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Cecília 
Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva -
Dilzon Melo - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor 
Ronaldo - Doutor Viana - Durval Ângelo - Edson Rezende - Elbe 
Brandão - Elisa Costa - Fahim Sawan - Gustavo Valadares - lvair 
Nogueira - Jayro Lessa - Jésus Lima - Jô Moraes - João Biliar - João 
Leite - José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
Leonardo Quintão - Leonidio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto 
Carneiro - Márcio Passos - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marlos 
Fernandes - Miguel Martini - Neider Moreira - Padre João - Paulo 
Cesar - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho -
Roberto Ramos - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião 
Costa - Sebastião Helvécio - Vanessa Lucas - Weliton Prado - Zé 
Maia. 

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

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

1 ªParte 
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, passa-se 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 Complementar nº 71/2005, os Projetos de 
Resolução nºs 3.427, 3.428, 3.429, 3.430, 3.431 e 3.432/2006 e os 
Projetos de Lei nºs 161 e 242/2003, 1.667 e 2.021/2004, 2.792/2005, 
2.919, 3.013, 3.055, 3.068, 3.188, 3.253 e 3.255/2006, apreciados na 
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reunião extraordinária realizada ontem, à noite. 
Discussão e Votação de Proposições: 

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Miguel 
Martini, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que os 
Projetos de Lei nºs 3.391/2006, 42/2003 e 2.399/2005 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. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 5 

minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação 
das matérias constantes na pauta. Estão suspensos os nossos 
trabalhos. 

Reabertura da Reunião 
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. 
Discussão, em 1 º turno, do Projeto de Lei nº 3.391/2006, do 

Governador do Estado, que cria o Fundo para Universalização do 
Acesso a Serviços de Telecomunicação em Minas Gerais -
Fundomic -, para execução do programa Minas Comunica. A 
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com 
as Emendas nºs 1 a 4, que apresenta. As Comissões de Transporte e 
de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto com as 
Emendas nºs 1 a 4, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. 
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Com a palavra, 
para encaminhar a votação, o Deputado Edson Rezende. 

O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, apresentamos duas 
emendas a esse projeto, no que tange ao grupo de coordenação do 
Fundomic, que terá, só de debênture, cerca de R$200.000.000,00. 
Esse será o total de investimentos que o Estado fará nessa telefonia 
móvel. 

Ontem realizamos uma audiência pública importante para esclarecer 
alguns pontos. Um deles foi a questão da participação não somente 
das Secretarias de Estado, mas também de outros representantes 
desse grupo coordenador. Trata-se de cerca de R$200.000.000,00 
para esse Fundo, a ser aplicado em um projeto extremamente 
importante, que é a interiorização da telefonia móvel e a transmissão 
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de dados, ou seja, a telecomunicação para cerca de 440 pequenos 
Municípios, a grande maioria com cerca de 6 mil habitantes. 

É um projeto que levará a comunicação e o desenvolvimento às 
cidades menores, especialmente às mais longínquas. 

Só que precisamos ampliar o grupo coordenador, aumentando o 
número de representantes e incluindo também usuários. Afinal, são 
eles que sabem o que acontece na ponta quando qualquer programa 
é implementado. 

No projeto não está garantida a presença dos usuários, e, no grupo 
coordenador, não estão garantidos os Municípios que receberão os 
benefícios da telefonia móvel. Em nossa emenda, estamos 
adicionando ao grupo coordenador a representação de dois usuários, 
escolhidos, em assembléia, por entidades de defesa do usuário ou do 
consumidor, e de dois representantes dos Municípios do Estado. Esse 
é o grupo coordenador que fará o monitoramento de todo o processo 
de implementação da telefonia móvel celular. 

O Sr. Celso Cotta, Prefeito de Mariana e Presidente da Associação 
Mineira de Municípios, esteve presente na audiência de ontem. 
Reafirmamos a necessidade de participação dos Municípios. 

Não há ainda uma cronologia de implementação do programa. Há, 
no Estado, 440 Municípios sem telefonia móvel celular. Pergunto: 
como será feita a implementação do programa? Que critérios serão 
usados? O critério do IDH? O critério de facilitação pela empresa que 
ganhar a licitação? O critério geográfico, ou seja, a proximidade entre 
as cidades e os centros urbanos, facilitando, assim, para as 
empresas? 

Sabemos da angústia das cidades que querem a telefonia móvel. 
Segundo o projeto de lei, temos até 2008 para implementar a telefonia 
móvel em 440 Municípios. Nesse primeiro momento, os distritos não 
terão a telefonia móvel, apenas a sede dos Municípios. 

Por isso, apresentamos essas duas emendas. Se as mantivermos, 
atrasaremos a votação do projeto. Mas, como consideramos o projeto 
fundamental, estamos retirando as duas emendas para a votação em 
1 ºturno em Plenário, para que possam ir a votação na comissão. 

Fizemos um acordo com o Presidente da Casa, Deputado Mauri 
Torres, para que as duas emendas sejam garantidas na comissão que 
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avaliará, em 2º turno, o projeto de lei. 
Queremos garantir as duas emendas, mas não queremos atrasar a 

aprovação do projeto, que é muito importante para esses 440 
Municípios mineiros. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, a 
Deputada Elisa Costa. 

A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, quero manifestar-me a 
respeito do projeto, em 1 º turno, do Governador do Estado. 

Parabenizo o Deputado Edson Rezende pela audiência pública de 
ontem, nesta Casa. Votaremos favoravelmente ao projeto, por sua 
importância para Minas, mas temos de relembrar a responsabilidade 
do Estado para com as telecomunicações. 

Sabemos que a privatização das telecomunicações trouxe um 
prejuízo enorme ao Estado e ao País, especialmente às pequenas 
comunidades e aos Municípios mais distantes, porque as empresas, 
nacionais e internacionais, vencedoras no processo de privatização, 
que hoje operam as telecomunicações no Brasil e em Minas, visam ao 
lucro e não pensam em estender a telefonia, fixa ou móvel, às 
pequenas localidades e aos Municípios mais distantes. Na visão 
dessas empresas, que querem operar onde dá lucro, isso não daria 
lucro. 

À época o discurso em defesa da privatização era que o Estado não 
era suficiente e não tinha competência para gerir o que era público. 
Agora, apresenta-se um projeto que devolve ao Estado a 
responsabilidade de colocar recursos para que essas pequenas 
comunidades sejam atendidas. Faço essa reflexão para dizer, mais 
uma vez, como foi danosa a privatização que se fez neste país tanto 
nas telecomunicações quanto na siderurgia, na C ia. Vale do Rio Doce. 
Foi tão danosa que agora o Estado tem de voltar a colocar recursos 
para atender, como é justo, as comunidades mais distantes, para 
integrá-las ao processo de desenvolvimento, com o que estamos 
totalmente de acordo. Tenho certeza de que todos os Deputados, 
viajando por este Estado, sabem que muitas regiões não têm acesso 
a essa integração por não disporem da telefonia móvel e, às vezes, 
nem mesmo da fixa. 

Assim, reconhecemos a importância da aprovação desse projeto, 
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para promover-se a integração desses pequenos Municípios e 
comunidades no processo de desenvolvimento por que passam o 
mundo, o País e o Estado, com a agilidade da comunicação. Mas não 
posso deixar de registrar, mais uma vez, os malefícios que as 
privatizações deixaram neste país, a ponto de o Estado novamente ter 
de se responsabilizar pelos recursos para que as comunicações e as 
telecomunicações cheguem a comunidades que, na visão das 
empresas, não dão lucro. 

Então, esse projeto tem seu significado e sua importância, mas não 
poderia deixar de fazer esse registro e de solicitar que aprovemos 
também as emendas apresentadas pelo Deputado Edson Rezende, 
que significam a democratização do acesso, da presença e da 
participação de segmentos organizados nos Municípios nas decisões 
sobre os critérios para o atendimento das comunidades em nosso 
Estado. 

Mais uma vez, parabenizo o Deputado Edson Rezende, do Bloco 
PT-PCdoB, lembrando que, se é verdade que as comunidades 
precisam de avanço na telefonia móvel e fixa para se integrarem ao 
processo de comunicação, é novamente o Estado que se 
responsabiliza por isso. Isso nos autoriza a dizer que o projeto de 
desestatização da Cia. Vale do Rio Doce, que é uma luta do nosso 
Bloco e de movimentos sociais, tem muito sentido para que se reverta 
socialmente, para as nossas comunidades, para o povo brasileiro e 
mineiro, o bom gerenciamento das nossas estatais. Neste ano, os 
Correios, com toda a crise por que passaram, terão o maior lucro da 
sua história. Ou seja, é possível, sim, que uma estatal, com 
transparência e bom gerenciamento, tenha lucro e, principalmente, 
atenda socialmente nossas comunidades e Municípios. Muito 
obrigada. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Weliton Prado. 

O Deputado Weliton Prado - Não podemos acreditar que, em pleno 
século XXI, quase 500 Municípios de Minas Gerais não tenham 
acesso à telefonia móvel, ao celular. O Estado tem 853 Municípios, e 
mais da metade deles, exatamente os pequenos Municípios, em que a 
telefonia é fundamental para o desenvolvimento, para a integração 
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com outros Municípios e com outros Estados da Federação, 
infelizmente não são beneficiados. 

Os Municípios beneficiados em primeiro lugar foram justamente os 
maiores, devido à questão econômica. Infelizmente, em nosso país e 
em nosso Estado, o objetivo é o lucro, é ganhar mais e mais. Não se 
preocupam com o cidadão e com a dignidade humana. E não é 
diferente com a telefonia. 

É um projeto importante. Votaremos favoravelmente, mas temos que 
fazer alguns questionamentos. As empresas de telefonia recebem 
tudo. O governo do Estado viabilizará essa possibilidade com recursos 
dos cofres públicos. O governo tem outras formas legais de subsidiar 
esse programa, como, por exemplo, por meio de empréstimos. 

Quero lembrar do ICMS e dos juros e multas por atraso que as 
empresas de telefonia teriam que recolher. O governo do Estado deu 
um presente para as empresas de telefonia, que foi o juro zero. O 
governo tirou todos os juros e as multas pelo não pagamento do ICMS 
de telefonia. 

O objetivo da proposição é criar condiçôes para que 100% dos 
Municípios mineiros tenham acesso aos serviços de telecomunicação, 
incluindo o serviço móvel com capacidade de prover a telefonia e a 
transmissão de dados. Nesse contexto, o programa destina-se a 
viabilizar, com a participação do Estado, a extensão da disponibilidade 
do serviço móvel, com a capacidade anteriormente referida, a todas 
as sedes dos Municípios do Estado de Minas Gerais. Esse acréscimo 
de disponibilidade permitirá que os cidadãos de cerca de metade dos 
Municípios mineiros tenham acesso à rede de serviço móvel, que, em 
todo o País, tem hoje mais que o dobro dos usuários do sistema de 
telefonia fixa, cuja universalização tratou o poder público de conceder 
na lei geral de telecomunicaçôes. 

O alcance social da medida é inegável. A acessibilidade à rede 
móvel é indispensável para o _próprio Estado, para, por meio da 
conexão e da disponibilidade universal do serviço de telecomunicação 
fixa ou móvel, possibilitar a transmissão de dados e levar os serviços 
do governo ao alcance de toda a população mineira. É um passo 
relevante para a melhoria da infra-estrutura do serviço de 
telecomunicaçôes disponível aos cidadãos de todas as cidades 



408 

mineiras. O alcance social dessa medida é inegável. 
Lutamos muito para ter uma torre de celular em Abadia dos 

Dourados, em Romaria e em Guarani, na Zona da Mata. Em Recreio 
foi um imbróglio, até hoje não saiu. É uma necessidade dos pequenos 
Municípios. Há um trecho de uma canção de Mário Lago que diz que 
"uma cidade parece pequena se comparada com um País, mas é na 
minha cidade e na sua cidade que começamos a ser felizes". Temos 
que nos preocupar com os pequenos Municípios e com os grotões do 
Estado. Não concordamos com a valorização só dos grandes centros. 
Temos que garantir que os homens do campo tenham condições de 
continuar no campo. Temos que garantir o desenvolvimento dos 
pequenos Municípios e o desenvolvimento regional. 

Existe o problema da segurança nas grandes cidades. E os 
Municípios em torno? Temos que fazer um trabalho garantindo o 
desenvolvimento regional. Os pequenos Municípios sempre foram 
colocados de lado. Uma medida importante é garantir a telefonia 
móvel em todos os Municípios do Estado. Questionamos a forma 
como está sendo feita. Vamos aprovar o projeto, mas o debate é 
muito importante para que outras áreas sejam priorizadas, pois são 
fundamentais para o desenvolvimento do nosso Estado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Padre João. 

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, em primeiro lugar, quero 
salientar a relevância do Projeto de Lei nº 3.391, que favorece a vida 
de Municípios mineiros e das pessoas que se sentem lesadas pela 
privatização das telecomunicações, quando a telefonia fixa é 
caríssima. Além disso, isola muitos Distritos e moradores da zona 
rural. Essa universalização atingirá não apenas os Municípios, mas 
também o cidadão do campo e dos Distritos isolados, que solicitam a 
implantação de telefones públicos. Infelizmente, a privatização causou 
prejuízos, deixando muitas comunidades no isolamento. 

Precisamos discutir e deixar claros os critérios desse projeto de lei. 
O grupo coordenador, composto pelas secretarias de Estado, deve 
definir seus critérios de prioridade no que diz respeito aos Municípios, 
porque, às vezes, esses critérios podem ser politiqueiros. Infelizmente, 
têm sido esses os critérios de decisões tomadas pela própria Casa e 
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por secretarias, como ocorre durante a votação de determinados 
projetos e no acolhimento de requerimentos de comissões pela Mesa. 
Se o Regimento Interno desta Casa não está sendo respeitado pela 
Mesa, o que ocorrerá com um projeto como esse, que poderá 
significar favores de Deputados e de lideranças políticas? 

Precisamos definir com clareza os critérios. A minha intenção era 
discutir o projeto, mas não pude fazê-lo. Tenho a certeza de que não 
faltarão oportunidades para discuti-lo nas comissões ou neste 
Plenário, durante a votação em 2º turno, a fim de esclarecermos a 
população, que, ao conhecer bem esse projeto, não ficará refém de 
políticos inescrupulosos que se julgam pais de todos os beneficios 
que chegam aos Municípios. 

O dinheiro público é outra questão séria que devemos discutir. Qual 
é o retorno para a comunidade? Sabemos da importância do serviço, 
mas devem ser estabelecidos os critérios que beneficiarão as 
comunidades. Esse dinheiro deve retornar em forma de serviço com 
qualidade e sem discriminações. 

Encaminho favoravelmente o projeto. Parabenizo o Deputado Edson 
Rezende, que muito contribuiu apresentando emendas. Pretendemos 
aperfeiçoar o projeto para a votação em 2º turno, além de esclarecer a 
população sobre seu conteúdo e o alcance desse serviço. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado André Quintão. 

O Deputado André Quintão Sr. Presidente, encaminho 
favoravelmente ao projeto, que atende à reivindicação, à mobilização 
e ao sentimento de todas as Deputadas e Deputados desta Casa, 
independentemente de partido político. 

Desde o início desta legislatura, vanas solicitações foram 
encaminhadas por todos nós, para atender a Municípios sem 
cobertura da telefonia celular. Eu mesmo, que tenho acompanhado 
várias cidades do Jequitinhonha, do Norte e do Mucuri, fiz várias 
solicitações. E, muitas vezes, o critério econômico impossibilitava um 
direito sagrado: a livre comunicação entre as pessoas. Além disso, 
problema já detectado, o critério de mercado da telefonia fixa impede 
comunidades e distritos rurais de se comunicarem de maneira ágil em 

~------------~------------~ 
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situação de emergência ou não permite o convívio familiar entre 
pessoas, muitas vezes distantes. 

O projeto interessa à sociedade mineira e atende à reivindicação de 
Deputadas e Deputados. Ficou demonstrada, mais uma vez, a 
participação importante da Oposição, particularmente do Deputado 
Edson Rezende. É assim que se deve fazer oposição responsável, 
sempre votando os projetos que dizem respeito ao interesse público. 

Aproveito a votação do projeto, Sr. Presidente, para fazer uma 
sugestão ao Sr. Governador. Tal sugestão está até consubstanciada 
em emenda que apresentei à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Já 
apresentamos e votamos nesta Casa o Fundomaq, um fundo para a 
aquisição ágil e a menor custo de máquinas, principalmente para a 
manutenção e a recuperação de estradas e vias da rede urbana e 
para o trabalho dos Municípios. Hoje estamos aprovando um fundo 
que propiciará a expansão da telefonia móvel. Como a iniciativa teria 
de partir do Governador, queria sugerir que fosse apresentada ainda 
nesta legislatura, com a cobertura da LDO, um fundo prevendo 
isenção de ICMS e facilidades para a aquisição de veículos 
destinados aos conselhos tutelares em Minas Gerais. Vamos chegar 
até o final do ano no Estado, num grande esforço do Conselho 
Estadual da Criança, do Ministério Público e de algumas Prefeituras 
cujos Municípios ainda não dispõem desse trabalho, com conselhos 
tutelares em todos os Municípios mineiros. 

É muito comum o Município procurar o Deputado pedindo um 
veículo para o conselho tutelar. Muitas vezes, a solução por via da 
emenda parlamentar não atende ao conjunto dos Municípios. Se o 
Estado, como procedeu em relação ao Fundomaq, assim também 
procedesse quanto à aquisição de veículos para todos os conselhos 
tutelares, tenho a certeza de que a qualidade do trabalho seria muito 
melhor. Os Deputados que acompanham os Municípios sabem que 
muitos Distritos e comunidades ficam a grande distância da sede. E é 
exatamente em Distritos mais pobres que, às vezes, se fazem 
necessários o acompanhamento sociofamiliar e um contato mais 
próximo. E, pelas demandas da Prefeitura, o conselho tutelar não tem 
possibilidade de acesso às comunidades mais distantes. 

Deixo aqui a sugestão. É uma iniciativa que terá de partir do Poder 
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Executivo. Já apresentei emenda à LDO. Se a aprovarmos e se o 
projeto vier para cá no segundo semestre, poderemos aprová-lo para 
vigorar a partir de 2007, com emenda orçamentária. Fica, então, a 
idéia. Assim como aprovamos o Fundomaq e o Fundomiq, 
aprovaríamos também um fundo para a aquisição de veículos para os 
conselhos tutelares da criança, os 853 implantados, tenho certeza, até 
o final deste ano em Minas Gerais. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - 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 a 4. 
As Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em 1º 
turno, o Projeto de Lei nº 3.391/2006 com as Emendas nºs 1 a 4. À 
Comissão de Fiscalização Financeira. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 42/2003, do 
Deputado Miguel Martini, que institui o dia 4 de outubro como o Dia 
Estadual em Defesa da Vida. A Comissão de Justiça concluiu pela 
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Direitos Humanos 
opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Com a 
palavra, para discutir, o Deputado Padre João. 

O Deputado Padre João - Inicialmente, quero parabenizar o autor do 
projeto que institui o dia 4 de outubro como Dia Estadual em Defesa 
da Vida. Para nós, cristãos, sobretudo para o mundo católico, o mês 
de outubro é muito rico, pois celebramos São Francisco de Assis. São 
Francisco é reconhecido não só pelo mundo católico, mas por várias 
lideranças mundiais, independentemente de religião, como homem 
dos pobres e defensor do meio ambiente. Várias ONGs que trabalham 
na defesa dos animais o têm como patrono. Creio que o autor do 
projeto tem a intenção de trabalhar a amplitude da vida, ou seja, não 
só a vida do ser humano, mas a vida e a saúde das águas, a vida e 
saúde de todos os animais, a vida e a saúde das matas, enfim, a vida 
como um todo. 

No "Livro do Gênesis", vemos o carinho especial de Deus com o ser 
humano ao criar o mundo, mas, ao criar as águas, as matas e os 
animais, Deputado Ricardo Duarte, ele os confia ao ser humano. 
Como médico, por natureza do ofício, V. Exa. é um defensor da vida. 
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Deus confiou ao ser humano tudo para zelar e garantir, de fato, a 
vitalidade de todas as criaturas. 

Nobre Deputado e demais colegas, esse projeto é importante, porém 
o que nos desafia é defender, todos os dias, a vida em todas as 
nossas ações. Uma vez que tudo isso foi confiado a nós, seres 
humanos racionais, imagem e semelhança do Criador, temos o dever 
de lutar pela preservação da vida todos os dias da nossa existência. 
Esta Casa, como matriz do Legislativo, deve dar o exemplo em cada 
projeto discutido e votado aqui. Devemos, com coerência, defender e 
garantir vida plena para todo cidadão mineiro. Às vezes, acabamos 
aprovando ou deixando passar alguns projetos que comprometem a 
vida. 

Projetos que garantem vida para alguns, e não para todos. Então, ao 
instituir o Dia Estadual em Defesa da Vida, não podemos abrir mão do 
compromisso de lutar pela vida em cada projeto. Essa é a nossa lua, a 
nossa missão. 

Deputado Miguel Martini, é nosso dever, enquanto Deputados, 
legislar e fiscalizar, sobretudo onde a vida está sendo ameaçada. 

Sr. Presidente, nobre Deputado Mauri Torres, existe um 
requerimento, de minha autoria, apresentado na Comissão de Política 
Agropecuária há mais de dois meses, solicitando que um determinado 
projeto de lei passe por essa comissão. Entretanto, esse requerimento 
não foi sequer apreciado pelo Plenário, apesar de a vida estar sob 
ameaça. 

Trata-se de uma mensagem do Governador solicitando a esta Casa 
uma autorização para repassar R$30.000.000,00 à Cemig. O teor da 
mensagem diz que é para fins de reassentamento. É a vida que está 
comprometida. As crianças estão sem escola. Além do mais, o 
abastecimento de água é péssimo. Aliás, isso foi comprovado pelo 
Ministério Público Federal. Não há estradas. Existe um laudo da Feam 
apontando os riscos que as casas oferecem aos moradores. O 
Ministério Público definiu que aquelas familias deveriam ser retiradas 
em até 24 horas, mas isso ainda não foi feito. É a vida que está 
ameaçada, embora a Cemig e o governo do Estado tenham o projeto 
de lrapé como um grande projeto. 

Infelizmente, muitos mineiros não têm conhecimento da 
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precariedade da vida de muitas famílias nos reassentamentos, no que 
diz respeito à qualidade da água, ao acesso à escola, aos postos de 
saúde e à telefonia. Aliás, a telefonia foi um compromisso assumido 
pela Cemig junto ao Ministério Público, no termo de ajuste de 
conduta - TAC - para resolver as pendências. Foi preciso que o 
Ministério Público ameaçasse a execução para que se buscasse 
novamente o entendimento. Houve uma caução para resolver essas 
pendências, mas elas ainda prevalecem. 

Como Deputados, estamos sendo impedidos de nos aprofundarmos 
nessa questão. Para que servimos, senão para legislar, fiscalizar e 
amenizar o sofrimento das pessoas? Por isso é importante ressaltar o 
nosso apoio à instituição do Dia Estadual em Defesa da Vida. 

O grande desafio de todos é com a coerência, uma pequena palavra 
que nos desafia a cada momento. Sejamos coerentes com o que 
falamos e pregamos. Coerentes com o nosso ofício. Estamos aqui 
porque grande parte do povo mineiro nos confiou essa missão. 
Ninguém está aqui simplesmente porque quer. O povo nos trouxe a 
esta Casa por meio do seu voto, para trabalharmos em defesa da 
vida, a serviço de todos. Mas, às vezes, infelizmente, somos 
impedidos até pela própria burocracia. Gostaria de obter 
esclarecimentos em relação a isso. Presidente, por que somos 
impedidos de fiscalizar se estamos aqui para isso? Não estou aqui 
para dar ambulância ou presentear com construção de ponte. 

A natureza do nosso ofício é legislar e fiscalizar. Isso nunca pode 
ser impedido a ninguém. Sinto-me podado. Ainda bem que o termo 
usado foi "podar", e não outro que poderia ser usado aqui. Com a 
poda, poderemos produzir mais frutos, não é Maria Te reza Lar a, 
conhecedora também da palavra de Deus? Não vou omitir o termo, 
com a desculpa dos telespectadores e dos nobres colegas, mas, se o 
governo tenta nos podar com o objetivo de castrar a nossa atuação, 
com a poda produziremos mais frutos. Na fruticultura, quando são 
feitas a poda e a adubação, uma árvore frutífera que poderia produzir 
uma vez ao ano produz duas, três vezes ao ano. Que bom que, ao 
tentarem nos castrar, estamos sendo podados e vamos produzir mais 
frutos, mesmo com retaliações ou perseguições. Isso não nos vai 
calar nem causar frustração política, embora em algum momento 
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sinta-me angustiado com a politicagem. Mas sempre haverá o nosso 
empenho em resgatar o verdadeiro sentido da política e da política 
pela vida, superando toda e qualquer forma de politicagem. Vamos 
semeando isso pelo Estado, e um dia há de pegar. Que dure 4, 1 O, 20 
anos, mas não nos cansaremos de plantar um novo jeito de fazer 
política, superando toda e qualquer forma de politicagem, que é estar 
a serviço de pequenos grupos, favoritismos pessoais. Isso tem de ser 
superado. O dinheiro público tem de estar à disposição de todos, a 
partir dos mais necessitados, que têm a vida ameaçada. 

Quando temos aqui um projeto de lei que institui o Dia Estadual em 
Defesa da Vida, ao aprová-lo, contamos com nossa coerência em 
fazer de cada ação, de cada voto, uma manifestação promovendo a 
vida. Não fosse assim, de nada adiantaria ter um dia em defesa da 
vida e mais de 300 dias comprometendo-a, deixando a vida ser 
ameaçada, deixando pessoas serem massacradas, como milhares de 
famílias atingidas por construção de barragens e outros 
empreendimentos, às vezes realizados pelo poder público, pelo 
Estado, que estão massacrando a vida de pessoas inocentes. 

O Deputado Laudelino Augusto (em aparte) - Deputado Padre João, 
Deputados, Presidente, quero solidarizar-me com sua fala. É isso 
mesmo. Temos sofrido, inclusive aqui, várias retaliações. O senhor 
citou as emendas. Nossas emendas são feitas junto à comunidade, 
discutidas com a comunidade, já que o orçamento, como um todo, tem 
dificuldade de ser produzido de maneira participativa. Não vejo 
dificuldade quanto a isso, mas não tem sido feito assim, a não ser o 
plano plurianual, que tem tido boa participação da sociedade, com a 
Comissão de Participação Popular. Nossas emendas orçamentárias 
foram votadas, portanto transformaram-se em lei. Mas como o 
orçamento é só autorizativo, não impositivo, selecionam-se aquelas 
que interessam ao governo atual, à base do governo. Isso também 
ocorre no âmbito federal e, no municipal, sempre. 

Congratulo-me com essa fala, porque todas as nossas emendas são 
a favor da vida. Mais da metade são para os fundos municipais dos 
direitos da criança e do adolescente e os fundos municipais de 
assistência social; portanto, para programas a favor da vida. No 
entanto, não são liberadas, porque questionamos o governo, 
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apresentamos emendas melhorando os projetos, mas que tiram 
interesses sabe-se lá de quem. Somos contra as emendas 
Frankenstein, mas várias aparecem aqui - inclusive está tramitando 
uma mudando a Constituição. 

Explico aos nossos telespectadores o que é a emenda Frankenstein: 
é aquela que entra de última hora em um projeto e não tem nada a ver 
com ele, mas entra modificando leis importantes, sem nenhuma 
discussão. A maneira nova de fazer política já está presente. A 
doutrina social cristã diz que a razão de ser do Estado é exercer o 
poder, que emana do povo, a serviço do próprio povo. Poder é servir. 
Esse movimento está-se alastrando, crescendo, com a participação 
das comunidades eclesiais de base, das pastorais sociais, dos 
movimentos sociais, das igrejas evangélicas, das pessoas de boa-
vontade, das ONGs e de associações de moradores. Essa rede de 
democracia participativa avança. 

É claro que aqueles que são apegados ao poder como privilégio 
tentam reagir e, no momento, têm a caneta e deixam de liberar uma 
emenda orçamentária feita com dinheiro público - não é dinheiro 
deles -, suado, paga por meio dos impostos e arrecadações. Deixam 
de liberar uma emenda, que é para a vida. Os 365 dias por ano, os 
366, quando se trata de ano bissexto, devem ser pela vida. 

Reiteramos todas as considerações feitas pelo Deputado Padre 
João, chamando a comunidade em seus níveis municipal, estadual e 
federal, para nos unirmos nesse novo modo de fazer política, de forma 
democrática e participativa, que é, na prática, a favor da vida, não 
devendo existir apenas na letra da lei, que, às vezes, é esquecida. 

Reitero o meu apoio e minha solidariedade a essa causa, e, se 
estão nos podando, isso se dá para brotarmos com mais força ainda. 
Esta é a proposta de Jesus: liberdade e vida plena. É o projeto do 
Mestre: "Vim para que todos tenham vida, e vida plena". Todo dia é o 
dia universal da vida, desde que nascemos, quando Deus nos dá esse 
dom maravilhoso. Obrigado. 

O Deputado Padre João- Agradeço a V. Exa., Deputado Laudelino 
Augusto. 

Na justificativa, o autor do projeto destaca que o mesmo pretende 
despertar e alertar a sociedade para a importância de questões 
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fundamentais para o ser humano, como segurança, saúde, educação, 
alimentação, cultura, entre outros aspectos. Como está o nosso povo? 
Quando falo da coerência e que esta Casa tem de promover a vida 
todos os dias, isso se dá porque vemos um seqüestro do dinheiro dos 
servidores, para não dizer roubo, pelo lpsemg, quando uma taxa é 
cobrada de cada servidor e não lhe é oferecida a contrapartida do 
serviço. De que adianta uma quantia ser cobrada, todo mês, do 
servidor, sem que haja serviço disponível em sua cidade, em sua 
região, tendo a pessoa de vir para Belo Horizonte? 

Promover a vida é garantir o serviço, sobretudo aquele que é pago. 
A vida está sendo ameaçada a cada dia e a cada momento, e a 
policia não tem nenhuma estrutura. Há locais em que a Prefeitura 
assume grande parte das obrigações. Às vezes, até a alimentação 
dos policiais é paga pela Prefeitura, assim como a manutenção de 
seus carros, o fornecimento de gasolina, os reparos em oficinas. Há 
necessidade de coerência nesta Casa para exigir a garantia de vida, e 
de vida plena, todos os dias do ano. 

Em relação à alimentação, informo que, em muitos lugares, algumas 
crianças levantam por volta das 4 horas da madrugada. Talvez muitos 
tenham dificuldade de acreditar nisso, Deputada Cecília Ferramenta. 
Essas crianças precisam chegar à escola antes das 7 horas da 
manhã. Às 8 horas, elas não apresentarão mais rendimento. Além 
disso, não há uma alimentação escolar adequada. 

A segurança alimentar, aqui referida pelo autor do projeto, uma das 
ações importantes para garantir vida digna, precisa ser levada a sério. 
Isso deve ocorrer não só nas escolas, mas também é preciso haver 
uma política pública que atenda melhor gestantes, nutrizes, crianças 
e, sobretudo, adolescentes. Essa necessidade é incontestável. 

É importante provocarmos a intersetorialidade das políticas -
podendo esta ser entre as secretarias de Estados - entre os 
Municípios. Há um problema sério quando cada Secretaria trabalha de 
forma paralela, não existindo entre elas uma integração. O projeto, em 
sua justificativa, destaca um pouco isso. 

O importante é a vida, e todas as ações do Estado têm de estar 
integradas para promover a vida. Esse deve ser o ponto de encontro 
de todas as ações, e não paralelas, que levam a um grande 



417 

desperdício de dinheiro público. A vida é o dom primeiro que 
recebemos, portanto o mais precioso. Precisa ser preservada de fato. 
Temos de descobrir uma série de ações que garantam a vida. 

Infelizmente, nós, desta Casa, se não somos autores de ameaças à 
própria vida, acabamos sendo, pelo menos, cúmplices de péssimos 
serviços. Basta destacarmos um ponto. A vida acaba sendo 
ameaçada em alguns casos. Votamos, nesta manhã, as tarifas 
públicas. Peguemos telefonia e energia elétrica como exemplos. 
Energia elétrica não é luxo, pois é importante para a qualidade de vida 
do cidadão. Todavia, a tarifa de Minas Gerais é uma das mais caras 
do mundo, o que é reconhecido pela própria Cemig. Fizemos ontem, 
juntamente com o Deputado Edson Rezende, uma reunião com essa 
empresa, quando buscamos a possibilidade de oferecer maior 
qualidade de vida aos mais pobres. 

Há em tramitação um projeto de lei, de minha iniciativa, juntamente 
com o Deputado Rogério Correia, que diz respeito à gratuidade de 
1 OOkW por mês para as famílias carentes. Estamos buscando esse 
entendimento junto às concessionárias a partir da Cemig, tentando, 
assim, garantir qualidade de vida. Às vezes a família deixa de comprar 
remédio e alimentos para não ficar sem energia. Muitos têm a 
concepção de que energia é luxo, que esta não faz falta. A Cemig, até 
de forma arbitrária, às vezes corta a energia, e a família precisa pagar 
pela sua religação. É a vida que está sendo ameaçada. 

Chamo a atenção dos nobres colegas Deputados e Deputadas para 
o fato de que cada projeto, ao ser votado, deve levar em consideração 
o compromisso com a vida, como, por exemplo, o projeto que institui o 
Dia Estadual em Defesa da Vida. Não basta instituir um dia, o que é 
importante e tem relevância. Não basta. 

Cada projeto tem que ser votado em favor da vida, e nunca, jamais, 
comprometer a qualidade de vida do povo mineiro. Mas isso, 
infelizmente, tem acontecido aqui. 

Há um projeto de lei de minha autoria, Deputado Miguel Martini, que 
está pronto para a ordem do dia. Ele regulamenta o uso de 
agrotóxicos no Estado de Minas Gerais, o uso de veneno, mas 
continua parado, não é colocado na pauta. E diz respeito a veneno, a 
uma ameaça à vida. 
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Na região onde nasci e onde minha família mora, Zona da Mata, 
Urucânia; Ponte Nova, o veneno é pulverizado nos canaviais por 
aeronaves. O mesmo é feito no Leste ao se pulverizarem eucaliptos. 
No Triângulo, Deputado Fahim Sawan, que preside esta sessão, a 
soja também é pulverizada com aeronaves, e o veneno chega às 
propriedades dos outros, às nascentes. Portanto, há ameaça à vida, à 
terra, às águas e aos peixes, enfim, à vida do ser humano, que é 
imagem e semelhança de Deus. 

Temos uma responsabilidade. Chamo-os à coerência, ao destacar o 
4 de outubro como Dia Estadual em Defesa da Vida, para que 
possamos vestir a camisa a fim de que cada sessão realizada aqui 
seja em favor da vida e para que possamos votar projetos garantindo 
leis justas, garantindo qualidade de vida não para alguns, mas para 
todos, e vida plena. Os venenos e agrotóxicos são uma ameaça à 
vida. 

Quando defendemos isso, não estamos defendendo só os 
trabalhadores e as trabalhadoras rurais, que são obrigados por seus 
patrões, para ganhar o pão, a jogar veneno nas plantações. 
Defendemos também a vida de quem mora nas cidades; que 
possamos ter a opção de fazer uma boa alimentação - como a 
justificativa aqui contempla alimentação, cultura e outros aspectos -
quando garantimos o consumo de produtos agroecológicos, produtos 
em que não foi utilizado veneno, nenhum aditivo químico. E isso é 
possível com a agricultura familiar, cuja diversidade de produção, por 
si só, já elimina muitas pragas. 

Muitos tipos de praga são eliminados pela agricultura familiar, 
porque se garante equilíbrio. Sobretudo a monocultura extensiva de 
qualquer produto - seja do eucalipto, seja da soja, seja da cana, seja 
do feijão, não importa-, ao gerar desequilíbrio ecológico, também gera 
muitos tipos de praga, o que força o uso de venenos ou agrotóxicos. 

Infelizmente, há projetos parados nesta Casa propositalmente, 
porque com certeza ferem interesses de determinados grupos e de 
alguma minoria. Se nós, Deputados, não tivermos a responsabilidade 
de lutar em defesa, em favor da vida, não sei para que estamos aqui. 
É um absurdo estar aqui simplesmente por causa de salário. Não 
acredito nisso da parte de ninguém, de nenhum dos meus colegas. 
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Quero sempre acreditar e confiar nas ações do dia-a-dia, ao trabalhar 
um projeto em comissão, ao votar um projeto no Plenário; que 
possamos imprimir, em cada uma de nossas ações, nosso 
compromisso com a vida em todos os aspectos, com a qualidade de 
vida para os homens e mulheres urbanos e rurais; que, a cada dia, 
nossas ações possibilitem o resgate da dignidade da pessoa humana. 

É impossível vida digna e plena, como está aqui na justificativa, sem 
a pessoa ter todo o necessário para viver bem. E um dos 
pressupostos é acesso ao trabalho; são indispensáveis políticas 
públicas na linha de geração de trabalho e renda, para que a pessoa 
possa caminhar com suas próprias pernas, para que possa comer o 
fruto do seu suor, o fruto do seu trabalho. Isso é dignidade, isso 
também é vida. Para sermos coerentes com o Dia Estadual em 
Defesa da Vida, temos de garantir isso em cada ação nossa, seja nas 
comissões, seja aqui no Plenário. 

Outra justificativa do autor é a cultura. Semana passada, na sétima 
edição do Projeto Mineiranças, desta Casa, pudemos ver a grande 
riqueza do interior de Minas Gerais, do artesanato, da cultura, dos 
grupos folclóricos, que, às vezes, não recebem apoio. Dependem 
desse trabalho para viver ou sobreviver. Um dos aspectos que 
também nos leva a ser coerentes é apoiar esses grupos organizados 
no interior do Estado. Às vezes, a sede está na roça, na comunidade 
rural, mas está resistindo. Que bom que na própria justificativa o 
Projeto de Lei nº 42 contemple também a cultura! E abrangente. Não 
há como falarmos em qualidade de vida sem cultura. Não valorizar a 
cultura é romper com nossas raízes. Não existe planta sem raiz. E 
romper com a raiz é comprometer a vida. É através da raiz que a 
planta se alimenta. A raiz do ser humano é essa história familiar, essa 
história da comunidade, é o que vimos aprendendo de nossos 
ancestrais, de nossos bisavós, de nossos avós. É isso o que nos 
alimenta. É nossa espiritualidade, é nossa relação no mundo do 
trabalho. É o que de fato nos alimenta, assim como a planta extrai 
todos os minerais necessários para ter vitalidade, para produzir flores 
e frutos. Em nosso dia-a-dia, temos de buscar todo o necessário para 
o ser humano viver com dignidade. 

Existem algumas ações emergenciais. Às vezes, projetos de lei que 
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estão tramitando nesta Casa têm de ser aprofundados, porque a vida 
está ameaçada. Milhares de famílias no Estado de Minas Gerais são 
atingidas por um empreendimento que se coloca como 
desenvolvimento, como a construção das hidrelétricas. Às vezes, as 
comunidades são iludidas, porque dizem que vão levar 
desenvolvimento, que vão levar emprego. Leva emprego, sim, durante 
a construção da hidrelétrica. 

Uma hidrelétrica, como a de Candonga, não gera mais do que 1 O 
empregos. I rapé não irá gerar mais do que 100 empregos 
permanentes. E um ilusão. As comunidades são iludidas, enganadas. 
Que qualidade de vida é essa, se a própria energia custa a chegar às 
famílias e, quando chega, é cobrada uma alta tarifa? Ontem, na 
reunião, a própria Cemig reconheceu que o pobre não tem condições 
de pagar a conta. Então, temos que ser coerentes, temos que 
promover a vida em todas as nossas ações. 

Questões de Ordem 
O Deputado Padre João - Sr. Presidente, como queria que essa 

discussão fosse apreciada pelos colegas Deputados, e vendo que não 
há quórum para isso, gostaria que V. Exa. encerrasse, de plano, a 
reunião. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, solicito seja feita a chamada 
para a recomposição de quórum, porque temos matéria em defesa da 
vida a ser votada e outras que incentivam o esporte para a criança. O 
Deputado tenta impedir a votação de projetos que interessam a todos. 

O Sr. Presidente (Deputado Fahim Sawan) - É regimental. A 
Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos 
Deputados para a recomposição de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Miguel Martini)- (-Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 7 Deputados. Portanto, 

não há quórum para a continuação dos trabalhos. A Presidência 
informa ao Deputado Padre João que está preservado o seu tempo de 
16min30s para continuar a discussão na próxima reunião. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra 

a discussão, em 2º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
89/2005, uma vez que permaneceu em ordem do dia por 6 reuniões, 
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e, nos termos do art. 274 do Regimento Interno, a discussão, em 1 º 
turno, do Projeto de Lei nº 3.374/2006, uma vez que este permaneceu 
em ordem do dia para discussão por 4 reuniões; informa ao Plenário 
que, no decorrer da discussão do referido projeto, foram a ele 
apresentados os seguintes substitutivos publicados abaixo: um do 
Deputado Ricardo Duarte, que recebeu o nº 1, e um do Deputado 
Laudelino Augusto, que recebeu o nº 2, e as seguinte emendas 
publicadas abaixo: duas do Deputado Ricardo Duarte, que receberam 
os nºs 5 e 6; duas da Deputada Elisa Costa, que receberam os nºs 7 e 
8; cinco do Deputado Adalclever Lopes, que receberam os nºs 9 a 13; 
e três do Deputado Laudelino Augusto, que receberam os nºs 14 a 16, 
e que, nos termos do § 2º do art. 178 do Regimento Interno, 
encaminha os substitutivos e as emendas com o projeto à Comissão 
de Administração Pública, para parecer. 

- Os referidos substitutivos e emendas foram publicados na edição 
de 6/7/2006. 

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

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

* - Sem revisão do orador. 

ATA DA 34ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 5/7/2006 

Presidência do Deputado Rêmolo Aloise 
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 ª Parte: Ata - 2ª Parte 

(Ordem do Dia): 1ª Fase: Discussão e Votação de Pareceres: 
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.904/2004 e 
2.581/2005; aprovação - Votação de Requerimentos: Requerimento 
da Comissão Especial sobre a Governança Ambiental; aprovação - 2ª 
Fase: Palavras do Sr. Presidente- Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem as Deputadas e os Deputados: 
Rêmolo Aloise - Antônio Andrade : Luiz Fernando Faria - Elmiro 
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Nascimento - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Alberto Pinto 
Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André 
Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Biel Rocha - Bilac Pinto -
Carlos Pimenta - Dilzon Melo - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo -
Doutor Viana - Edson Rezende - Elbe Brandão - Fahim Sawan -
George Hilton - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares -
lrani Barbosa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique - José Milton -
Laudelino Augusto - Leonardo Quintão - Luiz Humberto Carneiro -
Maria Olívia - Marlos Fernandes - Neider Moreira - Padre João - Paulo 
Cesar - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Zé Maia. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Às 20h15min, 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 Luiz Fernando Faria, 2º-Secretário, procede à leitura 
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

2ª Parte (Ordem do Dia) 
1 ª Fase 

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

Discussão e Votação de Pareceres 
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 

1.904/2004, do Deputado Doutor Viana, que dispõe sobre a política 
estadual de prevenção, diagnóstico e tratamento da hipertermia 
maligna e dá outras providências. Em discussão, o parecer. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As 
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram.(- Pausa.) Aprovado. À sanção. 

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 2.581/2005, do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar 



423 

ao Município de São João da Mata o imóvel que especifica. Em 
discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação, o parecer. As Deputadas e os Deputados que 
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À 
sanção. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão Especial sobre 

Governança Ambiental, solicitando a prorrogação do seu prazo de 
funcionamento por mais 30 dias. Em votação, o requerimento. As 
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

2ª Fase 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a 

Presidência vai passar à 2ª Fase da Ordem do dia, com a discussão e 
votação da matéria constante na pauta. 

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

reunião o Projeto de Lei Complementar nº 71 /2005; os Projetos de 
Resolução nºs 3.427, 3.428, 3.429, 3.430, 3.431 e 3.432/2006 e os 
Projetos de Lei nºs 161 e 242/2003, 1.667 e 2.021/2004, 2.792/2005 e 
2.919, 3.013, 3.055, 3.068, 3.188, 3.253 e 3.255/2006, apreciados na 
reunião extraordinária realizada ontem, à noite, e o Projeto de Lei nº 
3.391/2006, apreciado na reunião extraordinária realizada hoje, pela 
manhã. Informa ainda, que faz retirar da pauta desta reunião o Projeto 
de Lei nº 3.37 4/2006, por não estarem preenchidos os pressupostos 
regimentais para sua apreciação. 

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
convocando as Deputadas e os Deputados para as reuniões especiais 
de amanhã, dia 6, às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais 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 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POlÍTICA 
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 4ª SESSÃO 
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LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 13/6/2006 
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões o Deputado 

Padre João, membro da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Padre João, declara aberta a 
reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a 
aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se 
destina a debater, em audiência pública, a regulamentação da Lei nº 
15.973, de 13/1/2006, que dispõe sobre a política estadual de apoio à 
agricultura urbana. O Presidente acusa o recebimento das seguintes 
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: 
Projeto de Resolução nº 3.155/2006, no 2° turno (Deputado Marlos 
Fernandes); Projeto de Lei nº 242/2006, no 2º turno (Deputado Padre 
João). A Presidência interrompe a 1 ª Parte da reunião para ouvir os 
Srs. Lucas Rocha Carneiro, Diretor de Recursos Tecnológicos da 
Secretária de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 
Fernando Tinoco, Engenheiro Agrônomo da Emater-MG; Daniela Adil 
Oliveira de Almeida, Coordenadora- Geral da Rede de Intercâmbio de 
Tecnologias Alternativas; Simião Leão, Coordenador do Grupo Causa 
e membro da Articulação Metropolitana da Agricultura Urbana; Márcio 
Adriano Lima Camargo, Assessor da Cáritas Brasileira em Minas 
Gerais; Desidério Junqueira Neto, Gerente da Secretaria Municipal de 
Abastecimento de Belo Horizonte; Alcione Miriam de Carvalho 
Teixeira, Extensionista de Bem-Estar Social da Emater-MG, em Sete 
Lagoas; Rodrigo Viana Leal, Diretor da Secretaria Municipal de 
Indústria, Comércio e Agricultura de Sete Lagoas; Beatriz Leandro de 
Carvalho, Conselheira do Conselho Regional de Nutricionistas de 
Minas Gerais; Celi Márcio Santos, Secretário Executivo do Conselho 
de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais, os 
quais são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, 
Deputado Padre João, autor do requerimento que deu origem ao 
debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra 
aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os 
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas 
taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião 
e, por falta de pressupostos regimentais, retira todas as proposições 
constantes da pauta. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
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agradece a presença dos convidados, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 5 de julho de 2006. 
Padre João, Presidente - Marlos Fernandes - Doutor Viana. 

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 29/6/2006 
Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Fahim Sawan, Dinis Pinheiro, Sargento Rodrigues, Agostinho Patrús 
(substituindo este ao Deputado Gustavo Valadares, por indicação da 
Liderança do PFL), Domingos Sávio e Luiz Humberto Carneiro 
(substituindo estes, respectivamente, aos Deputados Dinis Pinheiro e 
Sargento Rodrigues, por indicação da Liderança do BPSP), membros 
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Fahim Sawan, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Domingos Sávio, 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 suspende os trabalhos por alguns minutos. Às 9h40min, o 
Presidente deixa de reabrir a reunião por falta de quorum, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 5 de julho de 2006. 
Fahim Sawan, Presidente - Sargento Rodrigues - Gustavo 

Valadares - Ana Maria Resende - Edson Rezende. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER SOBRE OS PROCESSOS DE LEGITIMAÇÃO DE POSSE 

DE TERRAS DEVOLUTAS DO ESTADO A QUE SE REFERE A 
MENSAGEM Nº 585/2006 

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial 
Relatório 

A fim de dar cumprimento ao disposto no art. 62, XXXIV, da 
Constituição mineira, o Governador do Estado fez remeter a esta 
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Casa, por intermédio da mensagem em epígrafe, três processos de 
legitimação de posse de terras devolutas rurais do Estado, instruídos 
pelo Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - lter-MG -, 
autarquia vinculada à Secretaria de Estado Extraordinária para 
Assuntos de Reforma Agrária. 

A mensagem foi publicada no "Diário do Legislativo" de 18/5/2006 e 
distribuída a esta Comissão, nos termos dos arts. 188 e 102, IX, "e", 
do Regimento Interno. 

Em observância às regras emanadas da Decisão Normativa da 
Presidência nº 18, de 1993, que disciplina a tramitação da matéria, 
compete a este órgão colegiado, nesta fase preliminar dos trabalhos, 
examiná-la quanto aos pressupostos legais. 

Fundamentação 
O art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, atribui à Assembléia 

Legislativa a competência privativa de aprovar, previamente, a 
alienação ou a concessão de terra pública, com as seguintes 
ressalvas: a) a legitimação de terras devolutas situadas no perímetro 
urbano ou na zona de expansão urbana, com área limitada a 500m2 e 
2.000m2, respectivamente; b) a alienação ou concessão de terra 
pública previstas no plano de reforma agrária estadual aprovado em 
lei; c) a concessão gratuita do domínio de área devoluta rural não 
superior a 50 hectares a quem cumpra os requisitos constitucionais; d) 
em ação judicial discriminatória, limitada a área de 250 hectares, 
cumprida sua função social, nos termos do art. 186 da Constituição 
Federal, e devolução, pelo ocupante, da área remanescente; e e) a 
alienação ou a concessão de terras públicas e devolutas rurais com 
área de até 1 OOha. 

Cabe observar, ainda, que o art. 247, no§ 6°, permite a alienação de 
terra devoluta rural, por compra preferencial, até a área de 250 
hectares, a quem torná-la economicamente produtiva e comprovar sua 
vinculação pessoal com ela. 

Esclareça-se que todos os processos ora enviados referem-se a 
porções de terra com área superior a 100 hectares e inferior a 250 
hectares, e suas legitimações têm por fundamento o disposto no art. 
30, § 3º, da Lei nº 11.020, de 1993, com a redação dada pela Lei nº 
12.416, de 1996, ou seja, far-se-ão por compra preferencial. Estando 
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eles desprovidos de quaisquer vícios jurídicos, cabe-nos apresentar 
projeto de resolução que aprova as pretendidas alienações, conforme 
preceitua a mencionada decisão normativa. 

De resto, cabe esclarecer que o anexo único do projeto de 
resolução, a ser apresentado na parte conclusiva, sana erros 
materiais verificados na referida mensagem. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela apresentação de projeto de 

resolução, a seguir apresentado. 
PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ /2006 

Aprova, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da 
Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas que 
especifica. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 Q - Fica aprovada, de conformidade com o disposto no art. 62, 

XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas 
especificadas no anexo desta resolução, observada a enumeração 
dos respectivos beneficiários. 

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
*- A tabela referente ao Anexo (a que se refere o art. 1 º da 

Resolução nº , de de de 2006) foi publicada no "Diário do Legislativo" 
de 8.7.2006. 

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2006. 
Padre João, Presidente - Marlos Fernandes, relator - Doutor Viana. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 
1.903/2004 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1 .903/2004, de autoria do Deputado Luiz 

Humberto Carneiro, que declara de utilidade pública a Sociedade 
Eunice Weaver, com sede no Município de Uberlãndia, 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. 
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PROJETO DE LEI No 1.903/2004 
Declara de utilidade pública a Sociedade Eunice Weaver de 

Uberlândia, com sede no Município de Uberlândia. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Eunice 

Weaver de Uberlândia, com sede no Município de Uberlândia. 
Art. 2 o- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006. 
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Doutor 

Ronaldo. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 

2.821/2005 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 2.821/2005, de autoria do Deputado Weliton 
Prado, que declara de utilidade pública a Academia de Letras de 
Teófilo Otôni - Alto -, com sede no Município de Teófilo Otôni, 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 2.821/2005 
Declara de utilidade pública a Academia de Letras de Teófilo Otôni-

Alto-, 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 Academia de Letras 

de Teófilo Otôni- Alto-, com sede no Município de Teófilo Otôni. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006. 
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Doutor • Ronaldo. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 
2.991/2006 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 2.991/2006, de autoria da Deputada Maria 
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Tereza Lara, que declara de utilidade pública o Grupo Folclórico de 
Boa Esperança, com sede no Município de Boa Esperança, 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° 2.991/2006 
Declara de utilidade pública o Grupo Folclórico de Boa Esperança, 

com sede no Município de Boa Esperança. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Folclórico de 

Boa Esperança, com sede no Município de Boa Esperança. 
Art. 2 o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006. 
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Doutor 

Ronaldo. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 

3.032/2006 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 3.032/2006, de autoria do Deputado Arlen 
Santiago, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária 
Nossa Senhora Rosa Mística, com sede no Município de Montes 
Claros, 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" 3.032/2006 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Nossa 

Senhora Rosa Mística, 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. 2 o- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006. 

430 

Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Doutor 
Ronaldo. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 
3.052/2006 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 3.052/2006, de autoria do Deputado Paulo 

Cesar, que declara de utilidade pública a Associação dos Amigos de 
São Geraldo, com sede no Município de Francisco Sá, foi aprovado 
em turno único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 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 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. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 31 de maio de 2006. 
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Maria Olívia. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 
3.072/2006 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 3.072/2006, de autoria do Deputado Zé Maia, 

que declara de utilidade pública a Corporação Musical São José, com 
sede no Município de São Domingos do Prata, 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. 
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI W 3.072/2006 
Declara de utilidade pública a Corporação Musical São José, com 

sede no Município de São Domingos do Prata. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Corporação Musical 

São José, com sede no Município de São Domingos do Prata. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006. 
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Djalma 

Diniz. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 

3.089/2006 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 3.089/2006, de autoria do Deputado Laudelino 
Augusto, que declara de utilidade pública a Associação Viva a Vida de 
ltajubá, com sede no Município de ltajubá, 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 3.089/2006 
Declara de utilidade pública a Associação Viva a Vida de ltajubá, 

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

de ltajubá, com sede no Município de ltajubá. 
Art. 2 o- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006. 
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Djalma 

Diniz. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 

3.091/2006 
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Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 3.091/2006, de autoria do Deputado Mauri 

Torres, que declara de utilidade pública a Associação dos Apicultores 
de João Monlevade, com sede nesse Município, foi aprovado em turno 
único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 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 3.091/2006 
Declara de utilidade pública a Associação dos Apicultores de João 

Monlevade, com sede no Município de João Monlevade. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos 

Apicultores de João Monlevade, com sede no Município de João 
Monlevade. 

Art. 2 o- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 31 de maio de 2006. 
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Maria Olívia. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 
3.111/2006 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 3.111/2006, de autoria da Deputada Maria Olívia, 

que declara de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia de 
lpuiúna, com sede no Município de lpuiúna, 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 3.111/2006 
Declara de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia de 

lpuiúna, com sede no Município de lpuiúna. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Santa Casa de 
Misericórdia de lpuiúna, com sede no Município de lpuiúna. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006. 
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Djalma 

Diniz. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 

3.119/2006 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 3.119/2006, de autoria do Deputado Domingos 
Sávio, que declara de utilidade pública a Associação dos Doadores de 
Sangue de Bom Despacho - ADSBD -, com sede no Município de 
Bom Despacho, 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 3.119/2006 
Declara de utilidade pública a Associação dos Doadores de Sangue 

de Bom Despacho - ADSBD -, com sede no Município de Bom 
Despacho. 

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

Doadores de Sangue de Bom Despacho - ADSBD -, com sede no 
Município de Bom Despacho. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006. 
Sebastião Costa, Presidente Doutor Ronaldo, relator - Djalma 

Diniz. 

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE 
O Sr. Presidente despachou, em 6/7/2006, a seguinte 

comunicação: 
Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento do Sr. Guarino 

Pereira, ocorrido em 21712006, em Lagoa da Prata. (- Ciente. Oficie-
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ATA DA 24' REUNIÃO ESPECIAL DA 4' SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA DA 15' LEGISLATURA, EM 6/7/2006 

Presidência do Deputado Rogério Correia 
Sumário: Comparecimento - Abertura- Ata- Composição da Mesa -

Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino 
Nacional - Palavras do Deputado Carlos Gomes - Palavras do Sr. 
Walter Braga - Palavras do Ministro Walfrido dos Mares Guia -
Exibição de vídeo - Entrega de placa - Palavras do Sr. Presidente -
Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados e a Deputada: 
Rogério Correia - Carlos Gomes - Elbe Brandão. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Rogério Correia) -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 
- A Deputada Elbe Brandão, 2ª-Secretária "ad hoc", procede à leitura 

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
Composição da Mesa 

O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa a Exma. Sra. 
Eleonora Santa Rosa, Secretária de Estado de Cultura, representando 
o Governador do Estado, Aécio Neves; os Exmos. Srs. Walfrido dos 
Mares Guia, Ministro de Estado do Turismo e sócio-fundador do 
Grupo Pitágoras; Prol. Walter Braga, Presidente Executivo do Grupo 
Pitágoras; Deputado Federal José Militão; Ronaldo Vasconcellos, 
Vice-Prefeito Municipal de Belo Horizonte, representando o Prefeito, 
Fernando Pimentel; Prol. Evando Neiva, sócio-fundador do Grupo 
Pitágoras; a Exma. Sra. Prata. Vera Maria Neves Victer Ananias, Pró-
Reitora de Extensão da PUC Minas, representando o Reitor, Prol. 
Eustáquio Afonso Araújo; e o Exmo. Sr. Deputado Carlos Gomes, 
autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. 
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Registro de Presença 
O locutor - Registramos as presenças do Sr. Nilmário Miranda, 

Presidente do PT em Minas e ex-Secretário Nacional de Direitos 
Humanos; da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento e 
Gestão; do Sr. Acácia Mendes de Andrade, Prefeito de Passa-Quatro; 
do Sr. João Costa de Oliveira, Prefeito de Grão-Mogol; do Sr. 
Lindomar Diamantino Segundo, Secretário Municipal de Educação, 
Esportes e Cultura do Município de Contagem, representando, nesta 
ocasião, a Prefeita Municipal Marília Campos; do Sr. Alonso Reis da 
Silva, Prefeito Municipal de Porteirinha; do Sr. Jorge Perutz, 
Presidente da Câmara Americana de Comércio; do Sr. Paulo César 
Boechat, Presidente da Federação de Convention e Visitors Bureaux 
do Estado de Minas Gerais; da Sra. Carmem Eugênia Bavoso, 
representando a Associação Comercial de Minas; do Sr. Acácia 
Freitas Lira, Reitor do Sistema Universitário Pitágoras; do Sr. Sérgio 
Murilo Dinis Braga, representando a OAB-MG; do Sr. Antônio Eduardo 
Martins, Prefeito Municipal de Santa Bárbara; do Sr. Kouros 
Monadjemi, Presidente do Minas Tênis Clube; do jornalista Paulo 
César de Oliveira, da revista "Encontro", e das Sras. Ana Flávia 
Soares Silva, da Coordenação de Registro de Diplomas da 
Universidade Fumec, representando, nesta ocasião, a Reitora, Profa. 
Raquel Soares Silva; Cida Azevedo, representando a Coordenadora 
do Procon de Belo Horizonte, Sra. Stael Cristian Freire; e Maria Elvira 
Salles Ferreira, Secretária de Estado de Turismo de Minas Gerais, 
que representa também o Centro Universitário Newton Paiva; e do Sr. 
Carlão Pereira, Vereador da Câmara Municipal de Belo Horizonte. 

Destinação da Reunião 
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Grupo Pitágoras 

por seus 40 anos de fundação. 
Execução do Hino Nacional 

O locutor - convidamos a todos a ouvirem o Hino Nacional Brasileiro, 
que será executado pelo saxofonista lbraim Neto. 

- Procede-se à execução do Hino Nacional. 
Palavras do Deputado Carlos Gomes 

Presidente Deputado Rogério Correia; Sra. Eleonora Santa Rosa; 
Ministro Walfrido dos Mares Guia, Walter Braga, Deputado Federal 
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José Militão, Vice-Prefeito Ronaldo Vasconcelos, Prol. Evando Neiva 
e Profa. Vera Maria Neves Victer Ananias. 

Tenho imenso prazer em ocupar a tribuna, na noite de hoje, para 
homenagear o Grupo Pitágoras, que completou, no corrente ano, seus 
40 anos de existência e de realizações; 40 anos educando e 
marcando a vida das gerações que passaram por suas carteiras 
escolares. 

É para nós motivo de orgulho esta comemoração, pois uma empresa 
mineira do setor da educação completa 40 anos de uma trajetória de 
trabalho intenso e competente, vencendo desafios de toda ordem, 
enfrentando os revezes de economia interna e externa, incontáveis 
mudanças pelas quais passaram o Brasil e o mundo, diversas 
moedas, planos econômicos e até mesmo o confisco de recursos 
financeiros a que fomos submetidos. 

Em nosso país, as estatísticas apontam uma taxa enorme de 
insucesso das empresas, mas o Grupo Pitágoras, criado em 1966 
como um cursinho pré-vestibular em Belo Horizonte, com 33 alunos, 
venceu os desafios com empreendedorismo e competência, tornando-
se um dos três principais grupos de educação do Brasil. 

Uma vida empresarial que presenciou avanços tecnológicos e, mais 
que isso, se utilizou desses avanços, para manter-se competitiva, em 
constante caminhada na linha do tempo e na trilha do sucesso. Esse 
sucesso ultrapassou as fronteiras, e hoje o Pitágoras está no Japão, 
com seis escolas para os filhos de trabalhadores brasileiros que não 
tinham acesso ao sistema de ensino daquele país, mas cabe observar 
que, já em 1980, o Pitágoras atendia na Mauritânia, lraque, Gongo 
Francês, Equador, Peru e Angola. 

Esse grupo, que iniciou suas atividades no pré-vestibular, cresceu 
no ensino fundamental e médio e hoje atua também no ensino 
superior, contando com 1 O mil alunos, em 1 O cursos distribuídos em 
três "campi'' em Belo Horizonte, no Vale do Aço, Betim e Nova Lima. É 
uma longa história, que já alcança também cursos de pós-graduação. 

Os cinco fundadores do Pitágoras, Evando Neiva, João Lucas 
Mazoni Andrade, Júlio Cabizuca, Marcos Mares Guia e Walfrido dos 
Mares Guia, provavelmente não imaginavam que, 40 anos depois, a 
rede, o sistema universitário, a fundação e o colégio, que formam o 
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Pitágoras dentro e fora do País, contariam com tamanho crescimento: 
mais de 500 escolas, 200 mil alunos, 20 mil educadores, além do 
enorme número de postos de trabalho gerados direta e indiretamente, 
seis escolas no Japão, faculdades em Belo Horizonte, Betim, lpatinga 
e Nova Lima. 

Evando Neiva, Júlio Cabizuca e Walfrido dos Mares Guia continuam 
à frente do Pitágoras, cujo atual Presidente Executivo é o Prol. Walter 
Braga. 

Não quero me alongar muito, senão falaríamos ainda dos avanços 
da internet, de um modelo exemplar e ousado de gestão empresarial, 
dos planos para o futuro, com mais unidades, novos cursos superiores 
e de pós-graduação. Tudo isso para dizer que o Pitágoras é uma 
referência nacional em qualidade em educação e que ensino de 
qualidade e de vanguarda, voltado para a formação do cidadão, são 
as marcas dessa notável instituição. 

Agradeço a presença de todos e parabenizo o Pitágoras por tudo o 
que vem realizando, desejando que outros 40 anos consolidem sua 
marca de competência e seriedade. Parabéns aos fundadores, 
diretores, professores, alunos, ex-alunos e colaboradores, que juntos 
compõem o Pitágoras. Parabéns a todos, um grande abraço e 
obrigado. 

Palavras do Sr. Walter Braga 
Boa noite a todos e a todas! Exmos. Srs. Deputado Rogério Correia, 

Vice-Presidente da Assembléia Legislativa; Secretária Eleonora Santa 
Rosa; Walfrido dos Mares Guia, Ministro e fundador do Pitágoras, que 
tem sido, para nós, que trabalhamos na casa, um amigo e um 
professor; Deputado Federal José Militão; Ronaldo Vasconcellos, 
Vice-Prefeito de Belo Horizonte; Prol. Evando Neiva, amigo e 
fundador do Pitágoras - a cada dia, dá-nos amostra de generosidade, 
carinho, afeto pela organização e pelas pessoas que nela trabalham; 
Profa. Vera Maria Neves Victer Ananias; Deputado Carlos Gomes, 
que se insere na história do Pitágoras e é autor do requerimento que 
deu origem a esta homenagem. Em nome da família Pitágoras, 
agradeço-lhe a atenção e deferência. Sentimo-nos muito honrados por 
estarmos aqui. 

Senhoras e senhores, colegas de Pitágoras. O Deputado Carlos 
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Gomes já apresentou raios X do Pitágoras. Todavia, as coisas têm 
evoluído com muita rapidez. Temos, então, conseguido resultados que 
modificam alguns números. É com grande prazer que, junto a cada 
um de vocês, celebramos os 40 anos da nossa organização aqui, na 
Assembléia Legislativa, na Casa do povo de Minas. O Pitágoras. que 
teve início em 11/4/66 como um curso pré-vestibular - não tenho 
dúvida de que muitos de nós estudamos nessa instituição e, de 
alguma parte, fazemos parte da sua história -, contando com ousadia 
e com o sonho daqueles jovens, a exemplo do Evando, do Cabizuca, 
do Walfrido, do Marcos e do Mazoni, tem contribuído, de maneira 
decisiva, com a qualidade da educação em nosso Estado, no País e, 
por vezes, no exterior. 

Já atuamos no lraque, Mauritânia, Angola, Gongo, Peru e China. 
Hoje, preparamo-nos para, brevemente, atuarmos nos Estados 
Unidos, na França, na Grécia, entre outros países. Em 2006, como 
disse o Deputado Carlos Gomes, estamos atendendo mais de 200 mil 
alunos no Brasil e no Japão. Crianças, jovens e universitários que 
compartilham dos nossos valores, da nossa qualidade educacional e, 
principalmente, da nossa humildade em aprendermos e nos tornarmos 
melhores. A história tem-nos mostrado isso. 

A Fundação Pitágoras, presidida pelo Prol. Evando Neiva, um de 
nossos fundadores, que é o braço de responsabilidade social da 
nossa organização, leva a dezenas de Municípios as mais 
contemporâneas aprendizagens sobre gestão para sistemas 
educacionais públicos e, nos dias de hoje, já abrange mais de 150 mil 
alunos. 

Hoje a nossa família conta com centenas de milhares de pessoas. 
São os nossos ex-alunos, alunos e suas famílias, que, com a 
confiança no nosso trabalho, foram parceiros imprescindíveis na 
construção do Pitágoras. 

Nascemos em Minas Gerais e nos orgulhamos muito de ser mineiros 
de origem. Hoje somos um conjunto de cerca de 600 escolas 
integradas, estando presente em todos os Estados do Brasil, seis 
unidades no Japão e já contamos com nove "campi" universitários. 

O Pitágoras é uma das maiores organizações educacionais do País 
e tem sido reconhecido pelo meio educacional e empresarial como 
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uma referência em educação. Tenham a certeza, todos os mineiros, 
de que o Pitágoras tem ajudado a fortalecer o nome da nossa cidade, 
da nossa Belo Horizonte e de nossa Minas Gerais, no Brasil e no 
exterior. 

Durante a nossa trajetória, tivemos muitas oportunidades para 
aprender, compreender os novos desafios, ver no outro e no diferente 
novas formas de agir e pensar, complementares às nossas. Desde a 
nossa fundação, alguns pilares têm-nos apoiado: qualidade, o gostar 
de gente, ética, transparência, humildade e a energia necessária para 
nos tornarmos melhores a cada dia. 

Ao comemorarmos 40 anos, estamos trabalhando para iniciarmos 
mais um novo ciclo de aperfeiçoamento e crescimento empresarial. 
Temos muitos sonhos, muito trabalho, muitos desafios. O Pitágoras é 
o resultado de uma obra coletiva, de uma obra rica. Muitos homens e 
mulheres se dedicaram à construção dessa instituição. As coisas 
estão tornando-se mais fáceis para nós, que hoje estamos à frente do 
Pitágoras, muito em função das pessoas que já atuaram nessa 
organização com enormes contribuições que foram sendo deixadas ao 
longo da história. 

Precisamos reconhecer e agradecer a cada uma dessas pessoas, 
que contribuíram conosco, como os fornecedores, os amigos, a 
comunidade. Agradecer ao Cabizuca, ao Evando e ao Walfrido, os 
três fundadores, que ainda permanecem conosco, professores de 
milhares de mineiros. Aliás, é disso que mais ouvimos falar. Eu estava 
conversando com o Rubens, e ele dizia que havia sido aluno do 
Walfrido. Outro foi do Cabizuca, outro do Evando. Quase todo mineiro 
e belo-horizontino tem algum familiar que passou pelas mãos de um 
desses três professores. Nós, do Pitágoras, queremos deixar uma 
palavra especial a eles. Não podemos deixar de falar isso. 

Continuamos caminhando. Temos aprendido e, em um processo 
contínuo, temos somado à nossa experiência novas aprendizagens na 
busca permanente por novos e desafiadores conhecimentos. 

É uma longa caminhada desde a fundação, há 40 anos. Mas é 
paradoxal isso. Por mais que caminhemos, mais próximos buscamos 
estar da nossa origem, da nossa semente. Essa é uma jornada 
interminável. Quanto mais caminhamos, mais buscamos qualidade, 
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gostar de gente, sermos éticos, humildes para aprender, transparente 
nas decisões. Ao invés de nos distanciarmos de nossas origens, dela 
nos aproximamos cada vez mais. 

Os fundadores tiveram sabedoria, generosidade, competência e 
determinação para plantar aquela semente. Imagino que, naquela 
semente- nós que somos do Pitágoras-, eles já enxergavam a árvore 
que estavam plantando. Temos, nós e as próximas gerações 
Pitágoras, a missão de, em um ciclo interminável, estarmos cada vez 
mais próximos dos ideais iniciais. 

Em nome da equipe do Pitágoras, da minha companheira de 
Presidência, Alícia Figueiró, Vice-Presidente, e de todos os meus 
colegas que estão aqui, queremos deixar um profundo agradecimento 
à comunidade de Minas Gerais, e em especial à de Belo Horizonte, 
berço onde demos os primeiros passos e que sempre nos acolheu. 
Essa comunidade mineira nos apoiou e nos permitiu sonhar juntos. 
Nosso agradecimento muito especial a esta Casa. Muito obrigado a 
todos. 

Tenho certeza de que cada um de nós, que hoje trabalhamos no 
Pitágoras, tem profundo orgulho de estar nesta Casa e de contribuir 
com a educação em Minas Gerais e no Brasil. Muito obrigado. 

Palavras do Ministro Walfrido dos Mares Guia 
Boa noite a todos: caro Deputado Estadual Rogério Correia, Vice-

Presidente da Assembléia Legislativa, representando o Presidente em 
exercício, o amigo Deputado Rêmolo Aloise; amiga Leonora Santa 
Rosa, Secretária de Cultura do Estado de Minas Gerais, 
representando o querido Governador; companheiro Evando Neiva, 
amigo desde a fundação, na pessoa de quem quero cumprimentar o 
Júlio Cabizuca, que não pôde comparecer e também é nosso 
companheiro de 40 anos, e toda sua família; Deputado Carlos Gomes, 
que, generosamente, tomou a iniciativa de promover esta homenagem 
ao Pitágoras nesta noite, o que muito nos honra e sensibiliza; 
companheiro e colega de trabalho do PTB, Deputado Federal José 
Militão; Ronaldo Vasconcelos, Vice-Prefeito de Belo Horizonte, que 
aqui representa o Prefeito Fernando Pimentel, que também é nosso 
companheiro e amigo; Profa. Vera Victer Ananias, que representa o 
Reitor Antônio Eustáquio, da Universidade Católica - quero agradecer 
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a sua presença e peço que leve um abraço ao querido amigo Patrus -; 
Walter Braga, Presidente Executivo do Pitágoras, ex-aluno e 
professor, executivo por muitos anos e brilhante comandante; toda a 
família Pitágoras na pessoa dele e da Alicia Pinheiro, Vice-Presidente 
de Administração e Finanças; companheiro e amigo Nilmário Miranda, 
ex-Ministro dos Direitos Humanos do governo Lula, que nos honra 
com sua presença; Maria Elvira, ex-Deputada e Secretária de 
Turismo, amiga e companheira; Deputada Elbe Brandão, também 
minha amiga e companheira, na pessoa de quem cumprimento os 
demais Deputados desta Casa; companheiros presentes; meus 
familiares, Sheila e Érica - o Léo infelizmente não pôde estar 
presente -; Luís Fernando; quero dar um grande abraço em todos, 
incluindo os Prefeitos que nos honraram com sua presença e os 
companheiros do Pitágoras, professores e professoras. 

Estamos muito felizes hoje, Presidente Rogério, por estarmos aqui 
comemorando os nossos 40 anos. Este é um ano muito importante 
para nós. O Pitágoras começou como uma sociedade de trabalho. 
Trabalhamos 40 anos, trabalhamos muito e continuaremos 
trabalhando. Montamos uma equipe. Tivemos espírito de equipe 
desde o primeiro dia. Sócios se transformaram em amigos, amizade 
que perpassou aos familiares: nossas esposas e filhos são amigos; 
alguns são amigos íntimos; comemoramos essa amizade sendo 
padrinhos de casamento dos filhos dos nossos sócios e com 
encontros permanentes. 

Tivemos o juízo e a inteligência de, em 1998, entender que a 
velocidade das mudanças é muito grande e, por mais que nos 
preparemos, não conseguimos acompanhar todas elas. Assim, 
fizemos um programa de profissionalização do Pitágoras. 

A síntese desse programa é o Walter, Presidente, e a Alicia, Vice-
Presidente, que são dois jovens. O Walter foi o nosso aluno no pré-
vestibular, depois professor, construiu uma bela carreira conosco. A 
Alicia veio trabalhar na área financeira do Pitágoras há 18 anos. 

Hoje o Pitágoras é uma organização profissional, transparente, ética, 
rigorosamente cumpridora das suas obrigações. Para terem idéia, há 
mais de 30 anos o Pitágoras, sendo uma empresa limitada, é 
auditada, como se fosse uma empresa na Bolsa de Valores, com 
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milhares de sócios. 
É uma empresa que tem o conceito de responsabilidade social 

levada ao pé da letra. Quando alcançamos tamanho e competência, 
organizamo-nos numa fundação. A Fundação Pitágoras é presidida 
com maestria pelo Evando Neiva, que dedica grande parte do seu 
tempo para servir à educação pública do nosso Estado e do nosso 
País. 

Alguns milhares de alunos têm acesso ao mesmo instrumental que 
recebem os alunos das escolas Pitágoras, por meio de serviço 
prestado à comunidade, sem custo. Fazemos isso para compartilhar.o 
que aprendemos e o que deu certo com dezenas de Prefeituras, aliás, 
até fora de Minas Gerais, como é o caso de São Bernardo do Campo, 
Sorocaba e de outras cidades em que toda a rede estadual é 
gerenciada pelo sistema de gerenciamento integrado. 

Em Belo Horizonte e em muitas cidades do Estado, estamos 
desenvolvendo um piloto para demonstrar que podemos oferecer 
educação da melhor qualidade, daquela que sonhamos para os 
nossos filhos, com os recursos que temos. 

Os melhores professores de Belo Horizonte, de Minas e do Brasil 
são os que temos. Portanto é para eles que temos de trabalhar e a 
eles dar atenção não apenas na questão dos desafios da carreira, 
sobretudo com mérito e desempenho, mas também na parte social, do 
conhecimento e de ser exemplo para os alunos. 

A escola pública desempenha papel fundamental numa democracia, 
pois é o passaporte da cidadania. E na escola pública que é forjada a 
cidadania. No nosso país, 93% dos alunos matriculados no ensino 
fundamental estão na escola pública e apenas 7% estão na escola 
particular. Há 15 anos, 70% dos alunos matriculados no ensino médio 
estavam na escola particular; hoje 90% desses alunos estão na escola 
pública e apenas 10%, no ensino particular. Já no ensino superior, 
esse percentual muda em função das circunstãncias que o envolvem 
de fato. Hoje, dos nossos 4.500.000 alunos matriculados no ensino 
superior no Brasil, 3.200.000 estão nas escolas particulares, 
filantrópicas com ou sem fins lucrativas, e 1 .200.000 estão nas 
escolas federais, estaduais e nas poucas municipais. Ainda temos 
mais 130 mil alunos do ano passado e mais 130 mil deste ano 
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provenientes do ProUni. 
O ProUni é um programa que o Presidente Lula criou num momento 

de sabedoria, o qual dobra o número de vagas da universidade federal 
por ano. De todas as vagas oferecidas pela universidade federal no 
ano, que foram 122 mil vagas, com o ProUni esse número chegou a 
130 mil. As universidades particulares abrem vagas para alunos 
carentes escolhidos pelo governo, com critério de mérito, com 
histórico do Enem, para que possam cursar gratuitamente as 
universidades particulares, independentemente de elas serem 
instituições com ou sem fins lucrativos. 

Hoje a educação no Brasil é um fenômeno. Temos 55 milhões de 
brasileiros que saem todos os dias de casa para estudar. Se alguém 
considerar que este país não dará certo é porque não acredita em si 
mesmo. Estamos com 97% dos nossos jovens na escola, e ela só 
tende a melhorar. As escolas públicas e particulares podem melhorar 
em relação a si mesmas sistematicamente. Temos uma experiência 
inesgotável nessa área. 

Fico até emocionado, porque já estive neste recinto muitas vezes, 
Deputados Rogério Correia e Carlos Gomes. A primeira delas, na 
posse do Dr. Tancredo e do Dr. Hélio Garcia, em 15/3/83. O Dr. 
Tancredo na redemocratização do País, como Governador de Minas, 
e o Dr. Hélio Garcia como Vice; e era Presidente da Casa o então 
Deputado Genésio Bernardino. Foi a primeira vez que estive aqui, na 
Mesa, e assistimos de perto aos discursos. Depois, vim até aqui, 
nesta tribuna, de onde falo hoje, como Secretário de Educação, em 
setembro de 1991 - momento em que estavam presentes a Deputada 
Maria Elvira e o Deputado Rogério Correia, entre outros -, para 
discutirmos o plano estadual de educação do governo Hélio Garcia, o 
qual começou com uma discussão muito complexa, porque estávamos 
num momento crítico na educação do Estado. O plano foi reconhecido 
pelo Unicef como uma política educacional correta, que transformava 
a escola pública em uma escola autônoma, pública e da comunidade, 
e não estatal e do governo. Uma escola que era dirigida por Diretores 
líderes, escolhidos por mérito, testados em prova escrita e escolhidos 
pela comunidade depois de aprovado, com mandato, uma escola cujo 
colegiado que criamos tinha poder deliberativo na área administrativa 
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financeira e pedagógica, podendo, inclusive, influir na expansão 
curricular. Uma escola em que descentralizamos todos os recursos 
disponíveis no Estado, em que começamos com um orçamento na 
educação, em 1991, de 36% das despesas correntes líquidas do 
Estado, e terminamos oito anos depois, no final do governo Eduardo 
Azeredo, que continuou todas as políticas com 45% das receitas 
correntes líquidas no Estado, na educação. 

Foram oito anos em que foi possível trabalhar diretamente na 
educação pública. Vejo, com alegria enorme, o Prol. Ulisses Panisset, 
meu companheiro, amigo, ex-Presidente do Conselho Estadual de 
Educação, do Conselho Federal de Educação, notório educador das 
Minas Gerais e que era o Presidente do Conselho. Em 1991, há 
apenas 15 anos, o Estado de Minas Gerais contava com 300 mil 
alunos matriculados no ensino médio, isso no Estado inteiro. Há 15 
anos, a estatística oficial era de 300 mil alunos no Estado. Um Estado 
que tinha mais de 15 milhões de habitantes, e contávamos com 
apenas 300 mil alunos matriculados no ensino médio, 105 mil na 
escola privada e quase 200 mil na escola pública. Oito anos depois, 
contávamos com 1 milhão na escola pública e os mesmos 105 mil na 
escola particular. O mercado da escola particular já estava tomado, 
não havia clientela, mas havia muitos e muitos jovens que ansiavam a 
chance de ter o então 2' grau, hoje ensino médio. Chegamos, na 
década de 90, com mais de 1 milhão de alunos matriculados no 
ensino médio - isso, em oito anos - em Minas Gerais. Foi o Estado 
que deu exemplo para o País, porque fizemos um pacto para a 
educação com todos, sem exceção. 

A educação é a forma de transformar o País. O Pitágoras, que hoje 
é homenageado com sua sabedoria e filosofia, sendo nosso patrono, 
já dizia isso há séculos antes de Cristo: "Educa a criança que não 
precisarás de punir o adulto". O Cícero, 106 anos antes de Cristo, 
perguntava: "Que maior e melhor presente podemos dar à República 
do que ensinar e educar a juventÜde?". 

Portanto estamos há 2 mil anos procurando educar a juventude para 
construir a Nação. O Brasil tem feito isso. Hoje é raro encontrarmos 
governantes que não entendam a importância da educação. 

Hoje é raro encontrarmos governantes que não entendam a 
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importância da educação, a educação da cidadania, que tem de ser 
feita na escola cidadã, autônoma, da comunidade, estatal, pública, 
para ser de todos, e não de alguns, a fim de garantir às crianças que 
lá estão as aquisições cognitivas, o desenvolvimento de atitudes, de 
habilidades e de valores. O papel da escola é garantir um pouquinho 
de conhecimento dessa montanha que é o conhecimento da 
humanidade. Ele é ensinado pouco a pouco, gota a gota, na escola. 
Essa garantia a escola tem de dar, caso contrário, ela não cumpre o 
seu papel. 

A educação não é uma responsabilidade apenas do Estado, mas da 
família e da sociedade. Deixar o vidro quebrado na escola, achando 
que o Governador tem de ir lá mandar trocar, é uma infantilidade. Por 
menor que seja uma coisa na escola, seja um jardim, um vidro, uma 
porta, um giz, um quadro-negro ou uma biblioteca, tudo é do povo, da 
comunidade. A escola é do povo. Os pais que estão ali pagam 
impostos para mantê-la, quando compram leite, carne, remédio, 
roupa, tomam um ônibus, pagam a luz, o telefone e a água. Quando 
eu era Secretário do Planejamento, 83% das receitas do Estado eram 
oriundas do ICMS, apenas 17% eram de transferências federais. 

Portanto os usuários da escola são os seus donos. Temos, assim, 
de trabalhar para os filhos desses usuários, garantindo-lhes o sucesso 
na s• série e no segundo grau, para terem o passaporte da cidadania. 

Demos, no Pitágoras, uma pequena contribuição nesses 40 anos. 
Formamos milhares de jovens. Muitos que entraram na instituição com 
2 anos de idade, como os nosso filhos, não é Evando, percorreram 
toda a vida educacional no Pitagóras. Na verdade, a Érika entrou com 
4 anos; o Leo, com 2. Temos alunos que estão na instituição a 22 
anos consecutivos, estando hoje na faculdade. 

A maioridade absoluta no Brasil é de 35 anos. A nossa legislação 
eleitoral exige essa idade para ser candidato a Senador ou a 
Presidente da República. Fizemos 35 anos para, só depois, 
fundarmos as nossas faculdades. Estão indo, graças a Deus, 
maravilhosamente bem, extremamente bem lideradas. Há um Reitor 
extraordinário, que está aqui, o Prol. Aécio Lira. É um piauiense que 
escolheu Minas Gerais para estudar e brilhar. Foi Diretor da Escola de 
Engenharia da UFMG, pós-doutor no MIT, atualmente é o nosso 
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Reitor. Estamos, hoje, em lpatinga, Betim, Nova Lima, com três 
"campi" em Belo Horizonte. Em Montes Claros, temos uma parceria 
com o Grupo Padrão, com quase 3 mil alunos. 

Temos um desafio para este país inteiro: ir aonde estão os alunos, e 
não trazê-los às Capitais. Fica impossível o aluno trabalhador ter de 
mudar para uma cidade maior para ter uma educação superior. 

Estamos num momento de crescimento no País, um momento 
extraordinário. O Congresso Nacional entende isso com clareza. Fui 
Presidente da Comissão de Educação da Câmara, nos anos 2001 e 
2002. A Maria Elvira também foi. As nossas reuniões eram 
extraordinariamente ricas, cheia de gente, com reivindicações de 
todas as formas. Discutíamos, semanalmente, a pauta da educação. 
Assim também é aqui, na Assembléia. Toda transformação na 
educação é em longo prazo, basta lembrar que uma criança, para ter 
sucesso no seu primeiro passo, para se tornar um cidadão, tem de 
trabalhar, estudar oito anos, para apenas formar-se no ensino 
fundamental. Depois tem de estudar mais três anos para formar-se no 
ensino médio, a fim de ter uma chance de Hntrar no mercado de 
trabalho, ganhando R$600,00 ou R$700,00. Só depois, então, fará um 
curso técnico, um pós-médio ou um curso de tecnólogo, que a nova 
legislação permite, ou mesmo fazer um curso superior. Vem depois a 
especialização, a pós-graduação "stricto" ou "lato sensu". Os que 
querem fazer a carreira universitária ou a carreira acadêmica 
estudaram ainda um pouco mais, para aprofundar os seus estudos na 
pesquisa. 

O Brasil está fazendo isso muito bem, pois as coisas estão 
melhorando muito. Há muita gente aqui, nesta sala, que contribuiu 
muito para isso, tanto do lado dos professores como do lado do 
sindicato, das escolas e das leis. 

Vejo aqui, por exemplo, o Vereador Carlão, ex-Deputado, com quem 
estivemos juntos - quando viemos discutir o nosso plano, em 1991, o 
Deputado Carlão estava aqui; era o Líder do PT. 

Fato é que o Brasil está melhorando a olhos vistos. Não vou falar da 
questão econômica, porque salta aos olhos o que acontece hoje. 
Aliás, há uma coisa que acontece hoje e que jamais aconteceu em 
nossa história: o Brasil, simultaneamente, conseguir dominar a 
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inflação, mantendo-a baixa, e crescer, com queda no valor da taxa de 
juros, superávit na exportação e no balanço de pagamento, nas 
contas internacionais, controle do déficit fiscal e superávit primário. 
Simultaneamente, isso nunca aconteceu em nossa história; nunca 
tivemos tudo isso no mesmo ano. Nos 40 anos em que eu, Evando e 
Cabizuca estamos no Pitágoras, isso nunca aconteceu 
simultaneamente. Já tivemos crescimento de 6% ou 7%, com inflação 
de 3.000%; crescimento com perda na balança comercial; crescimento 
com desemprego. Aliás, sobre isso, o Celso Furtado nos deu uma 
lição: para que crescer com desemprego? Qual o propósito? 
Enriquecer mais os que são ricos? Temos é de desenvolver, o que 
significa crescer com geração de emprego e renda, para que não 
tenhamos de fazer o que está sendo feito agora e que jamais foi feito: 
estender uma mão para 42 milhões de pessoas ou 11.1 00.000 
famílias que não têm como comer, para, com a outra, arranjar 
emprego para os que já estão prontos para trabalhar e para os que 
foram deserdados pela educação. Há causas para a situação desses 
que são hoje os fregueses do Bolsa-Família, já com certa idade -
acima de 18 anos-, e uma causa maior do que a soma de todas as 
outras, segundo pesquisa do lpea, em um trabalho notável do 
pesquisador Ricardo Paes de Barros: faltou-lhes educação, na hora e 
idade certas, educação de qualidade. Tivessem-na recebido, não 
estariam sem emprego; por serem semi-analfabetos, iletrados, não 
conseguem trabalho e não têm condição de sobreviver e de educar os 
seus filhos. 

Então, é hora de estender a mão, como estamos fazendo e como o 
Presidente Lula faz com maestria, em um programa inusitado. Não é 
um programa piloto, mas um programa universal - abrange todos, 
100%. Não poderia deixar de falar isso, até porque seria uma injustiça 
se, neste dia, eu não comemorasse com vocês: 11.100.000 famílias 
atendidas, em todas as cidades do Brasil, pelo Bolsa-Família. Se é 
pouco para nós, perguntem a eles se R$80,00 ou R$90,00 é pouco. 
Perguntem para quem vive com R$1 ,00 por dia, com uma família de 
cinco pessoas, de repente receber o dobro ou mais 50% do que tem 
para viver todos os dias de sua vida. 

Do lado de cá, estamos nós, trabalhando na educação, na saúde, no 
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turismo, na cultura, em todas as áreas, para criar emprego, 
oportunidade de trabalho. E, no mundo de hoje, há chance para 
alguém que não estude? Com a evolução da tecnologia, aliás, com a 
avassaladora mudança tecnológica, hoje se aprende uma coisa que 
amanhã já estará obsoleta; assim, se a pessoa não aprendeu a 
aprender, ela não poderá mudar de emprego. E a escola tem o papel 
de ensinar e de levar o aluno a aprender, a se adaptar às mudanças. 

O turismo tem papel fundamental na mão da geração de emprego, 
porque é o setor mais dinâmico do mundo, que mais gera emprego -
um em cada nove- e o maior da economia mundial, com 10% do PIB. 
Por tudo isso, já geramos, nesses 42 meses, 728 mil empregos e 
vamos gerar 1.200.000 até o final do ano que vem. 

Isso tem tudo a ver com o Pitágoras, que, há 40 anos, vem 
acompanhando o cenário brasileiro. O Carlos Gomes disse aqui uma 
coisa interessante. Quando eles bloquearam os nossos recursos, era o 
dia 15; e as mensalidades foram pagas no banco, no dia 13. O banco 
guardava um dinheiro chamado 0+2; portanto, no dia seguinte, ele 
não estava liberado e, no dia 15, estava bloqueado. Assim, tivemos de 
tomar dinheiro emprestado nosso, no Banco Central, para cobrir a 
folha de pagamento ao final do mês. Sobrevivemos a isso. O Brasil 
sobreviveu a essas maluquices, como ao congelamento de preços, 
absolutamente demagógico, por seis meses, como se fosse aquele 
jogo de estátua-licença: imaginem congelar as posições de quem está 
na ponta do pé, esticado, e, ao mesmo tempo, de quem está deitado 
no sofá! 

Agora, não. Estamos crescendo com sustentabilidade, com pilar, e 
como o bambu. Você planta uma sementinha de bambu; um mês, dois 
meses, três meses depois, nada. Morreu? Em seis meses, aparece a 
primeira folha, que depois cresce como um tufão. Por quê? Porque 
enraizou. Aí pode ventar que não sairá mais do lugar. 

Assim é política de qualidade, a educação e as políticas públicas. 
Primeiro, é necessário plantar, ter paciência, acreditar, ter liderança e 
coragem, para depois colher. E é a sociedade quem colhe. Os 40 
anos do Pitágoras são 40 anos sintonizados com esse tempo na 
política, na solidariedade e no reconhecimento do valor das pessoas 
sem egoísmo. Fomos e somos uma sociedade de trabalho, e não de 
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capital. 
Começamos dando aula, e nosso capital era o conhecimento. 

Investimos tudo que o Pitágoras produziu no Pitágoras. A 
remuneração dos sócios era proporcional às necessidades, mas a 
imensa maioria dos resultados foi investida no negócio, por isso ele é 
sólido e cresce, de maneira extremamente saudável, numa área nova, 
que é a do ensino superior. 

Temos parceiros extraordinários. Podemos escrever livros sobre 
parcerias. O que seria de nós se não fossem os parceiros? Temos 
que trabalhar com os parceiros Estado, Município, família, pai, mãe, 
fornecedor, aluno - razão do nosso trabalho -, pensando no 
desenvolvimento da Nação. 

Meus amigos, com esse espírito de entusiasmo, pelo caminho 
percorrido e pelo que virá, estamos preparados profissionalmente para 
percorrer muitos anos neste extraordinário Estado de Minas Gerais e 
nesta cidade de Belo Horizonte. Devemos tudo a esta extraordinária 
cidade de Belo Horizonte, que nos acolheu a todos. Aqui começamos 
e crescemos. Plantamos e colhemos aqui o que pretendemos 
reconhecer a vida inteira. Agora, estamos espalhados no Brasil inteiro. 

Tivemos a experiência de trabalhar com os alunos mais pobres nos 
canteiros de obra. Ao chegarmos em Tucuruí, em 1983, havia 14 mil 
crianças, filhas dos peões das obras, morando no meio da selva, no 
Pará. Ficamos 10 anos com aqueles meninos e tivemos que aprender 
uma nova pedagogia. No primeiro ano, levamos o que fazíamos em 
Belo Horizonte, na Cidade Jardim, na Pampulha, na Timbiras. As 
crianças estudavam pela manhã e à tarde. Trabalhávamos com 
adultos no supletivo. Aprendemos uma montanha de coisas para 
garantir o sucesso daquelas crianças. E elas tiveram sucesso. Isso 
incorporou uma lição em nossas vidas. 

Sempre tivemos o apoio dos educadores e parceiros. Vejo com 
alegria a presença da Profa. Vera, representando a Universidade 
Católica, porque nascemos por causa dessa instituição. Em 1996, D. 
Serafim recomendou ao Diretor do Instituto Politécnico da 
Universidade Católica - lpuc - que fizesse o vestibular no meio do ano. 
No dia 11 de abril, começamos a dar aula para os alunos. Passaram 
todos. No segundo semestre, passamos de 33 para 70, dobramos 
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nossa matrícula. 
Nosso destino era a educação porque eu, o Evando, o Cabizuca, o 

Mazoni e o Marcos éramos engenheiros e professores da 
universidade federal. Em 1972, eu, Evando e Cabizuca pedimos 
demissão com o coração partido. O Marcos, meu irmão, era cientista. 
Homenageio a esposa dele, aqui presente, a Henriqueta, que é nossa 
sócia e companheira. 

O Marcos, meu irmão, foi um fundador importantíssimo. Ele era o 
nosso "benchmarking". Já era um PHD, um cientista, professor da 
Escola de Medicina, já era reconhecido, e nós éramos meninos. O 
Evando tinha 21 anos, e eu tinha 23 anos, quando começamos. E 
começamos com a visão de fazer direito, de fazer bem feito, de 
prestar contas, de sonhar grande, de andar depressa e ter 
responsabilidade social. Fico muito agradecido à Assembléia 
Legislativa, Deputado Rogério Correia, e a V. Exa., Deputado Carlos 
Gomes, por sua iniciativa pessoal. É importante que eu possa falar um 
pouco disso, para que possamos saber o quanto esse Brasil pode 
fazer. Quem tem um pouco mais de educação já pode fazer muito 
pelos outros, sobretudo quando se organiza. 

Fico muito honrado por estar usando este microfone em nome dos 
meus companheiros, do Pitágoras e de seus sócios, falando depois do 
nosso principal executivo, o Presidente Walter Braga, agradecendo a 
gentileza da Assembléia pela homenagem. Posso garantir-lhes que 
vamos honrar esta cerimônia porque o Pitágoras tem os princípios de 
uma educação para todos, uma educação de qualidade e quer 
compartilhar o conhecimento com a sociedade, da forma mais 
organizada possível, quer ser uma instituição exemplar, o que não é 
difícil, basta cumprir as obrigações. É mais difícil não ser exemplar do 
que ser. 

Anteontem, eu e o Patrus fomos de avião para Brasília, e ele 
lembrava as reuniões intersindicais da década de 70, quando eu 
representava o Pitágoras no sindicato. Eu era do sindicato patronal, e 
o sindicato dos professores ainda não era Sind-UTE, era a UTE, 
sempre dirigido por um competente lutador da educação, um 
trabalhador duro na queda. O Patrus era o advogado do sindicato e 
lembrava as nossas negociações. Tínhamos um Presidente patronal 
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muito seco, e nós acabávamos ali, contemplando, organizando, 
procurando fazer a coisa mais correta, mais tranqüila, mais 
transparente. Tudo isso faz parte da nossa história. Quem trabalha 
com educação não pode ser diferente porque temos que dar o 
exemplo. Podemos dar aula de matemática, como eu dei, mas como 
vou dar aula de justiça, de honra, de solidariedade e de respeito? 
Tenho que dar o exemplo nos mínimos detalhes do dia-a-dia. A cada 
minuto, a cada momento, ao falar com um aluno, ao corrigir uma 
prova, ter justiça na correção, entender as circunstâncias, tratar as 
pessoas corretamente. Esse é o papel da escola - conhecimento, 
atitudes, habilidades e valores. Podemos medir se tudo isso está 
sendo entregue adequadamente. Agradeço emocionado esta 
oportunidade. Felicidades a todos. Muito obrigado. 

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

institucional do Grupo Pitágoras que será apresentado. 
- Procede-se à exibição de vídeo. 

Entrega de Placa 
O locutor - Neste momento o Deputado Rogério Correia, 

representando o Presidente em exercício da Assembléia Legislativa, 
Deputado Rêmolo Aloise, acompanhado do Deputado Carlos Gomes, 
autor do requerimento que deu origem a esta homenagem, fará, ao 
Ministro Walfrido dos Mares Guia e aos Profs. Walter Braga e Evando 
Neiva, a entrega de uma placa alusiva a esta homenagem. A placa 
contém os seguintes dizeres: "Proposta pedagógica consistente, 
trabalho sério e dedicado, metodologia com forte formação 
humanística e responsabilidade social são marcas do Grupo 
Pitágoras, que há 40 anos investe em ações para a melhoria da 
qualidade de ensino, sem esquecer os valores da solidariedade e da 
fraternidade. A Assembléia Legislativa de Minas, em nome do povo 
mineiro, presta sua homenagem ao Grupo Pitágoras, por todas essas 
qualidades que o tornam referência nacional em educação." 

- Procede-se à entrega da placa. 
Palavras do Sr. Presidente 

Boa noite a todos e a todas. Em primeiro lugar, cumprimento as 
autoridades da Mesa: a Secretária de Cultura, Eleonora Santa Rosa, 
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que neste ato representa o Governador do Estado Aécio Neves; o 
Prol. Walter Braga, o Deputado Federal José Militão; Ronaldo 
Vasconcellos, Vice-Prefeito de Belo Horizonte, que, nesta 
oportunidade, representa o Prefeito Fernando Pimentel; Prol. Evando 
Neiva, sócio-fundador do Grupo Pitágoras; Profa. Vera Maria Neves 
Victer Ananias, Pró-Reitora de Extensão, representando a PUC; e 
companheiro Deputado Carlos Gomes, autor do requerimento que deu 
origem a esta justa homenagem. Aproveito para parabenizá-lo pela 
iniciativa de homenagear o Pitágoras pelos seus 40 anos. 
Cumprimento, ainda, o Ministro de Estado de Turismo e sócio-
fundador do Grupo Pitágoras, Walfrido dos Mares Guia, que tão 
brilhantemente, junto às demais autoridades, expôs a razão desta 
homenagem. 

A justeza da homenagem feita ao Grupo Pitágoras acaba 
estendendo-se à evolução do sistema educacional no Brasil. O 
Ministro Walfrido, com muita razão, é sempre otimista com o futuro do 
País, já que temos tido muita evolução, principalmente nos últimos 40 
anos, época que, aliás, coincide com a história do Grupo Pitágoras. 
Por isso, a abordagem que ele fez é muito importante. 

É de se comemorar, sim, o fato de o Brasil alcançar o número de 
130 mil novos estudantes universitários, por meio do programa 
ProUni, que concede bolsas aos estudantes mais carentes. Estes, 
aliás, bem como suas famílias, jamais poderiam sonhar com o 
ingresso em universidades privadas de qualidade, que também são 
preparadas para o ensino universitário. No ano passado, só em Minas 
Gerais foram 28 mil novos estudantes. Esse dado nos deixa 
satisfeitos, pois demonstra a evolução do sistema educacional no 
Brasil e em Minas Gerais. 

O Ministro abordou outros pontos, mas pretendo ressaltar um fato 
acontecido ontem. Refiro-me à votação, no Senado, da criação do 
Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Fundeb. O Senado 
aprovou o Fundeb, e agora ele voltará à Câmara. Certamente, o 
Deputado José Militão nos ajudará a apressar a votação, o que 
significará mais R$4.500.000.000,00 na educação pública, desde a 
educação infantil, incluindo-se as crianças até 3 anos, até o ensino 
médio. 
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Portanto, isso é parte também da evolução educacional que temos e 
teremos no Brasil. Com certeza, o Fundeb contribuirá para melhorar 
muito a educação de nossas crianças e jovens. Destarte, ao entrarem 
na universidade, por meio do programa ProUni, nossos estudantes 
usufruirão de melhor qualidade de ensino. 

Tudo isso se deve também ao Bolsa-Família, citado pelo Ministro. 
Mais de 11 milhões de pessoas no Brasil, e quase 1 milhão em Minas 
Gerais, são beneficiadas. Para participar do programa, a criança tem 
de estar na escola. Há, portanto, um vínculo, o que é fundamental 
para que o Brasil cresça com justiça social. 

Registramos, ainda, grande evolução de novos pólos universitários. 
Em Minas Gerais, surgiram quatro deles: em Alienas, de onde sou 
cidadão honorário, em Diamantina, em Teófilo Otôni, em Uberaba e 
uma extensão em ltuiutaba. Além disso, registra-se a criação de 
vários novos Cefets no Brasil e em Minas Gerais. 

Tudo isso faz parte de uma evolução do sistema educacional 
brasileiro. O Ministro nos relatou a história do Pitágoras; disse-nos 
que, há 40 anos, o Pitágoras começava com 33 alunos. Assim, 
percebemos que a evolução educacional do sistema público ocorre 
também no sistema privado. O Grupo Pitágoras soube apostar no 
desenvolvimento do sistema educacional em Minas Gerais, no Brasil e 
até no exterior, por intermédio de parcerias. 

Portanto, o Sistema Pitágoras, sem sombra de dúvidas, esteve e 
está na vanguarda do sistema educacional brasileiro, sabendo 
reconhecer a necessidade da massificação da educação, porque, 
repito, não faremos nenhum país justo se não tivermos massificação e 
direito à educação para todos os brasileiros e brasileiras. Junto a tudo 
isso, deve haver qualidade no sistema educacional, o que sempre foi 
o forte do Sistema Pitágoras. Por isso, há 40 anos, o Pitágoras foi 
identificado por sua .excelência em ensino e tornou-se uma rede de 
referência importante na história da educação em Minas Gerais. Do 
pré-vestibular, criado nas dependências do Colégio Santo Antônio, 
expandiu-se a ponto de representar hoje uma das maiores redes 
privadas de ensino no Brasil. Seu curso preparatório, imediatamente, 
pela grande procura, tornou-se o maior da cidade, mas a vocação e a 
visão de seus fundadores incluíam uma percepção global de todo o 
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processo educativo. Criaram, então, em Belo Horizonte, seus 
primeiros colégios dedicados à educação básica. 

Nascia uma empresa moderna, adequada às necessidades de uma 
sociedade em evolução, mas firmemente comprometida com a 
qualidade de seus serviços. Assim, o Pitágoras foi atuar no exterior, 
cuidando da preparação de jovens e crianças brasileiras, deslocados 
para países estrangeiros. Era a primeira vez em que uma escola 
brasileira saía do nosso território para atender uma situação especial, 
fazendo com que nossas crianças não perdessem o contato com 
nossa língua, nossa história e nossas raízes. 

Sua expansão pelo País iniciou-se por regiões e Estados mais 
carentes, e nisso nos lembrou aqui o Xingu, partindo da Amazônia 
para as demais regiões. À medida que o sistema educacional 
brasileiro se ampliava, com a inclusão de uma massa maior de alunos 
no ensino médio, houve a necessidade de novos cursos superiores. 
Se algumas instituições viram na situação apenas uma chance para a 
rápida ocupação do mercado, o Pitágoras, ao inaugurar suas 
faculdades pioneiras, em Belo Horizonte e Curitiba, planejou, com 
seriedade, a inclusão de uma nova área na rede. 

Para o mundo moderno, integrado cultural e economicamente, era 
preciso uma visão estratégica, incluindo uma parceria internacional, 
digna da qualidade já reconhecida do grupo. Foi assim que buscou a 
associação com uma tarimbada instituição universitária norte-
americana do Estado do Arizona. 

Para os próximos anos, a rede Pitágoras tem um grande desafio, 
além de crescer dentro dos seus parãmetros de excelência. Trata-se 
da responsabilidade de gerar alternativas concretas e adequadas num 
universo educacional que incorporará novos atores na vida e no 
desenvolvimento do País. 

Além de uma questão de cidadania, a educação na atualidade torna-
se permanente, não só pelo avanço tecnológico, mas também pela 
rapidez com que as informações se renovam. Mas temos plena 
confiança de que o Pitágoras saberá se destacar neste panorama, em 
nome da participação que tem conquistado na evolução educacional 
do País. Parabéns, muito obrigado. 

Encerramento 
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O Sr. Presidente - A Presidência manifesta às autoridades e aos 
demais convidados os agradecimentos pela honrosa presença, e, 
cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as 
Deputadas e os Deputados para as reuniões especiais de amanhã, 
dia 7, às 9 e às 14 horas, nos termos do edital de convocação. 
Levanta-se a reunião. 

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 5/7/2006 

Às 1 O horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Elisa 
Costa e os Deputados Jayro Lessa, Dilzon Melo, José Henrique, Luiz 
Humberto Carneiro e Sebastião Helvécio, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Jayro 
Lessa, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Luiz Humberto Carneiro, 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 
mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Luiz Cláudio Monteiro, 
Analista de Planejamento e Orçamento do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário: João Vicente Diniz, Superintendente 
Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento em Minas Gerais e 
22 telegramas da Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Saúde 
(30/6/2006) e do Sr. Aguinaldo Mascarenhas Diniz, Chefe de Gabinete 
da Secretaria de Transportes e Obras Públicas (1 º/7/2006). O 
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as 
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 
2.115/2005 (Deputado Dilzon Melo); 3.077/2006 e 3.354/2006 
(Deputado José Henrique); 3.085/2006 (Deputado Sebastião 
Helvécio), no 1 º turno, e a Mensagem nº 615/2006 (Deputado Jayro 
Lessa), em turno único. 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. O Deputado Domingos 
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Sávio assume a Presidência dos trabalhos. Após discussão e votação, 
são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela rejeição do 
Projeto de Lei nº 3.204/2006 (relator: Deputado Jayro Lessa), 
registrando-se o voto contrário da Deputada Elisa Costa, e pela 
aprovação do Projeto de Lei nº 3.335/2006 com as Emendas nºs 1 e 
2, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Dilzon 
Melo), no 1 º turno. O Deputado Dilzon Melo se retira da reunião. É 
também aprovado o parecer, em turno único, que conclue pela 
ratificação da matéria por meio de projeto de resolução originado da 
Mensagem nº 615/2006. Os Projetos de Lei nºs 2.399/2005, no 2º 
turno, e 2.953 e 3.139/2006, no 1 º turno, são retirados da pauta por 
determinação do Presidente da Comissão por não cumprirem 
pressuposto regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a reunião extraordinária, hoje, às 16 
horas, para apreciação dos pareceres dos Projetos de Lei nºs 
3.391/2006, no 2º turno, e 2.953 e 3.139/2006, no 1º turno, determina 
a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 5 de julho de 2006. 
Domingos Sávio, Presidente - Leonídio Bouças - Dilzon Melo - Luiz 

Humberto Carneiro - José Henrique. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 

3.357/2006 
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas 

Relatório 
De autoria da Deputada Elbe Brandão, o projeto de lei em tela visa 

declarar de utilidade pública a Fundação Genival Tourinho, com sede 
no Município de Montes Claros. 

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu por sua juridicidade,1 constitucionalidade e legalidade, 
apresentando-lhe a Emenda nº 1. Vem agora a matéria a esta 
Comissão para deliberação conclusiva, nos termos do art. 103, I, "a", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
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A Fundação Genival Tourinho, sediada em Montes Claros, tem 
como objetivos a realização e a divulgação de programas de interesse 
da comunidade relacionados com o processo de desenvolvimento 
técnico, científico e cultural, veiculados através de canais próprios de 
radiodifusão, que são orientados para atender os interesses da 
coletividade. Emissora e retransmissora de sinais televisivos, é 
importante instrumento de veiculação de serviços comunitários. 

Criando, mantendo e apoiando instituições de ensino, centros de 
cultura e unidades de lazer, concorre para o desenvolvimento da 
educação. Dedica particular atenção aos cursos de formação 
profissional voltados para a radiodifusão, oferecidos ao seu pessoal e 
aos interessados em geral. 

Em relação à cultura, promove e divulga diversos eventos, tais 
como: espetáculos teatrais, festivais, dança, música, expedições, 
atividades circenses, feiras de ciência e artes plásticas. 

No tocante ao meio ambiente, atua, em particular, na preservação 
do cerrado e das bacias hidrográficas dos rios São Francisco, 
Jequitinhonha e Verde Grande. 

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

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

3.357/2006, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 1 o de julho de 2006. 
Célio Moreira, relator. 
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 

3.155/2006 
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial 

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

dar cumprimento ao disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do 
Estado, ou seja, aprovar previamente a legitimação das terras 
devolutas que especifica. 

O projeto foi aprovado no 1° turno, tal como apresentado, e agora 
retorna a esta Comissão, a fim de receber parecer para o 2º turno, nos 
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termos do art. 189, c/c o art. 1 02, IX, do Regimento Interno. 
Fundamentação 

O projeto de resolução em epígrafe tem por objetivo aprovar 
previamente a legitimação de seis glebas rurais situadas nos 
Municípios de Caraí, lndaiabira, Montezuma, Rio Pardo de Minas e 
Santo Antônio do Retiro, todas com área superior a 1 OOha. 

De conformidade com os autos do processo instruídos pelo Instituto 
de Terras do Estado de Minas Gerais - lter-MG -, a transferência de 
domínio de tais 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. 

No tocante ao exame de possível repercussão financeira ou 
orçamentária decorrente da aprovação do projeto, afirmamos que ela 
inexiste, porquanto as alienações dos imóveis se darão na modalidade 
de compra preferencial e, mais ainda, as despesas devidas à feitura 
do processo serão arcadas pelo próprio beneficiário. 

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

Resolução nº 3.155/2006, no 2º turno. 
Sala das Comissões, 5 de julho de 2006. 
Padre João, Presidente - Marias Fernandes, relator - Doutor Viana. 
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ATA DA 16' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, 
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 4ª SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15' LEGISLATURA, EM 5/7/2006 

Às 15h3min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas 
Maria Olívia e Maria Tereza Lara (substituindo esta à Deputada 
Cecília Ferramenta, por indicação da Liderança do Bloco PT-PCdoB) 
e o Deputado Paulo Cesar, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Cesar, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
da Deputada Maria Olívia, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina 
a tratar de assuntos de interesse da Comissão. Passa-se à 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 João Leite e Paulo 
César, em que solicitam seja realizada reunião para debater, em 
audiência pública, a importância do restabelecimento do transporte 
ferroviário de passageiros no trecho compreendido entre Conceição 
do Pará e o Distrito do Velho do Taipa, para incrementar as atividades 
do turismo na região; Paulo César, em que solicita seja realizada 
reunião para ouvir a Sra. Érica Campos Drumond, Presidente do Belo 
Horizonte Convention & Visitors Bureau, para expor os trabalhos da 
Fundação do Incremento do Turismo de Belo Horizonte e do Estado, 
em especial as campanhas Amo BH Radicalmente e "BH 360"''. 
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 julho de 2006. 
Paulo Cesar, Presidente. 

ATA DA 8' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
SEGURANÇA PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA 

DA 15ª LEGISLATURA, EM 5/7/2006 
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Às 15h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Zé Maia, Sargento Rodrigues e Laudelino Augusto (substituindo este 
ao Deputado Weliton Prado, por indicação da Liderança do PT-
PCdoB), membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes, e 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na 
pauta. 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 2º turno, do Projeto 
de Lei nº 161/2003 (relator: Deputado Sargento Rodrigues) na forma 
do vencido no 1 º turno e com as Emendas nºs 1 e 2 apresentadas. 
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a 
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetido a 
votação, é aprovado requerimento da Deputada Cecília Ferramenta 
em que solicita seja consignado nos anais desta Casa voto de 
congratulações com o 7º BPM e 2ª Região da PMMG que 
comemoram, respectivamente, 75 e 29 anos de instalação. Cumprida 
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 11 de julho de 2006. 
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio - Sargento Rodrigues - Weliton 

Prado. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 

2.871/2005 
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática 

Relatório 
De autoria do Deputado Antônio Andrade, o projeto de lei em tela 

visa a declarar de utilidade pública o Instituto de Direito Municipal 
JN&C- IDM -, com sede no Município de Belo Horizonte. 

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que 
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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 pesquisar, ensinar e difundir 

o direito municipal e todo o processo jurídico a ele pertinente, 
oferecendo suporte a outras entidades e pessoas interessadas nesse 
ramo do direito. 

Realiza congressos, fóruns, encontros, simpósios, reuniões, cursos 
e ciclos de estudos, para atualização de conhecimentos, além de 
editar e promover trabalhos e ensaios jurídicos de valor científico e 
técnico, como, por exemplo, a "Revista de Direito Municipal". 
Estabelece parcerias com outras instituições afins, através de 
intercâmbio, contrato ou convênio, visando ao pleno desenvolvimento 
das suas iniciativas. 

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

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

2.871/2005, em turno único. 
Sala das Comissões, 11 de julho de 2006. 
Weliton Prado, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2 

3.264/2006 
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática 

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

por objetivo dar a denominação de Escola Estadual Professora Maria 
Eduarda Versiane Maia à Escola Estadual Condado do Norte, situada 
no Município de São João da Ponte. 

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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Esclarece o autor da matéria que o nome de Maria Eduarda 
Versiane Maia foi indicado pelo colegiado da Escola Estadual 
Condado do Norte, em reunião realizada em 2/9/2005, que 
homologou, por unanimidade dos votos de seus membros, a 
denominação para a referida unidade de ensino. 

A homenageada, filha de José Eduardo Alção e Maria Eugênia 
Gusmão, após contrair matrimônio, foi morar em São João da Lagoa, 
Distrito de São João da Ponte. Em 1943, mudou-se para o Distrito de 
Condado do Norte, onde exerceu a função de professora municipal 
por vários anos, tornando-se conhecida, carinhosamente, por Dona 
Nenzinha. 

Só deixou de exercer sua função em 1976, ao aposentar-se com 67 
anos de idade, o que demonstra a sua dedicação ao mister de 
ensinar. 

Faleceu em 1985, deixando a todos que compartilharam de seu 
convívio um legado de exemplo de vida dedicado ao próximo. 

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

nº 3.264/2006, em turno único. 
Sala das Comissões, 11 de julho de 2006. 
Doutor Viana, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 
3.292/2006 

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem 
por objetivo dar a denominação de Escola Estadual Nossa Senhora do 
Carmo à escola estadual localizada na penitenciária do Município de 
Carmo do Paranaíba. 

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

Fundamentação 
O propósito do Governador do Estado de denominar a escola 

estadual que funciona na penitenciária localizada no Município de 
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Carmo do Paranaíba de Escola Estadual Nossa Senhora do Carmo é 
o de homenagear a padroeira da cidade. 

A proposição atende à devoção dos munícipes a Nossa Senhora do 
Carmo, partilhada também com centenas de peregrinos que acorrem 
para a sede do Município na data a ela consagrada e está em 
concordância com o nome da própria unidade prisional, que tem o 
nome da santa. 

Considerando o exposto, a homenagem proposta é pertinente e 
oportuna. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

3.292/2006, em turno único. 
Sala das Comissões, 11 de julho de 2006. 
Doutor Viana, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 
3.297/2006 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado João Biliar, o Projeto de Lei nº 3.297/2006 
visa declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de Apoio 
à Pessoa Deficiente- Acaped -,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 
A citada Associação, fundada em 1983, possui 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. 

Dessa forma, motiva a comunidade a melhor conhecer as 
necessidades e reivindicações das pessoas deficientes; fortalece os 
serviços e programas de atendimento aos seus assistidos; apóia e 
orienta as suas respectivas famílias. 

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

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 
nº 3.297/2006 em turno único. 

Sala das Comissões, 11 de julho de 2006. 
Elisa Costa, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 
3.303/2006 

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática 
Relatório 

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o Projeto de Lei nº 3.303/2006 
visa declarar de utilidade pública o Centro Educacional Estrela da 
Manhã, com sede no Município de ltaúna. 

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 
O referido Centro, em funcionamento desde 2002, possui como 

objetivo defender e promover as crianças até 6 anos residentes no 
Município de ltaúna. 

Na consecução de suas metas, oferece educação infantil por meio 
da pré-escola; promove a criação de creches; proporciona orientação 
às famílias, buscando melhor instrumentalizá-las para a educação dos 
filhos. 

Dessa maneira, possibilita aos pais ou responsáveis trabalharem, de 
maneira a oferecer às crianças sob seus cuidados condições de 
subsistência em um lar mais bem estruturado. É também um de seus 
objetivos colaborar com a União, Estado e Município, órgãos técnicos 
e consultivos no estudo e solução dos problemas que se relacionam 
com o menor carente. 

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

Conclusão 
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 
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Sala das Comissões, 11 de julho de 2006. 
Doutor Viana, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 
3.311/2006 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 
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De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o Projeto de Lei nº 
3.311/2006 visa declarar de utilidade pública a Casa Assistencial Pai 
Joaquirn de Angola- Capaja -, 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 
A Casa Assistencial Pai Joaquim de Angola possui como objetivo 

essencial promover ações objetivando a melhoria da qualidade de 
vida da população local. 

Dessa forma, desenvolve atividades educacionais, assistenciais e 
culturais. Dá proteção à saúde da família; oferece cursos de 
capacitação profissional; combate a fome e a pobreza; orienta sobre a 
preservação da natureza; estabelece convênios com outras entidades 
afins visando angariar benefícios diretos e indiretos para os seus 
associados e moradores do Bairro Regina, onde está situada. 

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

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

nº 3.311/2006 em turno único. 
Sala das Comissões, 11 de julho de 2006. 
Elisa Costa, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 
3.331/2006 

Comissão de Saúde 
Relatório 
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De autoria do Deputado Paulo Cesar, o Projeto de Lei nº 3.331/2006 
visa a declarar de utilidade pública a Fundação Hospitalar São Vicente 
de Paula, com sede no Município de Nova Serrana. 

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 Fundação tem por finalidade primordial a formulação e a 

divulgação de programas relacionados com a saúde, buscando a 
melhoria da qualidade de vida dos moradores do Município de Nova 
Serrana. 

Na consecução de seu objetivo, promove cursos de formação e 
reciclagem de auxiliares de enfermagem; desenvolve ações 
educativas e sociais em benefício da gestante, da criança e do 
adolescente; cria programas em conjunto com faculdades de medicina 
e hospitais-escola; edita, publica e distribui material referente à área 
de educação para a saúde; firma convênios com órgãos públicos e 
privados. 

Suas ações são pautadas pelos termos preconizados pela 
Organização Mundial de Saúde e pelo Conselho Regional de Medicina 
do Estado de Minas Gerais. 

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

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

nº 3.331/2006, em turno único. 
Sala das Comissões, 11 de julho de 2006. 
Carlos Pimenta, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 
3.336/2006 

Comissão de Saúde 
Relatório 

De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em 
tela visa a declarar de utilidade pública a Associação Hospital 
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Belizário Miranda, com sede no Município de Lajinha. 
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 é referência em saúde no Município de Lajinha 

e região circunvizinha, e tem prestado relevantes serviços de 
assistência médica à população, até mesmo realizando intervenções 
cirúrgicas. 

Possui o propósito de descentralização para melhor desenvolver 
suas atividades, podendo criar unidades de prestação de serviços, em 
observância às diretrizes formalizadas em seu estatuto constitutivo. 

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

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

3.336/2006, em turno único. 
Sala das Comissões, 11 de julho de 2006. 
Adalclever Lopes, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 
3.349/2006 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o Projeto de Lei nº 
3.349/2006 visa declarar de utilidade pública a Associação 
Comunitária do Córrego do Angá, com sede no Município de Abre 
Campo. 

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 sobrê ela, conforme preceitua o art. 103, I, 

. "a", do Regimento Interno. 
Fundamentação 

A Associação Comunitária do Córrego do Angá, fundada em 1993, 
trabalha para implementar ações na busca de melhoria para os 
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moradores locais. 
Seus objetivos primordiais são: identificar e analisar os problemas 

da comunidade nas diversas áreas e buscar meios para solucioná-los; 
mobilizar os associados para participar de suas iniciativas de interesse 
social; fomentar a integração e a solidariedade entre eles e a 
comunidade. 

Para desenvolver suas atividades, celebra convênios com a 
iniciativa privada e com entidades públicas. 

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

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

nº 3.349/2006 em turno único. 
Sala das Comissões, 11 de julho de 2006. 
Elisa Costa, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 
3.353/2006 

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 3.353/2006 
visa a dar a denominação de Escola Estadual Professora Rita Teixeira 
de Lacerda à Escola Estadual de Roseiral, localizada no Município de 
Mutum. 

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, 
"b", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O nome de Rita Teixeira de Lacerda foi indicado pelo colegiado da 

Escola Estadual de Roseiral, em reunião realizada em 31/1/2006, que 
homologou, por unanimidade dos votos de seus membros, a 
denominação para a referida unidade de ensino. 

Cidadã exemplar, a homenageada prestou relevantes serviços à 
população do Distrito de Roseiral, no Município de Mutum. No 
desempenho das atividades de professora e educadora, lecionou em 



470 

várias instituições de ensino, inclusive a primeira escola pública do 
Município, instalada graças a seu empenho. 

Teve ativa participação no trabalho comunitário, principalmente na 
prática da assistência social, demonstrando o seu desprendimento e 
altruísmo. 

Assim, angariou o respeito e a admiração da população. Em vista 
disso, entendemos oportuno e meritório que lhe seja prestada a 
homenagem pretendida pela proposição em análise. 

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

nº 3.353/2006, em turno único. 
Sala das Comissões, 11 de julho de 2006. 
Ana Maria Resende, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 
3.356/2006 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria da Deputada Elbe Brandão, o projeto de lei em tela visa 
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Nossa 
Senhora Aparecida, com sede no Município de Chapada Gaúcha. 

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 por objetivo a prestação de serviços 

sociais e econômicos voltados para o desenvolvimento comunitário. 
Com foco no desempenho da agricultura e da pecuária, promove a 

integração dos habitantes da região para discutir e solucionar os seus 
problemas. Empreende várias ações para restaurar habitações, criar 
postos de trabalho e desenvolver programas de assistência social, de 
forma direta ou com o concurso de outras entidades filantrópicas. 

Tem representado a comunidade junto a órgãos públicos e privados 
que possam contribuir para o sucesso de seu propósito e zelar pela 
conservação e manutenção de equipamentos e bens necessários para 
o bem-estar comum. 
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Por sua atuação, a referida entidade merece o título de utilidade 
pública. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

3.356/2006 em turno único. 
Sala das Comissões, 11 de julho de 2006. 
Elisa Costa, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 
3.371/2006 

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Relatório 

De autoria do Deputado Laudelino Augusto, o Projeto de Lei nº 
3.371/2006 visa declarar de utilidade pública a Associação de 
Proteção Ambiental de Varginha e Região - Apavar -, com sede no 
Município de Varginha. 

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, em funcionamento desde 2002, possui como 

finalidade primordial prover a Polícia Militar do Meio Ambiente, que 
atua no Município de Varginha e região, de recursos para a execução 
da logística necessária ao cumprimento de suas atividades 
relacionadas com as questões ambientais. 

Para que possa realizar o seu trabalho recebe a doação de material 
destinado às áreas de transporte, comunicação e informática e de 
equipamentos que visem à melhoria e ao aperfeiçoamento técnico da 
prestação de serviço; investe no aprimoramento dos recursos 
humanos; divulga campanhas educativas, para conscientização das 
pessoas no tocante à preservação ambiental; mantém a estrutura 
física das instalações da Polícia Militar do Meio Ambiente. 

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

Conclusão 
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Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 
nº 3.371/2006, em turno único. 

Sala das Comissões, 11 de julho de 2006. 
Doutor Ronaldo, relator. 

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.374/2006 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 3.374/2006 

acrescenta dispositivo à Lei nº 6.084, de 15/5/73, e autoriza a criação 
de empresas subsidiárias da Companhia de Saneamento de Minas 
Gerais - Copasa-MG. 

Publicada no "Diário do Legislativo", em 8/6/2006, a proposição foi 
distribuída a esta Comissão e às Comissões de Constituição e Justiça 
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da proposição com as Emendas nºs 1 
a 3, que apresentou. 

Cabe-nos, agora, em reunião conjunta com a Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, emitir parecer sobre a 
matéria, nos termos do art. 128 do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Copasa-MG, sociedade de economia mista que integra a 

administração pública indireta do Estado, tem como objetivo prestar 
serviço público de fornecimento de água potável e de escoamento 
sanitário, nos termos da Lei nº 6.084, de 15/5/73. 

Pretende-se, por meio da proposição em exame, autorizar a criação 
de quatro subsidiárias da Copasa para fins diversos. A Comissão de 
Constituição e Justiça, por sua vez, aprimorando a proposta original, 
reduziu para três o número de subsidiárias, prevendo que estas sejam 
constituídas com participação exclusiva da Copasa no seu capital 
social. 

Dessa forma, a proposição prevê a criação de uma empresa para 
atuar na exploração econômica dos recursos hidrominerais do Estado, 
abarcando os parques de águas. Prevê, ainda, a criação de outras 
duas subsidiárias para as seguintes finalidades: administração dos 
serviços do sistema de irrigação do Projeto Jaíba 11; exploração dos 
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serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, 
em localidades das regiões dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e São 
Mateus e em localidades em que o Índice de Desenvolvimento 
Humano- IDH -seja inferior à média do Estado. 

No que tange à criação de empresa subsidiária para atuar na 
exploração econômica dos recursos hidrominerais do Estado, deve-se 
destacar que a Codemig buscou a iniciativa privada para a exploração 
do mencionado recurso, por meio de processo licitatório. Somente 
diante da ausência de interesse da iniciativa privada é que o Estado 
decidiu assumir o compromisso de ingressar no mencionado ramo, 
reconhecendo nele o relevante interesse coletivo. Não resta dúvida de 
que a exploração dos mencionados recursos é estratégica para o 
desenvolvimento da região, notadamente em virtude do turismo. 

Estamos igualmente convencidos da conveniência de se criar 
subsidiária para a administração do sistema de irrigação do Projeto 
Jaíba 11. Esse projeto é fundamental para o desenvolvimento da 
agricultura do Estado de Minas Gerais, devendo o poder público 
estadual utilizar todos os meios para que ele alcance pleno êxito. 

No que se refere à autorização para a criação de empresas 
subsidiárias para oferecer o serviço de saneamento básico nos Vales 
do Jequitinhonha, do Mucuri e São Mateus, bem como nas regiões 
com baixo IDH, cabe-nos lembrar que, no setor privado, os grupos 
econômicos se organizam de forma descentralizada. É comum que 
uma grande empresa tenha a maioria do capital de outras empresas 
que prestam serviços para ela e produzem peças e insumos 
indispensáveis para a sua atividade. Esse padrão não se restringe, 
todavia, ao setor privado, pois a Petrobras, por exemplo, também 
descentraliza sua atividade por meio de empresas subsidiárias. Aliás, 
a Lei Federal nº 9.478, de 1997, autoriza a referida estatal a criar 
tantas subsidiárias quantas julgar necessárias para a atuação no 
mesmo setor. Assim, parece-nos adequado autorizar a Copasa a criar 
as referidas empresas subsidiárias. 

Por fim, apresentamos a Emenda nº 4, visando a aperfeiçoar a 
redação do parágrafo único do art. 2º, sem alterar seu conteúdo 
normativo. Apresentamos, também, a Subemenda nº 1 à Emenda nº 
2, da Comissão de Constituição e Justiça, para conferir maior 
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flexibilidade à atuação da subsidiária a ser criada para o exercício das 
atividades relacionadas com o Projeto Jaíba, substituindo-se a 
expressão "Jaíba 11" por "Jaíba". 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

3.374/2006 com as Emendas nºs 1 e 3, da Comissão de Constituição 
e Justiça, e com a Emenda no 4 e a Subemenda nº 1 à Emenda nº 2, 
a seguir apresentadas. 

Emenda nº 4 
Dê-se ao parágrafo único do art. 2° a seguinte redação: 
"Art. 2°- ( ... ) 
Parágrafo único - O lucro líquido da empresa de que trata o "caput" 

deste artigo será aplicado em saneamento básico.". 
Subemenda nº 1 à Emenda nº 2 

Dê-se ao art. 3º a seguinte redação: 
"Art. 3º - Fica a Copasa-MG autorizada a criar duas empresas 

subsidiárias integrais, com a atribuição, respectivamente: 
I - de encarregar-se da manutenção, administração, execução e 

exploração dos serviços do sistema de irrigação do Projeto Jaíba; 
11 - de planejar, projetar, executar, ampliar, remodelar e explorar 

serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, 
em localidades das regiões dos Vales do Jequitinhonha, do Mucuri, do 
São Mateus e do Norte de Minas e em outras regiões com Índice de 
Desenvolvimento Humano - IDH - abaixo da média do Estado onde a 
Copasa-MG atue ou venha a atuar. 

Parágrafo único - As tarifas praticadas pela subsidiária prevista no 
inciso 11 do "caput" deste artigo serão diferenciadas e inferiores às 
praticadas pela Copasa-MG.". 

Sala das Comissões, 28 de junho de 2006. 
Domingos Sávio, Presidente - Fahim Sawan, relator - Elisa Costa 

(voto contrário) -José Henrique- Sargento Rodrigues. 
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.374/2006 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 3.374/2006 
acrescenta dispositivo à Lei nº 6.084, de 15/5/73, e autoriza a criação 
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de empresas subsidiárias da Companhia de Saneamento de Minas 
Gerais- Copasa-MG. 

Publicada no "Diário do Legislativo" em 8/6/2006, a proposição foi 
distribuída preliminarmente à Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria 
com as Emendas nºs 1 a 3, que apresentou. Em seguida, a Comissão 
de Administração Pública, em sua análise de mérito, opinou pela 
aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 e 3, apresentadas pela 
Comissão anterior; com a Emenda nº 4 e a Subemenda nº 1 à 
Emenda nº 2, da Comissão de Constituição e Justiça, que apresentou. 

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos 
termos regimentais. 

Fundamentação 
O projeto de lei em exame, em sua forma original, pretende autorizar 

a criação de quatro subsidiárias da Copasa-MG para fins diversos. A 
primeira se encarregará da manutenção, administração, execução e 
exploração dos serviços do sistema de irrigação do Projeto Jaíba 11. A 
segunda terá a atribuição de planejar, projetar, executar, ampliar, 
remodelar e explorar os serviços públicos de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário em localidades dos Vales do Jequitinhonha, 
Mucuri e São Mateus. A terceira terá a atribuição de planejar, projetar, 
executar, ampliar, remodelar e explorar os serviços de abastecimento 
de água e esgotamento sanitário em localidades que apresentem 
déficit operacional. A quarta atuará na exploração econômica dos 
recursos hidrominerais do Estado, inclusive dos parques de águas. O 
projeto prevê, ainda, a cessão de empregados entre a Copasa e suas 
subsidiárias, mantidos os direitos assegurados legalmente e em 
acordos coletivos de trabalho. 

De acordo com mensagem enviada pelo Governador do Estado, as 
medidas previstas no projeto estão inseridas num contexto que 
reclama providências inadiáveis, capazes de atender à magnitude do 
interesse público de que se revestem. Ressalta ainda o Chefe do 
Executivo que a experiência da Copasa-MG em gerenciamento e 
gestão técnica e administrativa de distribuição de água a capacita 
para, através das subsidiárias criadas, prestar os serviços de que trata 
o projeto de lei em análise. 
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Conforme destacado pela Comissão de Constituição e Justiça, 
existe um obstáculo jurídico à aprovação da proposição em exame. O 
§ 6º do art. 14 da Constituição do Estado estabelece que entidade da 
administração indireta somente pode ser instituída para a "prestação 
de serviço público". Assim, a criação de subsidiária que interviesse no 
domínio econômico, mesmo que para atender a situação considerada 
de relevante interesse coletivo, feriria tal dispositivo. No entanto, 
tramita nesta Casa, em 2º turno, proposta de emenda à Constituição 
que prevê a revogação desse dispositivo. Portanto, o Plenário, antes 
de aprovar o projeto em exame, deverá verificar se a referida proposta 
foi aprovada. 

As Emendas nºs 1 e 3, apresentadas pela Comissão de Constituição 
e Justiça, visam estabelecer que as subsidiárias criadas sejam 
integrais, ou seja, tenham capital exclusivo da Copasa-MG. A Emenda 
nº 2 dá nova redação ao art. 3º do projeto, reduzindo para três o total 
de subsidiárias integrais a serem criadas. A emenda determina que a 
subsidiária a ser criada para atuar nos Vales do Jequitinhonha, Mucuri 
e São Mateus e no Norte de Minas também atenderá outras regiões 
de Minas Gerais com IDH abaixo da média do Estado, onde a 
Copasa-MG atue ou venha a atuar, e prevê, ainda, que as tarifas 
praticadas pela empresa nessas regiões serão diferenciadas e 
inferiores às praticadas por ela nas demais regiões do Estado. 

A Comissão de Administração Pública reafirma em seu parecer a 
posição adotada pela Comissão de Constituição e Justiça, ressaltando 
que a criação de subsidiárias é comum no setor privado, assim como 
em empresas de economia mista, como a Petrobras, que também 
descentralizam suas atividades por meio de empresas subsidiárias. A 
Lei Federal nº 9.478, de 1997, autoriza a referida estatal a criar tantas 
subsidiárias quantas julgar necessárias para a atuação no mesmo 
setor. Assim, no entendimento dessa Comissão, seria adequada a 
autorização para criação de empresas subsidiárias pela Copasa-MG. 
Não obstante, apresentou a Emenda nº 4, que aperfeiçoa a redação 
do parágrafo único do art. 2º do projeto, e a Subemenda nº 1 à 
Emenda nº 2, para conferir maior flexibilidade à atuação da subsidiária 
a ser criada para o exercício das atividades relacionadas com o 
Projeto Jaíba, substituindo o nome "Jaíba 11" por "Jaíba". 
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Do ponto de vista financeiro e orçamentário, mérito que cabe a esta 
Comissão analisar, ressaltamos que o projeto não apresenta impacto 
sobre os cofres públicos. A Copasa-MG é sociedade de economia 
mista, de capital aberto, que integra a administração pública indireta 
do Estado. Presente em 830 localidades mineiras, tem como objetivo 
principal a prestação de serviço público de fornecimento de água 
potável e de escoamento sanitário. Apesar de controlada pelo governo 
do Estado, a empresa tem independência administrativa e financeira. 
Vale ressaltar que suas receitas e despesas não integram o 
orçamento fiscal do Estado. 

Analisando o balanço patrimonial da Copasa-MG relativo ao 
exercício de 2005, verificamos que a empresa tem suporte financeiro 
e econômico para a criação das subsidiárias previstas no projeto. Em 
2005, ela teve um faturamento de R$1.600.000.000,00 e um lucro 
líquido de R$289.000.000,00. O patrimônio da empresa apresenta 
ativos que somam R$3.600.000.000,00, sendo que apenas 42% deste 
patrimônio têm como origem capital de terceiros. Ou seja, 58% dos 
ativos da entidade são financiados com capital próprio, originado por 
lucros acumulados de exercícios anteriores, o que confere à empresa 
capacidade para realizar os investimentos que considere necessários. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

3.374/2006 no 1 ºturno, com as Emendas nºs 1 e 3, apresentadas pela 
Comissão de Constituição e Justiça; com a Emenda nº 4 e a 
Subemenda nº 1 à Emenda nº 2, apresentadas pela Comissão de 
Administração Pública. 

Sala das Comissôes, 28 de junho de 2006. 
Domingos Sávio, Presidente e relator - Fahim Sawan - Lúcia 

Pacífico- Agostinho Patrús- João Leite. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR Nº 71/2005 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas 

Gerais, o projeto de lei em epígrafe foi encaminhado a esta Casa por 
meio do Ofício nº 28/2005 e visa a alterar dispositivos da Lei 
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Complementar nº 33, de 28/6/94, que dispõe sobre a Lei Orgânica do 
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, e dar outras 
providências. 

Aprovada no 1 º turno na forma do Substitutivo n' 2, retoma a 
matéria a esta Comissão para receber parecer para o 2º turno, nos 
termos do art. 178 do Regimento Interno. 

Segue anexa a redação do vencido, que integra este parecer. 
Fundamentação 

A proposição de lei em exame modifica a Lei Complementar nº 33, 
de 1994, que dispõe sobre a organização do Tribunal de Contas, com 
o objetivo de adequar a referida norma às disposições constitucionais 
pertinentes à Auditoria e ao Ministério Público junto ao Tribunal de 
Contas. 

Com base em orientação jurisprudencial e nas disposições 
constitucionais que tratam da matéria, especialmente na Emenda à 
Constituição nº 63, de 19/7/2004, e na Emenda à Constituição nº 69, 
de 21/12/2004, a proposição em exame busca conformar a Lei 
Orgânica do Tribunal de Contas aos princípios constitucionais. 

De acordo com o projeto, ficam estabelecidas a composição do 
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, as regras para o 
ingresso na carreira, a forma de nomeação, as suas competências, 
direitos, garantias, prerrogativas e obrigações, tudo em consonância 
com o texto constitucional estadual vigente. 

Objetiva-se, ainda, garantir aos membros do Ministério Público junto 
ao Tribunal de Contas a forma de investidura no cargo de Procurador-
Geral, por meio da formação de lista tríplice e nomeação pelo Chefe 
do Poder Executivo, para mandato de dois anos, permitida uma 
recondução. 

Observa-se que todas as medidas de que trata a proposição quanto 
à estrutura e à forma do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas 
estão em consonância com as decisões do Supremo Tribunal Federal, 
impondo-se também, para o ingresso nessa instituição, a necessidade 
de aprovação em concurso público. 

Cuida, também, a proposição do concurso para os cargos de Auditor 
do Tribunal de Contas e das respectivas competências. 

Ressalte-se, ainda, que, nos termos da proposição, o Ministério 
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Público junto ao Tribunal de Contas contará com o apoio 
administrativo e de pessoal do Tribunal de Contas, em consonância 
com as decisões do Supremo Tribunal Federal, nas quais a Suprema 
Corte firmou o entendimento de que o Ministério Público junto ao 
Tribunal de Contas da União não dispõe de estrutura própria, sendo 
totalmente alheio à estruturação orgânica do Ministério Público da 
União. 

Outras medidas previstas no projeto tratam das atribuições daquela 
Corte de Contas, das suas Câmaras e do Tribunal Pleno das suas 
Câmaras. 

Finalmente, cumpre-nos apresentar as Emendas nºs 1 a 3 ao 
vencido em 1 º turno, apresentadas na conclusão deste parecer. A 
Emenda nº 1 faz-se necessária em razão da competência do Supremo 
Tribunal Federal para declarar inconstitucionalidade de lei ou ato 
normativo federal ou estadual e da competência do Tribunal de Justiça 
para declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual 
ou municipal. Buscando o aprimoramento do texto aprovado em 1º 
turno, apresentamos as Emendas nºs 2 e 3. 

Conclusão 
Somos, portanto, pela aprovação, em 2º turno, do Projeto de Lei 

Complementar nº 71/2005 na forma do vencido em 1 º turno, com as 
Emendas nºs 1 a 3, a seguir apresentadas. 

Emenda nº 1 
Dê-se ao art. 2º a seguinte redação: 
"Art. 2º - O art. 13 da Lei Complementar nº 33, de 28 de junho de 

1994, fica acrescido do seguinte§ 2º, passando o seu parágrafo único 
a§ 12 : 

"Art.13-( ... ) 
§ 22 - A competência de que trata o inciso XVI deste artigo não se 

aplica quando seu fundamento for a inconstitucionalidade ou 
ilegalidade de lei estadual ou municipal não declarada pelo tribunal 
competente.". • 

Emenda nº 2 
Suprima-se, no inciso 111 do art. 23, a que se refere o art. 6º do 

projeto, a expressão "jurisdicionados do Tribunal de Contas". 
Emenda nº 3 
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Substitua-se, no inciso VI do art. 23, a que se refere o art. 6º do 
projeto, o termo "Certidão" pela expressão "Certidão de Débito". 

Sala das Comissões, 11 de julho de 2006. 
Fahim Sawan, Presidente e relator- Ricardo Duarte - Antônio Júlio -

João Leite. 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 71/2005 

(Redação do Vencido) 
Altera a Lei Complementar nº 33, de 28 de junho de 1994, que 

dispõe sobre a organização do Tribunal de Contas e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - O art. 4 a da Lei Complementar nº 33, de 28 de junho de 

1994, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 4º - Integram a organização do Tribunal de Contas a Auditoria, 

composta de quatro Auditores, e o quadro próprio de pessoal dos 
seus serviços auxiliares. 

§ 1 º - Os Auditores serão nomeados pelo Governador do Estado, 
entre cidadãos brasileiros detentores de diploma de curso superior, 
que satisfaçam os requisitos exigidos para o cargo de Conselheiro do 
Tribunal de Contas, mediante concurso público de provas e títulos, 
observada a ordem de classificação. 

§ 2° - O Auditor tem os mesmos impedimentos e garantias do Juiz 
de Direito de entrância mais elevada na organização judiciária do 
Estado de Minas Gerais e, quando em substituição a Conselheiro, os 
mesmos direitos, garantias e impedimentos deste. 

§ 32 - O Auditor somente pode aposentar-se com as vantagens do 
cargo quando o tiver efetivamente exercido, no Tribunal de Contas, 
por cinco anos, e cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo 
exercício no serviço público.". 

Art. 2º - O art. 13 da Lei Complementar nº 33, de 28 de junho de 
1994 fica acrescido do seguinte § 2º, passando o seu parágrafo único 
a§ 1 º: 

"Art. 13- ( ... ) 
§ 2º - A competência de que trata o inciso XVI deste artigo não se 

aplica quando o seu fundamento for a inconstitucionalidade ou 
ilegalidade de lei estadual ou municipal não declarada pelo Supremo 
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Tribunal Federal.". 
Art. 3º - O inciso V do art. 16 da Lei Complementar nº 33, de 1994, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 16- ( ... ) 
V - determinar a realização de concursos públicos para provimento 

dos cargos de Auditor, de Procurador do Ministério Público junto ao 
Tribunal de Contas e daqueles que compõem seu quadro de pessoal, 
julgando e homologando seus resultados;" 

Art. 4 o - Os incisos 11, XX e XXI do art. 17 da Lei Complementar nº 
33, de 1994, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 17- ( ... ) 
11 - dar posse a Conselheiros, Auditores, Procuradores do Ministério 

Público junto ao Tribunal de Contas e servidores do Quadro de 
Pessoal do Tribunal de Contas, na forma do Regimento Interno; 

( ... ) 
XX - conceder licença e férias aos Auditores e Procuradores do 

Ministério Público junto ao Tribunal de Contas; 
XXI - expedir atos de reconhecimento de direitos e vantagens 

relativos aos Auditores, Procuradores do Ministério Público junto ao 
Tribunal de Contas e servidores do quadro de pessoal do Tribunal;". 

Art. 5o - O artigo 21 da Lei Complementar nº 33, de 1994, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 21 - Compete ao Auditor, além das atribuições que lhe forem 
fixadas no Regimento Interno: 

I - substituir o Conselheiro nas suas faltas e impedimentos, quando 
convocado pelo Presidente do Tribunal ou de suas Câmaras, 
observado o critério estabelecido no parágrafo único do artigo 265 da 
Constituição do Estado de Minas Gerais; 

11 - emitir parecer conclusivo nas consultas, recursos contra decisões 
do Tribunal, nas prestações de contas anuais e em outros processos, 
por solicitação do presidente ou do relator; 

111 - promover a instrução dos processos de prestação de contas de 
responsáveis por almoxarifados e de restituições de cauções; 

IV - promover, por determinação do relator, na forma regimental, 
diligência para complemento de instrução processual; 

V - opinar sobre as prestações de contas anuais do Governador do 
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Estado e dos Prefeitos Municipais; 
VI - desempenhar outras atribuições, por determinação do 

presidente ou do Tribunal.". 
Art. 6 o_ Os artigos 22, 23 e 24 da Lei Complementar nº 33, de 1994, 

passam a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 22- O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, essencial 

à função jurisdicional de contas do Estado, compõe-se de quatro 
Procuradores, nomeados pelo Governador do Estado, entre 
brasileiros, bacharéis em direito com, no mínimo, três anos de 
atividade jurídica, e que tenham mais de trinta e cinco e menos de 
sessenta e cinco anos de idade. 

§ 1 º -Ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, aplicam-se 
os princípios institucionais da unidade, da indivisibilidade e da 
independência funcional. 

§ 2º - O Governador do Estado escolherá e nomeará o Procurador-
Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas entre aqueles 
indicados em lista tríplice elaborada e composta pelos integrantes da 
carreira, para mandato de dois anos, permitida uma recondução. 

§ 3º - O Procurador-Geral, pelo exercício da função, terá um 
acréscimo de 10% (dez por cento) em seu subsídio. 

§ 4º - O ingresso na carreira lar-se-á no cargo de Procurador, 
mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a 
participação da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, 
em sua realização, e observada, nas nomeações, a ordem de 
classificação. 

§ 5º - O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas contará com 
o apoio administrativo e de pessoal do Tribunal, conforme organização 
estabelecida no Regimento Interno. 

§ 6º - Aos membros do Ministério Público junto ao Tribunal de 
Contas aplicam-se as disposições da Seção I do Capítulo IV do Título 
IV da Constituição da República pertinentes a direitos, vedações e 
forma de investidura e, subsidiariamente, e no que couber, a Lei 
Orgãnica do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, na parte 
relativa a direitos, garantias, prerrogativas, vedações, regime 
disciplinar e forma de investidura no cargo inicial da carreira. 

Art. 23 - Compete ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, 
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em sua missão de guarda da lei e fiscal de sua execução, além de 
outras atribuições estabelecidas no regimento interno: 

I - promover a defesa da ordem jurídica, requerendo, perante o 
Tribunal de Contas, as medidas de interesse da justiça, da 
Administração e do erário; 

11 - comparecer às sessões do Pleno e das Câmaras e dizer de 
direito, verbalmente ou por escrito, em todos os assuntos sujeitos à 
decisão do Tribunal; 

111 - promover perante a Advocacia-Geral do Estado ou, conforme o 
caso, perante as procuradorias dos Municípios jurisdicionados do 
Tribunal de Contas as medidas previstas no inciso li do§ 6° do art. 75 
e no art. 93 desta lei, remetendo-lhes a documentação e instruções 
necessárias; 

IV - acionar o Ministério Público para adoção das medidas legais no 
âmbito de sua competência; 

V - emitir parecer conclusivo em todos os processos pertinentes ao 
controle externo e em outros, por solicitação do Presidente ou do 
Relator; 

VI - após o trânsito em julgado da decisão do Tribunal que resulte 
imputação de débito ou multa, encaminhar ao jurisdicionado a 
respectiva certidão para fim de notificação; 

VIl - interpor os recursos permitidos em lei, sem prejuízo de poder 
ajuizar ações no cumprimento de sua missão estabelecida no "caput" 
deste artigo. 

Art. 24 - As funções previstas nos incisos 111 e IV do art. 23 serão 
exercidas pelo Procurador-Geral e, por delegação, pelos 
Procuradores. 

§ 1 o - Em caso de vacância e nas ausências e impedimentos por 
motivo de licença, férias ou outro afastamento legal, o Procurador-
Geral será substituído por Procurador, observada a ordem de 
antigüidade no cargo, ou a maior idade, no caso de idêntica 
antiguidade. 

§ 2°- O Procurador, nas substituições a que se refere o § 1 °, terá 
direito, ainda que proporcional, ao acréscimo previsto no § 3 o do art. 
22 desta lei.". 

Art. r- O inciso VIl do art. 25 da Lei Complementar nº 33, de 1994, 
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passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 25- ( ... ) 
VIl - julgar os recursos interpostos pelo Ministério Público junto ao 

Tribunal de Contas ou pelos responsáveis por contas, bens e valores 
públicos;" 

Art. 8 o- O parágrafo único do art. 54 da Lei Complementar nº 33, de 
1994, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 54- ( ... ) 
Parágrafo único - Não havendo manifestação da Câmara no prazo 

de cento e vinte dias após o recebimento do parecer prévio, 
comprovado por aviso de recebimento, o Tribunal encaminhará o 
processo ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas para 
adoção das medidas legais cabíveis.". 

Art. 9º - O "caput" do art. 60 da Lei Complementar nº 33, de 1994, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 60 - Constatada a ocorrência de desfalque, peculato, desvio de 
bens ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário, o Tribunal, 
sem prejuízo de comunicar o fato ao Ministério Público junto ao 
Tribunal de Contas, ordenará, desde logo, a conversão do processo 
em tomada de contas especial." 

Art. 10- O inciso li do§ 6° do art. 75 da Lei Complementar nº 33, de 
1994, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 75-
( ... ) 
§ 60- ( ... ) 
11 - remeter ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas a 

certidão de débito, o acórdão e as notas taquigráficas para fins do 
disposto nos incisos 111 e IV do art. 23.". 

Art. 11 - O "caput" do art. 86 da Lei Complementar nº 33, de 1994, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 86 - Qualquer dos Poderes do Estado ou do Município poderá 
solicitar ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas a 
interposição de pedido de rescisão de julgado das decisões 
terminativas do Tribunal, relativas a prestação de contas, salvo as do 
Governador e do Prefeito, a aposentadoria, a reforma e a pensão, 
se:". 
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Art. 12 - O art. 93 da Lei Complementar nº 33, de 1994, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 93 - O Tribunal poderá solicitar ao Ministério Público ao 
Tribunal de Contas a adoção das medidas necessárias ao arresto dos 
bens dos responsáveis julgados em débito.". 

Art. 13 - A Lei Complementar 33, de 1994, passa a vigorar acrescida 
dos seguintes artigos 4-A e 4-8: 

"Art. 4-A - O Tribunal de Contas será dividido em Câmaras, 
observado o disposto no § 6º do art. 76 e no § 2º do art. 77 da 
Constituição do Estado." 

"Art. 4-8- Funciona junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas 
Gerais o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, na forma 
estabelecida nos artigos 22 a 24 desta lei.". 

Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.068/2006 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

Por meio da Mensagem nº 534/2006, o Governador do Estado 
encaminhou a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 3.068/2006, 
que altera a Lei Delegada nº 53, de 29/1/2003, que dispõe sobre a 
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

Aprovada em 1 º turno na forma do vencido, retorna a matéria a esta 
Comissão para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 
178 do Regimento Interno. 

Segue anexa a redação do vencido, que integra este parecer. 
Fundamentação 

O projeto em análise modifica a estrutura organizacional da 
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento -
Seapa -, objetivando otimizar o atendimento prestado ao setor 
agropecuário do Estado. De acordo com o Plano Diretor da 
mencionada Pasta, o qual tem como referência as diretrizes e 
prioridades definidas no Plano Mineiro de Desenvolvimento 
Integrado- PMDI -e na Lei Delegada nº 53, de 29/1/2003, o objetivo 
maior da ação da Seapa é o desenvolvimento do setor rural e a 
segurança alimentar da população mineira. 

Por meio das medidas propostas, pretende-se ampliar a capacidade 
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do órgão de formular e implementar políticas públicas voltadas para o 
setor agrícola mineiro, com foco na agricultura. 

Estão sendo criadas uma Superintendência de Apoio à Agricultura 
Familiar, que contará com uma Diretoria de Desenvolvimento Rural, e 
uma Assessoria Jurídica. Para atender a essa nova estrutura, também 
estão sendo criados um cargo de Assessor Jurídico-Chefe, três 
cargos de Assessor Jurídico, um cargo de Diretor 11, um cargo de 
Diretor I, um cargo de Assessor 11 e dois cargos de Assessor I, além 
de dois cargos de Delegado Regional para Delegacias Regionais do 
Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -, nos Municípios de Janaúba 
e Pouso Alegre. 

Conforme ressaltamos no 1 º turno, a criação de uma 
Superintendência de Apoio à Agricultura Familiar na estrutura 
orgânica da Seapa vai ao encontro dos objetivos traçados para essa 
Pasta, especialmente no que concerne ao desenvolvimento do setor 
rural e à segurança alimentar da população mineira. 

Todavia, com o objetivo de aperfeiçoar o ordenamento jurídico 
mineiro, apresentamos a seguir as Emendas nºs 1 a 4. 

A Emenda nº 1 visa a modificar a composição e a melhorar o 
funcionamento do Conselho Curador do lepha -MG e tem, 
especificamente, o fim de corrigir uma inadequação do art. 9º da Lei nº 
11.258, de 1993, alterado pela Lei nº 16.192, de 2006. Tal medida 
atribui ao Secretário de Estado de Cultura a competência para presidir 
o referido Conselho, uma vez que a Pasta em questão tem a 
responsabilidade de estabelecer as políticas públicas referentes à 
cultura no Estado, estando, assim, a atuação do lepha vinculada à 
observância de tais políticas. Nos termos da Emenda nº 1, cabe ao 
Presidente do lepha a atribuição de Secretário Executivo do Conselho. 
As alterações propostas na emenda em questão têm também o 
objetivo de consolidar a legislação mineira, tendo em vista que os 
dispositivos referentes ao Conselho constavam em normas legais 
distintas. Em face de tais modificações, propomos, por meio da 
Emenda nº 2, a revogação dos arts. 9º, 1 O e 11 da Lei Delegada nº 
81, de 2003. 

A Emenda nº 3 visa a atender a uma necessidade administrativa do 
Executivo ao permitir a cessão de servidor daquele Poder para órgão 
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ou entidade em que não haja a respectiva carreira, ou, ainda, para 
outro Poder ou ente da Federação, mediante autorização do dirigente 
máximo do órgão ou da entidade de lotação do servidor. 

A Emenda nº 4 condiciona o exercício das funções gratificadas 
criadas pelo art. 16 da Lei nº 16.192, de 2006, ao cumprimento de 
jornada de trabalho de 40 horas semanais. 

A Emenda nº 5 pretende que os cinco cargos dos Escritórios 
Regionais da Fundação Rural Mineira - Ruralminas -, previstos na 
alínea "f" do inciso 111 do art. 3º da Lei Delegada nº 99, de 2003, sejam 
de livre nomeação e exoneração do Presidente daquela fundação, e 
não do Governador do Estado, como previsto pela lei. Tal alteração 
conferirá mais mobilidade e racionalidade à administração pública. 

A Emenda nº 6 autoriza a Ruralminas a cobrar o percentual de 5% 
sobre os contratos de obras e os serviços por ela licitados, para fazer 
face às suas despesas de custeio e investimento. 

Com fundamento no exposto e ratificando o nosso posicionamento 
exarado no 1 º turno, apresentamos a seguinte conclusão. 

Conclusão 
Somos, portanto, pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 

3.068/2006 na forma do vencido no 1 º turno e com as Emendas nº ' 1 
a 6, a seguir apresentadas. 

Emenda nº 1 
Acrescente-se o seguinte artigo: 
"Art. ... - Os arts. 9º, 1 O e 11 da Lei nº 11.258, de 28 de outubro de 

1993, passam a vigorar com a seguinte redação: 
'Art. 9º - O Conselho Curador do lepha - MG tem a seguinte 

composição: 
I - membros natos: 
a) Secretário de Estado de Cultura, que é seu Presidente; 
b) Presidente do lepha- MG, que é seu Secretário Executivo; 
li- membros designados: 
a) dois representantes da Assembléia Legislativa do Estado de 

Minas Gerais; 
b) um representante da Universidade Federal de Minas Gerais -

UFMG -; 
c) um representante do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
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Nacional- lphan -; 
d) um representante da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia 

e Ensino Superior; 
e) um representante do Instituto de Arquitetos do Brasil - IAB - MG -; 
f) um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de 

Minas Gerais - OAB - MG -; 
g) um representante da Associação Nacional dos Professores 

Universitários de História- Anpuh -; 
h) um representante da Associação Brasileira de Conservadores e 

Restauradores- Abracor- MG -; 
i) um representante da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável; 
j) um representante da Universidade do Estado de Minas Gerais -

Uemg -; 
I) um representante da Associação Mineira dos Municípios- AMM -; 
m) um representante da Organização de Defesa do Patrimônio 

Cultural de Minas Gerais- Odepac- MG -; 
n) um representante dos servidores do lepha - MG, 
§ 1 º - Haverá um suplente para cada um dos membros designados 

do Conselho Curador. 
§ 2º - Os representantes a que se referem as alíneas 'a' a 'm' do 

inciso 11 do 'caput' deste artigo e seus suplentes serão indicados pelos 
respectivos órgãos ou instituições. 

§ 3° - O representante dos servidores do lepha - MG, bem como o 
seu suplente, será indicado pelos servidores da Fundação. 

§ 4° - Os membros do Conselho Curador serão nomeados pelo 
Governador do Estado para mandato de dois anos, sendo permitida 
uma única recondução, por igual período. 

§ 5º - Os Diretores da Fundação poderão participar das reuniões, 
sem direito a voto, com o objetivo de fornecer suporte técnico às 
deliberações do Conselho. 

§ 6º - A função de membro do Conselho é considerada de relevante 
interesse público, não cabendo nenhuma remuneração. 

§ 7º - Os membros designados do Conselho Curador tomarão posse 
perante seu Presidente, mediante a assinatura de termo lavrado em 
livro próprio. 
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§ 8º - As normas complementares para o funcionamento do 
Conselho Curador serão definidas no Regimento Interno. 

Art. 1 O - O Presidente do Conselho Curador terá direito, além do 
voto comum, ao de qualidade e será substituído pelo Presidente do 
lepha- MG nos seus eventuais impedimentos. 

Art. 11 - O Conselho Curador se reunirá ordinariamente conforme o 
estabelecido em seu regimento interno e extraordinariamente quando 
convocado por seu Presidente ou por solicitação da maioria de seus 
membros.'". 

Emenda nº 2 
Acrescente-se o seguinte artigo: 
"Art. ... - Ficam revogados os arts. 9º, 1 O e 11 da Lei Delegada nº 81, 

de 30 de janeiro de 2003.". 
Emenda nº 3 

Acrescente-se o seguinte artigo: 
"Art. ... - A cessão de servidor do Poder Executivo Estadual para 

outro Poder, ente da Federação, órgão ou entidade em que não haja a 
carreira a que pertence o servidor será permitida, em caráter 
excepcional, mediante autorização do dirigente máximo do órgão ou 
da entidade de lotação do servidor.". 

Emenda nº 4 
Acrescente-se o seguinte artigo: 
"Art .... - Fica o parágrafo único do art. 16 da Lei nº 16.192, de 23 de 

junho de 2006, acrescido do seguinte inciso VI: 
'Art.16-( ... ) 
( ... ) 
VI- serão exercidas em jornada de 40 (quarenta) horas semanais.'". 

Emenda nº 5 
Acrescente-se o seguinte artigo: 
"Art. ... - O § 3º do art. 32 da Lei Delegada no 99, de 29 de janeiro de 

2003, passa a vigorar com a seguinte redação: 
'Art. 3º- ( ... ) 
( ... ) 
§ 3º - Os cargos correspondentes às unidades mencionadas nos 

incisos 11 e 111 deste artigo são de livre nomeação e exoneração do 
Governador do Estado, nos termos do parágrafo único do art. 2º da 
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Lei nº 10.623, de 16 de janeiro de 1992, exceto os constantes da 
alínea 'f' do inciso 111, que são de livre nomeação e exoneração do 
Presidente da Ruralminas.' ". 

Emenda n° 6 
Acrescente-se o seguinte artigo: 
"Art .... - A Lei nº 11.178, de 1993, passa a vigorar acrescida do 

seguinte inciso IX ao art. 13 e do art. 25-A: 
'Art. 13- ( ... ) 
IX - o produto da arrecadação provenientes da cobrança por 

administração de contratos de obras e serviços licitados pela 
Ruralminas. 

( ... ) 
Art. 25-A - Fica a Ruralminas autorizada a efetuar cobrança de 

percentual de 5% ( cinco por cento) sobre o valor dos contratos de 
obras e serviços por ela licitados, para fazer face às suas despesas de 
custeio e investimento, na forma de regulamento."'. 

Sala das Comissões, 11 de julho de 2006. 
Fahim Sawan, Presidente - João Leite, relator - Ricardo Duarte -

Antõnio Júlio - Miguel Martini. 
PROJETO DE LEI Nº 
(Redação do Vencido) 

Altera a Lei Delegada nº 53, de 29 de janeiro de 2003, que dispõe 
sobre a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. 

Art. 1 º - O art. 32 da Lei Delegada n2 53, de 29 de janeiro de 2003, 
que dispõe sobre a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 3º- ( ... ) 
I - Gabinete; 
li - Assessoria Jurídica; 
111 - Auditoria Setorial; 
IV - Assessoria de Apoio Administrativo; 
V - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças; 
VI - Superintendência de Política e Economia Agrícola; 
VIl -Superintendência de Segurança Alimentar; 
VIII- Superintendência de Apoio à Agricultura Familiar;". 
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Art. 2º - Ficam criados, no Quadro Especial de cargos de provimento 
em comissão da administração direta do Poder Executivo, de que trata 
o art. 1 º da Lei Delegada nº 108, de 29 de janeiro de 2003, os 
seguintes cargos: 

I - um cargo de Assessor Jurídico-Chefe, código MG-99, símbolo 
GF-09; 

11- três cargos de Assessor Jurídico, código MG-18, símbolo AT-18; 
111 - um cargo de Diretor 11, código MG-05, símbolo DR-05; 
IV- um cargo de Diretor I, código MG-06, símbolo DR-06; 
V- um cargo de Assessor 11, código MG-12, símbolo AD-12; 
VI -dois cargos de Assessor I, código AS-01, símbolo1 O/A. 
Parágrafo único - A identificação, a lotação e a forma de 

recrutamento dos cargos de que trata este artigo serão estabelecidas 
em decreto, observado o percentual previsto no art. 2º da Lei nº 9.530, 
de 29 de dezembro de 1987. 

Art. 3º - Ficam criados dois cargos de Delegado Regional, nível 13, 
grau H, no quadro de cargos em comissão de chefia e 
assessoramento intermediário e de execução do Instituto Mineiro de 
Agropecuária- IMA - de que trata o Anexo IV da Lei nº 11.337, de 21 
de dezembro de 1993, e alterações posteriores. 

Parágrafo único - A identificação, a lotação e a forma de 
recrutamento dos cargos de que trata este artigo serão estabelecidas 
em decreto, observado o percentual previsto no art. 2º da Lei nº 9.530, 
de 29 de dezembro de 1987. 

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

REQUERIMENTOS 
Nº 6.737/2006, do Deputado Dimas Fabiano, solicitando seja 

formulado voto de congratulações com o Sr. Osvaldo Henrique P. 
Ribeiro, Presidente da Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de 
Varginha, pela passagem do Dia Internacional do Cooperativismo. 

Nº 6.738/2006, do Deputado Dimas Fabiano, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Sr. José Pedro Garcia Reis, 
Presidente da Cooperativa de Crédito Rural dos Cafeicultores da 
Região de Varginha Ltda., pela passagem do Dia Internacional do 
Cooperativismo. 
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Nº 6.739/2006, do Deputado Dimas Fabiano, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Sr. José Edgard Pinto Paiva, 
Presidente da Cooperativa Central dos Cafeicultores e Agropecuária 
de Minas Gerais, pela passagem do Dia Internacional do 
Cooperativismo. 

Nº 6.740/2006, do Deputado Dimas Fabiano, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Sr. Waldo Rodrigues de 
Souza, Presidente da Cooperativa de Trabalho na Movimentação de 
Mercadorias Ltda., pela passagem do Dia Internacional do 
Cooperativismo. 

Nº 6.741/2006, do Deputado Dimas Fabiano, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Sr. Eduardo Botelho de 
Barros, Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos 
Empregados do Moinho Sul Mineiro, pela passagem do Dia 
Internacional do Cooperativismo. 

Nº 6.742/2006, do Deputado Dimas Fabiano, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Sr. Flávio Massaroto, 
Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos 
Empregados da Polo Indústria e Comércio Ltda. e PP Print 
Embalagens Ltda., pela passagem do Dia Internacional do 
Cooperativismo. 

Nº 6.743/2006, do Deputado Dimas Fabiano, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a Sra. Maria A. Soares 
Domingueti, Presidente da Cooperativa de Ensino e Cultura de 
Varginha Ltda., pela passagem do Dia Internacional do 
Cooperativismo. 

Nº 6.744/2006, do Deputado Dimas Fabiano, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Sr. Armando Fortunato Filho, 
Presidente da Cooperativa dos Usuários e Assistência Médica Ltda., 
pela passagem do Dia Internacional do Cooperativismo. 

Nº 6.745/2006, do Deputado Dimas Fabiano, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Sr. Cesário Lincoln Furtado, 
Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos 
e Demais Profissionais da Área da Saúde de Varginha Ltda., pela 
passagem do Dia Internacional do Cooperativismo. 

Nº 6.746/2006, do Deputado Dimas Fabiano, solicitando seja 
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formulado voto de congratulações com o Sr. Roberval Silva Esper, 
Presidente da Cooperativa de Trabalho Médico Lida. - Unimed -
Varginha, pela passagem do Dia Internacional do Cooperativismo. (-
Distribuídos à Comissão de Turismo.) 

Nº 6.747/2006, do Deputado Dimas Fabiano, solicitando seja 
formulado apelo ao Delegado Regional de Polícia Civil da cidade de 
Varginha a fim de que seja realizado, o mais rápido possível, leilão de 
automóveis nesse Município.(- À Comissão de Segurança Pública.) 

Nº 6.748/2006, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Transportes com vistas a que sejam 
melhoradas as vias públicas do Município de llicínea. (- À Comissão 
de Transporte.) 

Nº 6.749/2006, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja 
formulado apelo ao Chefe de Polícia Civil com vistas à designação de 
Delegado de Polícia Civil para o Município de Piraúba. 

Nº 6.750/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Conselho das Corregedorias e à Corregedoria da 
Polícia Militar com vistas a apuração de denúncia apresentada 
por Juliana Maria de Souza Leite. (-Distribuídos à Comissão de 
Segurança Pública.) 

Nº 6.751/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado pedido de 
informações sobre concurso para prestação de serviços notariais e 
registros, realizado por esse Tribunal, conforme o Edital nº 1/2005. (-
À Mesa da Assembléia.) 

Nº 6.752/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhado ao Centro de Apoio Operacional às Promotorias de 
Justiça de Defesa dos Direitos das Pessoas Portadoras de 
Deficiências e dos Idosos pedido de providência com vistas a 
investigação de possíveis irregularidades havidas no concurso 
realizado pelo Tribunal de Justiça para prestação de serviços notariais 
e registros.(- À Comissão de Administração Pública.) 

Nº 6.753/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado à Promotoria de Justiça da Vara de Execuções Penais da 
Comarca de Contagem pedido de informação sobre pena da 
sentenciada Adriani Alves Nonaka. (-À Mesa da Assembléia.) 
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Nº 6.754/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhado à Promotoria da Infância e da Juventude pedido de 
providências com vistas a apuração de denúncia de abuso de 
autoridade durante invasão da residência do Sr. Walter Ferreira 
Machado. 

Nº 6.755/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo à Promotoria de Direitos Humanos com vistas a que 
seja investigada a denúncia de atos ilícitos praticados por policiais 
militares contra o Sr. Walter Ferreira Machado. 

Nº 6.756/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Ouvidor da Polícia, ao Corregedor de Polícia e ao 
Conselho das Corregedorias com vistas a que se investiguem 
denúncias contra policiais militares, apresentadas a essa Comissão 
pelo Sr. Walter Ferreira Machado. 

Nº 6.757/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Corregedor-Geral da Polícia Civil com vistas a que 
seja instaurado procedimento investigatório sobre possíveis regalias 
concedidas por policiais civis à sentenciada Adriani Alves Nonaka. (-
Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.) 

Nº 6.758/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado ao Juiz da Vara de Execuções Penais da Comarca de 
Contagem pedido de informações sobre o cumprimento da pena da 
sentenciada Adriani Alves Nonaka. (-À Mesa da Assembléia.) 

Nº 6. 759/2006, do Deputado Rêmolo Alo i se, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Saúde com vistas à adoção das 
providências para a instauração dos devidos procedimentos de ampla 
auditoria nos Hospitais São Lucas, Gedor Silveira e na Santa Casa de 
Misericórdia, em São Sebastião do Paraíso, tendo em vista denúncias 
apresentadas pelo Sr. Antônio José Amorim, em que alega a 
existência de irregularidades na utilização dos recursos públicos por 
esses estabelecimentos de saúde. 

Nº 6.760/2006, do Deputado Rêmolo Aloise, solicitando seja 
formulado apelo ao Procurador-Geral de Justiça do Estado com vistas 
à adoção de providências previstas no inciso I do parágrafo único do 
art. 68 da Lei Complementar nº 34, de 12/9/94, para que se promovam 
as apurações cabíveis e se adotem as soluções adequadas, tendo em 
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vista denúncias apresentadas pelo Sr. Antônio José Amorim, em que 
alega omissão no cumprimento dos deveres funcionais dos membros 
do Ministério Público de São Sebastião do Paraíso. (- Distribuídos à 
Comissão de Saúde.) 

ERRATAS 
PARECER PARA 1 ºTURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.601/2005 

Comissão de Constituição e Justiça 
Na publicação da matéria em epígrafe, verificada na edição de 

10/12/2005, na pág. 48, col. 1, no segundo parágrafo da 
Fundamentação, onde se lê: 

"Lei Complementar nº 1 08", leia-se: 
"Lei Delegada nº 108". 

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.601/2005 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Na publicação da matéria em epígrafe, verificada na edição de 
17/12/2005, pág. 64, col. 2, no segundo parágrafo da Fundamentação, 
onde se lê: 

"Lei Complementar nº 1 08", leia-se: 
"Lei Delegada nº 1 08". 
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 13 DE JULHO DE 2006 

ATAS 
ATA DA 53' REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4' SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA DA 15' LEGISLATURA, EM 11/7/2006 
Presidência dos Deputados Fábio A velar, Elmiro Nascimento e João 

Leite 
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 ª Parte: 1' Fase 

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens nºs 635, 636 e 
637/2006 (encaminham expedientes relativos ao Regime Especial de 
Tributação concedido às Empresas Danone Lida. e Produtos 
Imperatriz Lida. e o Projeto de Lei nº 3.490/2006, respectivamente), do 
Governador do Estado - Ofício nº 44/2006, do Presidente do Tribunal 
de Contas -Ofícios - 2' Fase (Grande Expediente): Apresentação de 
Proposições: Projetos de Lei nºs 3.491 e 3.492/2006 - Projetos de 
Resolução nºs 3.493 e 3.494/2006 - Requerimentos nºs 6. 737 a 
6.760/2006 - Requerimento do Deputado Fábio Avelar - Oradores 
Inscritos: Discursos das Deputadas Maria Tereza Lara e Jô Moraes, 
do Deputado André Quintão, da Deputada Elisa Costa e do Deputado 
Weliton Prado - Questão de ordem - Encerramento - Ordem do Dia. 

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

Elmiro Nascimento - Adalclever Lopes - Agostinho Patrús - Alberto 
Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André 
Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel 
Rocha - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio 
Moreira - Dilzon Melo - Doutor Ronaldo - Edson Rezende - Elisa 
Costa - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo 
Corrêa - Gustavo Valadares - lrani Barbosa - lvair Nogueira - Jésus 
Lima - Jô Moraes - João Leite - José Henrique - José Milton - Lúcia 
Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Maria Olívia - Maria Tereza Lara -
Marias Fernandes - Miguel Martini - Neider Moreira - Padre João -
Paulo Cesar - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião 
Helvécio- Vanessa Lucas- Weliton Prado- Zé Maia. 
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Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - 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 
1 ª F as e (Expediente) 

Ata 
- A Deputada Jô Moraes, 2ª- Secretária "ad hoc", procede à leitura 

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

- O Deputado Doutor Ronaldo, 1 º-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

MENSAGEM Nº 635/2006 
Belo Horizonte, 18 de julho 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 Danone Lida., 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 636/2006 
Belo Horizonte, 5 de julho 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 Produtos Imperatriz 
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Ltda., 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 637/2006 
Belo Horizonte, 1 O de julho de 2006. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
No uso da competência que me confere o inciso VI do art. 90 da 

Constituição do Estado, 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 Leandro Ferreira. 

Na oportunidade esclareço que a doação se destina à ampliação da 
unidade de saúde municipal. 

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão esclarece que 
não há óbice na concretização da transferência de domínio devido à 
destinação a ser dada ao imóvel. 

São estas, Senhor Presidente, as razões que me conduzem a 
submeter ao exame de seus nobres pares o projeto de lei em anexo. 

Atenciosamente, 
Hugo Bengtsson Júnior, Presidente do Tribunal de Justiça, no 

exercício do cargo de Governador do Estado. 
PROJETO DE LEI Nº 3.490/2006 

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Leandro Ferreira 
o imóvel que especifica. 

Art. 1 º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de 
Leandro Ferreira o imóvel constituído por uma área medindo 
640,66m2

, situada na Rua Ernesto Ferreira, no Município de Leandro 
Ferreira, registrado sob o nº 5.266, Livro 3-C, fls. 72, no Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de Pitangui. 

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" destina-se à 
ampliação de unidade municipal de saúde. · 

Art. 2º - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado, caso não seja, 
no prazo de cinco anos, contados da data da escritura pública de 
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doação, utilizado com finalidade prevista no parágrafo único do art. 1º. 
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. 
OFÍCIO Nº 44/2006 

Do Sr. Eduardo Carone Costa, Presidente do Tribunal de Contas, 
encaminhando o parecer prévio dessa Corte sobre o Balanço Geral do 
Estado referente ao exercício de 2005. (- Anexe-se à Mensagem nº 
570/2006.) 

OFÍCIOS 
Do Sr. Ademir Camilo, Deputado Federal, comunicando 

impossibilidade de comparecer ao seminário legislativo "Segurança 
para Todos- Propostas para Uma Sociedade mais Segura". 

Da Sra. Matilde Ribeiro, Secretária Especial de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial, dando ciência de que essa Pasta 
realizou, de 19 a 21/6/2006, o Pacto Governamental pela Igualdade 
Racial, combinado com o VI Encontro Nacional Fórum 
lntergovernamental de Promoção da Igualdade Racial, e 
encaminhando o material distribuído no evento. (- À Comissão de 
Direitos Humanos.) 

Do Sr. Reynaldo Fernandes, Presidente do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - lnep -, 
comunicando celebração de convênio com a Secretaria de Educação. 
(- 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.) 

Da Sra. Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Educação, 
prestando informações relativas ao Requerimento nº 6.310/2006, da 
Comissão de Educação. 

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, prestando 
informações relativas ao Requerimento nº 5.838/2005, da Comissão 
de Participação Popular. 

Do Sr. Carlos Roberto Custódio da Silva, Prefeito Municipal de 
Capetinga, prestando informações em atenção a pedido de diligência 
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da Comissão de Justiça, relativo ao Projeto de Lei n' 3.370/2006. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.370/2006.) 

Do Sr. Luiz Eustáquio Unhares, Prefeito Municipal de Ponte Nova, 
agradecendo convite para audiência pública da Comissão de Turismo, 
a realizar-se em 7/7/2006, no Município de Ponte Nova. (-À Comissão 
de Turismo.) 

Do Sr. Eugênio Pinto, Prefeito Municipal de ltaúna, prestando 
informações relativas ao Projeto de Lei nº 3.322/2006, em atenção a 
pedido da Comissão de Constituição e Justiça. (- Anexe-se ao Projeto 
de Lei nº 3.322/2006.) 

Do Sr. Luiz Antônio Chaves, Diretor-Geral do lter-MG, 
encaminhando relação dos processos de legitimação de terras 
devolutas rurais e urbanas que resultam de estudos realizados por 
esse Instituto. (-À Comissão de Política Agropecuária.) 

Do Sr. Paulo César Gonçalves de Almeida, Reitor da Unimontes, 
agradecendo voto de congratulações formulado por esta Casa a partir 
do Requerimento nº 6.597/2006, da Comissão de Saúde. 

Do Sr. José Luiz Ricardo, Chefe de Gabinete da Secretaria de 
Fazenda, prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 
2.554/2005, em atenção a pedido da Comissão de Constituição e 
Justiça. (-Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.554/2005.) 

Do Sr. Aguinaldo Mascarenhas Diniz, Chefe de Gabinete da 
Secretaria de Transportes e Obras Públicas (5), encaminhando cópias 
dos convênios que menciona. (- À Comissão de Fiscalização 
Financeira, para fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 
100, inciso XVI, do Regimento Interno.) 

Do Sr. Walter Garcez Mares Júnior, Superintendente Regional SE 
da CEF (4), notificando das liberações de recursos financeiros 
relativos ao mês de junho de 2006, destinadas à Copasa-MG, 
referentes às parcelas dos contratos que menciona e da prorrogação 
do prazo de vigência dos Contratos de Repasse nºs 067.499-49/1998 
e 067.442-41/1998, para beneficiar, respectivamente, os Municípios 
de São Francisco e Porteirinha. (- 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.) 

Do Sr. Fernando Sardinha, Chefe da Assessoria Parlamentar da 
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lnfraero, informando que o Requerimento nº 6.417/2006, do Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva, foi encaminhado à Agência Nacional de Aviação 
Civil- Anac. 

Do Sr. José Ronald Vasconcelos de Albergaria, Coordenador do 
Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça da Infância e 
Juventude - CAO-IJ -, encaminhando esclarecimentos em atenção ao 
Requerimento nº 6.393/2006, da Comissão de Direitos Humanos. 

Do Sr. Daniel Silva Balaban, Presidente do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação - FNDE (6), comunicando a liberação 
de recursos para órgãos do Estado. (- 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 Pires de Campos, Assessor Especial do Ministro da 
Justiça, prestando informações em atenção a requerimento da 
Comissão de Política Agropecuária encaminhado por meio do Ofício 
nº 1.240/2006/SGM. 

Da Sra. Maria lzabel Lopes da Silveira, Secretária Executiva do 
Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundei -
Consfundef -, encaminhando relatório referente à movimentação 
financeira dos recursos desse Fundo no exercício de 2005. (- À 
Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Da Sra. Valéria de Melo Rodrigues e Oliveira, Superintendente de 
Epidemiologia da Secretaria de Saúde, justificando sua ausência a 
reunião da Comissão de Saúde. (-À Comissão de Saúde.) 

Da Sra. Patrícia Passos Botelho, Diretora da Gerência de Vigilância 
Epidemiológica da Secretaria de Saúde, prestando informações 
relativas ao Requerimento nº 6.529/2006, da Comissão de Direitos 
Humanos. 

Do Sr. Luiz Cláudio Monteiro Morgado, Analista de Planejamento e 
Orçamento do Ministério do Desenvolvimento Agrário, encaminhando 
dados referentes ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 075/2005 
e cópias dos respectivos documentos. (-À Comissão de Fiscalização 
Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 
100, inciso XVI, do Regimento Interno.) 

Da Sra. Sandra Margareth Silvestrine de Souza, Presidente do 
SERJUSMIG (2), encaminhando sugestão de emendas ao Projeto de 
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Lei nº 3.476/2006 e ao Projeto de Lei Complementar nº 87/2006. (-
Anexem-se, respectivamente, ao Projeto de Lei nº 3.476/2006 e ao 
Projeto de Lei Complementar nº 87/2006.) 

Da Usina de Aimóres - Hidrelétrica Eliezer Batista -, fazendo 
considerações sobre o trabalho desenvolvido pela empresa e sua 
contribuição para o desenvolvimento da região. (- À Comissão de 
Meio Ambiente.) 

Do Sr. José Carlos Cosenzo, Presidente da Associação Nacional 
dos Membros do Ministério Público, encaminhando informações 
acerca do cenário legislativo nacional quanto às eleições para o cargo 
de Procurador-Geral no Ministério Público Brasileiro. (- À Comissão de 
Administração Pública.) 

2ª Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber propos1çoes 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 3.491/2006 
Declara de utilidade pública o Instituto de Idosos Lar Sagrado, com 

sede no Município de Nanuque. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 12 - Fica declarado de utilidade pública o Instituto de Idosos Lar 

Sagrado, com sede no Município de Nanuque. 
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 11 de julho de 2006. 
Roberto Ramos 
Justificação: A Instituição de Idosos Lar Sagrado, fundada em 

12/5/2002, é uma entidade civil sem fins lucrativos, que tem por 
finalidade promover a filantropia e amparar as pessoas idosas 
carentes que não disponham de rendimentos para possibilitar 
sobrevivência ou de parentes ou amigos que cuidem de sua 
manutenção. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, 
ele o art. 103, inciso I, do Regimento Interno. 
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PROJETO DE LEI Nº 3.492/2006 
Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança 

Pública de Gurinhatã- Consep -, com sede nesse Município. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário 

de Segurança Pública de Gurinhatã - Consep -, com sede nesse 
Município. 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 11 de julho de 2006. 
Zé Maia 
Justificação: O Conselho Comunitário de Segurança Pública de 

Gurinhatã promove ações que visam estabelecer canais de 
relacionamento entre a comunidade e o aparelho policial, o Corpo de 
Bombeiros e os órgãos de defesa social atuantes no Município. 

Promove palestras, conferências, debates, campanhas educativas e 
outros eventos que possam conscientizar o cidadão para estabelecer 
condições de convivência, compreensão, humanização, respeito e 
participação no esforço dos órgãos públicos encarregados da defesa e 
segurança da população e do patrimônio público e privado. 

Propiciando meios e recursos adicionais para serem aplicados pelas 
instituições de segurança do Estado, a entidade se incumbe, 
igualmente, de preservar os direitos humanos e o perfeito 
cumprimento da Lei de Execução Penal. 

Dedica especial atenção à aplicação do Estatuto da Criança e do 
Adolescente e atua também na defesa do meio ambiente. 

Como apoio às tarefas do dispositivo de segurança pública na 
cidade, ela desenvolve levantamento de dados e avaliações de 
desempenho das atividades policiais em geral, com especial atenção 
ao policiamento comunitário, buscando estabelecer permanente 
parceria que se possa traduzir em resultados concretos para a 
harmonia da sociedade. 

Por esse esforço de importância social, esperamos a anuência dos 
nobres colegas à outorga do pretendido título declaratório. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 
preliminar, e de Segurança Pública, para deliberação, nos termos do 
art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno. 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.493/2006 
Aprova, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da 

Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas que 
especifica. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 º - Fica aprovada, de conformidade com o disposto no art. 62, 

XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas 
especificadas no anexo desta resolução, observada a enumeração 
dos respectivos beneficiários. 

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
*· A tabela referente ao Anexo (a que se refere o art. 1 º da 

Resolução nº , de de de 2006) foi publicada no "Diário do Legislativo" 
de 13.7.2006. 

Sala das Reuniões, 11 de julho de 2006. 
Comissão de Politica Agropecuária e Agroindustrial 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Política 

Agropecuária e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos 
do art. 195, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.494/2006 
Ratifica o Regime Especial de Tributação nº 043/2006, 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 043/2006 à Empresa Cristalfrigo Indústria, Comércio, 
Importação e Exportação Ltda., após ser submetido à apreciação 
desta Casa, nos termos do disposto no art. 7º da Lei nº 15.292, de 5 
de agosto de 2004. 

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 11 de julho de 2006. 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia. 
- Os Requerimentos nºs 6. 737 a 6. 760/2006 foram publicados na 

edição anterior. 
REQUERIMENTO 

Do Deputado Fábio Avelar, solicitando seja realizado fórum técnico 
para a apresentação da Pedagogia Waldorf e das experiências das 
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Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Te reza Lar a. 
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A Deputada Maria Tereza Lara - Nossos cumprimentos às 
Deputadas, aos Deputados desta Casa e a todos os que nos assistem 
por meio da TV Assembléia. Vivemos um momento importante da 
educação deste País, com a aprovação, por unanimidade, pelo 
Conselho Nacional de Educação, da resolução que torna obrigatórias 
as disciplinas Filosofia e Sociologia no ensino médio. Sabemos que 
essa é uma luta árdua de alunos, profissionais, intelectuais e, 
inclusive, dos últimos Ministros da Educação. Trata-se de um espaço 
necessário à reflexão sobre a cidadania, a sociedade que queremos. 
Na última sexta-feira, dia 7, ocorreu essa votação histórica. Aliás, 
professores e sindicalistas de Minas Gerais estiveram em Brasília, 
participando desse momento. 

Nesta Casa, no dia 8 de junho, às 14 horas, tivemos uma audiência 
pública na Comissão de Participação Popular, de cuja organização 
também participou a PUC Minas, quando estiveram presentes 
representantes da UFMG, do Instituto São Tomás de Aquino- ISTA -, 
do Instituto Santo Inácio - ISI -, e do MEC, para discutirmos a questão 
da filosofia e da sociologia no ensino médio. Certamente esta Casa 
deu uma contribuição para que essa decisão fosse tomada. Foi 
assinado um documento, apresentado pelo sindicato dos profissionais 
da área de sociologia, que apresentava a urgente necessidade de se 
adotar dessa medida. Com a ditadura neste País, as disciplinas 
Sociologia e Filosofia foram extremamente prejudicadas, com a sua 
verdadeira extinção dos currículos escolares. 

Não queremos qualquer filosofia, qualquer sociologia. Não se trata 
simplesmente de incluir essas disciplinas nos currículos, mas de se 
construir o seu conteúdo aos profissionais da área. Aqui está o Padre 
João, que, em sua vida de padre e, agora, de parlamentar, participa 
dessa discussão e percebe como a filosofia tem dado grande 
contribuição à nossa sociedade, tanto no campo religioso como no 
campo laico. O Movimento de Fé e Política tem feito essa discussão. 
Nesta Casa, estão em tramitação a Proposta de Emenda à 
Constituição n' 97, de nossa autoria e de vários Deputados, e uma 
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outra, do Deputado Doutor Viana, a fim de regulamentar a 
obrigatoriedade das disciplinas Filosofia e Sociologia no ensino médio 
de Minas Gerais. 

Ainda nesta semana, teremos uma reunião com representantes das 
universidades, também solicitada e organizada pela PUC, para 
debater os desdobramentos dessa posição tão importante do 
Conselho Nacional de Educação. 

Pudemos ver, pela própria imprensa, as notícias e verificar que, na 
avaliação do titular da Secretaria de Educação Básica, Francisco das 
Chagas, a medida irá ampliar o número de vagas para profissionais, 
como também tornará possível esse espaço de reflexão. 

Dezessete Estados em todo o País já tinham como norma as 
disciplinas Filosofia e Sociologia obrigatórias no ensino médio. Agora 
as teremos em todo o País - certamente Minas Gerais irá adequar sua 
legislação-, e esta Casa dará sua contribuição. 

Está aqui a Deputada Ana Maria, que é relatora da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 97, o Deputado Doutor Ronaldo, que é o 
Presidente, vários parlamentares e o Deputado Weliton Prado, que 
também tem feito defesa intransigente da Filosofia na escola. 

Temos de unir esforços para que possamos, de fato, colocar isso em 
prática o mais rápido possível. Convidamos todos os parlamentares, 
aqueles do nosso Bloco PT-PCdoB, e todos os outros que têm esse 
compromisso com uma educação reflexiva, uma educação libertadora. 
Acompanhamos tão bem a proposta que tivemos do Paulo Freire, que, 
durante toda a sua vida, contribuiu para a reflexão da educação do 
nosso País. 

A decisão, sendo então aprovada com parecer do Conselho 
Nacional da Educação, deverá ser homologada nas próximas 
semanas pelo Ministério. O próprio Ministro da Educação já se 
pronunciou favoravelmente. O Ministro Fernando Haddad se 
comprometeu com as entidades de educação em levar ao Presidente 
da Câmara dos Deputados, Aldo Rebelo, e ao Líder do Governo na 
Câmara, Arlindo Chinaglia, pedido para que o projeto de lei seja 
incluído na ordem do dia e que seja votada a emenda, possibilitando, 
então, a inclusão dos Estados. 

O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Desejo agradecer à 
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Deputada Maria Tereza, bem como parabenizá-la. Sou testemunha do 
seu trabalho e empenho para que possamos implementar nas 
escolas, também no Estado de Minas Gerais, a obrigatoriedade das 
disciplinas Filosofia e Sociologia. 

Lembro-me muito bem de tantas manifestações, das quais participei 
quando estava no movimento estudantil em Brasília, durante o 
governo Fernando Henrique Cardoso. Foram grandes mobilizações 
para que, no ensino médio, fossem obrigatórias as disciplinas de 
Filosofia e Sociologia, que, acreditamos, são fundamentais. Aliás, 
penso que não deveriam ser apenas no ensino médio, mas também a 
partir da 1 ª série. 

É fundamental que nossos jovens e crianças tenham noção de 
cidadania, do funcionamento da sociedade. Acreditamos que a 
filosofia e a sociologia são disciplinas que despertam esse senso 
crítico, essa visão da realidade e da sociedade. 

Esperamos que o governo do Estado tenha também essa 
sensibilidade e que Minas Gerais possa sair na frente, aprovando 
essa proposta de emenda à Constituição pela qual a Deputada Maria 
Tereza vem batalhando tanto nesta Casa. 

Outro ponto é a questão da valorização da educação, de maneira 
geral. Temos a questão do servidor, que continua recebendo em 
Minas Gerais os piores salários do Brasil; da Uemg e da Unimontes, 
em que não se cumpre o que determina a Constituição, que sejam 
aplicados os 2% na educação, em pesquisa, em extensão. Enfim, os 
problemas na área da educação em nosso Estado são muitos, e 
temos de enfrentá-los para tentar minimizar esses efeitos tão 
drásticos. 

As disciplinas obrigatórias de Filosofia e Sociologia ajudarão muito a 
formar cidadãos mais conscientes. 

No mais, desejo agradecer o aparte a mim concedido pela Deputada 
Maria Tereza e parabenizá-la pelo empenho e pela luta aqui, na 
Assembléia. 

A Deputada Maria Tereza Lara- Concordo com o Deputado Weliton 
Prado. Aliás, nesse debate, nessa audiência pública, todos os 
debatedores e representantes das universidades de Minas Gerais 
colocaram como proposta imediata a batalha pela inclusão da 
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Filosofia e da Sociologia como disciplinas obrigatórias. De forma 
alguma desistamos de continuar essa mobilização para que essas 
disciplinas também sejam incluídas obrigatoriamente no ensino 
lu ndamental. 

Decidiram desmembrar as duas propostas, a fim de conseguirmos 
aplicar isso rapidamente ao ensino médio. Tivemos, aqui, a presença 
fundamental da Prol' Sílvia Maria de Contaldo, da PUC Minas, que, 
por mais de uma década, vem trabalhando para que isso aconteça. 
Foi essencial também a presença da Lúcia Helena Lodi, Diretora de 
Políticas Públicas de Ensino Médio do Ministério da Educação. Trata-
se de profissionais de carreira do próprio Ministério, os quais já 
vinham fazendo um trabalho de conscientização, tanto que foi 
aprovado por unanimidade pelo MEC. Queremos deixar registrada, 
nos anais desta Casa, essa decisão extremamente importante. 

Deputado Weliton Prado, esse trabalho continua sendo feito com os 
alunos, com os DCEs, com os DAs, sobretudo com os de Filosofia e 
de Sociologia, a fim de podermos intervir no conteúdo. Não adianta 
apenas incluir a filosofia e a sociologia. O conteúdo tem de ser 
verdadeiramente libertador. Ou seja, é necessário pensar em uma 
educação que constrói cidadania. Então, esse trabalho tem de 
continuar. 

Concedo aparte ao nobre companheiro, Deputado Jésus Lima, que 
também é professor universitário e conhece de perto essa luta. 
Ademais, como ex-seminarista, conhece o valor que a sociologia e a 
filosofia têm para a nossa sociedade. 

O Deputado Jésus Lima (em aparte) - Deputada Maria Tereza Lara, 
parabenizo-a pela iniciativa. Realmente, essa luta é antiga. Há muito 
tempo, luta-se para que a educação, em nosso país e em nosso 
Estado, tenha como objetivo ensinar as pessoas a pensar, a enxergar 
o mundo além do próprio horizonte. Isso, então, é extremamente 
importante. 

Sou professor de Filosofia. Durante muito tempo, dei aulas de 
Filosofia e de Sociologia em Citrolândia, em Betim e na PUC, onde 
sou professor de Filosofia. Fiz mestrado agora, na área de sociologia. 
Na minha opinião, é de fundamental importância que o nosso país 
disponha de técnicos que pensem, que tenham formação humanista, 
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voltada para a coletividade, para a v1vencia em sociedade, e não 
simplesmente para o mercado, para a produção. Queremos uma 
sociedade que aprenda a pensar, pois é com idéias que se transforma 
o mundo. Para tanto, é necessário conhecermos as idéias dos 
pensadores que fazem parte da história. Ademais, temos de conhecer 
a sociologia, as regras que articulam a sociedade. Felizmente, agora 
temos a oportunidade de aprovar isso. 

A Universidade Católica, diferentemente de várias outras, incluiu a 
Filosofia no seu currículo. Trata-se de uma das poucas universidades 
a fazer isso. Para muitas universidades, apenas a formação técnica é 
importante. A PUC tem a preocupação humanista. Portanto, V. Exa. 
está de parabéns! Conte conosco! Obrigado. 

A Deputada Maria Tereza Lara- Deputado Jésus Lima, com a união 
de esforços, venceremos essa etapa, de modo que o conteúdo seja, 
verdadeiramente, o de uma educação libertadora. Para isso, temos o 
Sindicato dos Profissionais de Sociologia. Está sendo debatida a 
organização de uma associação de profissionais e alunos de filosofia. 
Uma vez mais organizados, poderão superar essas etapas e 
conseguir escolas públicas de qualidade. Sabemos que várias escolas 
particulares já incluíram em seus currículos a filosofia e a sociologia. 
Todavia, muitas escolas públicas ainda não fizeram o mesmo. Não 
podemos permitir que elas percam em qualidade. 

O Deputado Ricardo Duarte, nosso Líder, também tem atuação 
efetiva nas universidades. Com certeza, já realiza esse trabalho. 
Contaremos não só com ele, mas com todo o nosso bloco. 
Continuaremos acompanhando esse processo, a fim de satisfazer o 
anseio dos profissionais de filosofia e sociologia, bem como de 
intelectuais e lideranças, que pensam e desejam que o nosso país 
disponha de uma sociedade pensante, que tenha espírito crítico 
voltado para sua realidade. Esse é o objetivo da filosofia e da 
sociologia na escola. Queremos trabalhar em conjunto. 

As Deputadas Jô Moraes e Elisa Costa, o Deputado André Quintão 
e todos os Deputados de outros partidos que também fazem esse 
trabalho têm somado conosco; aqueles que participam da Comissão 
Especial coordenada e presidida pelo Deputado Doutor Ronaldo têm 
lutado conosco. Trata-se de uma ação sobretudo do nosso Bloco, mas 
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somando esforços com outros partidos, para que, nesta Casa, 
possamos conseguir que esta legislação de âmbito federal seja 
implementada em Minas Gerais, o mais rápido possível. 

Sr. Presidente, cumprimento todos e agradeço àqueles que têm 
assumido essa bandeira, estudantes, profissionais da área e 
universitários. A PUC tem tido iniciativas importantíssimas nessa área. 
Esperamos continuar juntos até que, efetivamente, a nossa sociedade 
se torne mais justa, fraterna e verdadeiramente igualitária. Muito 
obrigada. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, a Deputada Jô Moraes. 
A Deputada Jô Moraes - Sr. Presidente "ad hoc", Deputado João 

Leite, caros Deputados e caras Deputadas, dirijo-me hoje a esta Casa 
para fazer uma reflexão e, praticamente, um apelo acerca da 
tramitação do Projeto nº 3374/2006, que altera a estrutura da Copasa, 
nossa querida companhia de saneamento. 

Faço isso na compreensão de que a Casa e os mineiros têm um 
compromisso histórico com essa companhia. Devemos nos lembrar de 
que a Copasa foi criada em 1963, em um momento de emergência e 
de busca do desenvolvimento, ainda no governo João Goulart, antes 
do período ditatorial. Era a busca da melhoria da qualidade e de 
condições de vida para a nossa população. 

Chegamos a um patamar em que a Copasa é hoje a terceira 
companhia de saneamento em receita líquida e a primeira em 
lucratividade. Trata-se de uma conquista muito importante do povo 
mineiro, sobretudo porque estávamos em um período em que se 
pretendia realizar as privatizações e entregar todas as estatais para a 
iniciativa privada. O povo mineiro soube defender a Copasa, assim 
como soube defender a Cemig. 

Considero que a Casa não pode discutir e aprovar um projeto que 
altera a estrutura de uma companhia dessa dimensão a toque de 
caixa. Por isso, estranho que o projeto da Copasa entre na Casa, no 
dia 8 de junho, em regime de urgência. 

Quero discutir os possíveis objetivos de melhoria ou de alteração da 
qualidade dos serviços indicados na mensagem do Governador. 
Quero discutir como pode uma companhia dessa dimensão, que 
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representa uma conquista que significou a ampliação dos serviços de 
saneamento a 11.100.000 mineiros, ser tratada dessa maneira. 

A Copasa está presente em 602 Municípios, em 1012 localidades. 
Evidentemente, os serviços de água e esgoto alcançam menos 
pessoas. Uma empresa dessa dimensão, que tem tamanho impacto 
na população mineira, não pode ser alterada dessa forma. Por isso, 
tenho certeza de que a Assembléia terá a responsabilidade de adiar 
as votações desse projeto, para que também as populações 
diretamente envolvidas, como as do Jequitinhonha, do São Mateus e 
de outras áreas mais pobres, participem do debate de um projeto que 
visa a melhorias. 

O problema da água é um problema de caráter mundial. Há uma 
escassez porque o sistema capitalista trata, de forma predatória, uma 
agricultura meramente extensiva; além disso, a indústria trata, da 
mesma forma, o uso da água. 

Em 1997, foi realizado o I Fórum Mundial da Água. O primeiro 
grande desafio foi: a água deixar de ser um bem público para ser um 
bem econômico. Como afirmou Petraglia, grande ambientalista 
italiano, água é vida e, se você passar a tratá-la como uma 
"commodity", como um bem público, transformará a vida, que será 
regulamentada e estabelecida pela iniciativa privada. Portanto, 
primeiramente, é preciso discutir a preservação ou o enfrentamento da 
tendência da escassez da água, que é um problema mundial e exige 
respostas e alternativas correspondentes a um tratamento 
sustentável. 

Indago-me por que esse projeto chegou a esta Casa com 
semelhante urgência. É uma empresa superavitária, que chega a esse 
patamar de lucratividade, sendo a primeira de saneamento no Brasil. 
Essa necessidade, evidentemente, pode-se estabelecer por meio da 
forma como tratamos os recursos minerais deste Estado. Todavia não 
é para responder à falência da iniciativa de realizar um leilão e não 
viabilizar o leilão das águas minerais que daremos uma resposta a 
toque de caixa. A população do Sul de Minas, de Lambari e de 
Cambuquira, interessadas diretamente nesse processo, também 
devem fazer uma discussão como esta. 

Subsidiária pode ser criada para tratar um ramo específico. A 
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Petrobras possui subsidiárias que tratam do transporte pesado do 
combustível. Portanto o objetivo· dessas subsidiárias é realizar uma 
atividade específica. Por que criaremos a subsidiária da região 
deficitária e a subsidiária da região superavitária quando o objetivo é o 
mesmo, quando a realização da atividade é a mesma? 

Esta é a primeira indagação que faço e obtive uma resposta. Será 
que o objetivo central desse acelerado tratamento de um problema 
que existe - sabemos que é preciso ampliar os serviços de água e 
esgoto da região do Jequitinhonha e de todas as áreas do IDH -, será 
que a intenção não é exatamente valorizar as ações da Copasa na 
Bovespa, para melhor capitalizar a Copasa superavitária, a 
denominada Copasa dos ricos? Será que é necessário tratarmos um 
projeto de desenvolvimento sustentável para Minas golpeando a sua 
região mais pobre? Essa questão foi abordada na discussão com os 
representantes do governo, que levantaram essa justificativa, mas 
indago se isso é para abrir espaço para melhores investimentos na 
região do Jequitinhonha. A proposta é que as tarifas deverão ser 
sempre mais baratas do que as tarifas da Copasa superavitária dos 
ricos. Como melhorar a qualidade de serviço de uma Copasa que terá 
tarifas mais baratas? Como se capitaliza? A Copasa mãe fará 
investimentos. Deputado Antônio Júlio, se verificarmos as ações da 
Copasa que se ampliam e se valorizam na bolsa, percebemos que 
hoje ela se transforma na primeira companhia de saneamento em 
relação à sua lucratividade. 

A direção da empresa terá sensibilidade para investir numa região 
deficitária? 

Caros Deputados e caras Deputadas, não consigo entender como 
quebramos o princípio mais precioso dessa estatal: o subsídio 
cruzado. Trata-se de uma empresa cuja maioria das ações está sob o 
controle do Estado, que deve preocupar-se primeiramente com o bem 
público, e, neste momento, a primeira preocupação do bem público 
não é ampliar, cada vez mais,~ a lucratividade da Copasa - o que 
também interessa -, mas ampliar a oferta de serviços nas regiões 
menos assistidas. Não venham me dizer que resolveremos os 
problemas das regiões mais pobres baixando as tarifas, porque, nesse 
caso, quais serão os recursos para o investimento e a ampliação da 
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lucratividade? Estão falando em redução de gastos com pessoal para 
se adequar às condições do momento. Temos uma preocupação 
central: não melhoramos qualidade dos serviços a não ser investindo 
em tecnologia e qualificação de pessoal. Não podemos imaginar que 
redução de gastos com pessoal na "Copasinha" dos pobres, na 
"Copasinha" deficitária, seja a solução para sobrar recursos para 
investimento e ampliação. 

Antes de passar a palavra aos Deputados Edson Rezende e Antônio 
Júlio, quero dizer que temos um compromisso. Esta Casa não pode 
votar esse projeto sem que as populações envolvidas participem do 
debate. 

O Deputado Edson Rezende (em aparte) - Muito obrigado, Deputada 
Jô Moraes. Este debate é importantíssimo porque quase uma centena 
de cidades está no foco dessa discussão. No meu entendimento, 
trata-se daquele quadro humorístico Primo Pobre, Primo Rico. As 
subsidiárias são o primo pobre, e a Copasa, sem o primo pobre, o 
primo rico. Portanto, para seus acionistas, fica o primo rico, ou seja, 
não existe a parte pobre. O subsídio cruzado, grande instrumento de 
Justiça Tributária que ajuda a população das cidades mais pobres que 
não pode pagar pela água, devido ao custo, tira a possibilidade de se 
fazer justiça dentro da própria Copasa. Portanto o primo pobre será 
esse que V. Exa. citou. 

Quando se diz que essa seria uma forma para adquirir recursos a 
fundo perdido, pelo menos na última discussão que tivemos, foi 
mencionado que não, isso não poderia ocorrer por meio da própria 
Copasa, da "Copasinha", apesar de entendermos o contrário. Mas 
eles afirmam que não e que esses empréstimos a fundo perdido só 
poderiam ser captados pelas Prefeituras Municipais. Ora, isso significa 
dizer que as Prefeituras terão de assumir o ônus e captar recursos 
para investir em reformas. No futuro, se as subsidiárias forem 
separadas - e as pobres estão lá -, ocorrerá o mesmo que aconteceu 
com a Polícia Militar, ou seja, as próprias Prefeituras terão de bancar 
gastos com funcionários e reformas, ou seja, com parte do custeio. Se 
o subsidio cruzado é o grande mecanismo de fluxo de recursos para a 
Copasinha- e ela não mais o terá-, de onde virão os recursos? 

Como não se tornar deficitária? Qual é a fonte de recursos, sem o 
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subsídio cruzado? Não há pelo menos uma informação sobre isso. De 
onde virão os recursos? Das Prefeituras? Talvez essa seja a única 
forma. Se os salários forem reduzidos, os servidores da própria 
Copasa serão prejudicados. 

Sr. Presidente, essa questão não está bem clara. Portanto precisa 
ser melhor discutida. Deputada Jô Moraes, a cada momento o assunto 
e as respostas são diferentes. Portanto há algo errado nesse processo 
da Copasa. 

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Deputada Jô Moraes, a 
minha reflexão é muito importante e será rápida. O PSDB está 
fazendo com a Copasa o que fizeram com a Cemig, ou seja, 
venderam a Cemig diluindo suas ações. O Governador Itamar Franco 
retomou a Cemig numa briga, com a participação desta Casa, por 
meio da CPI. O que o governo e a Copasa estão fazendo hoje é o 
mesmo jogo de venda das ações da Copasa para alguém que será 
beneficiário, como o fizeram com a Cemig. Isso é apenas para 
refletirmos e continuarmos com a discussão. 

A Deputada Jô Moraes - Sr. Presidente, obrigada. Respeito o 
Regimento Interno. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão. 
O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Deputados e 

Deputadas, venho a esta tribuna para dizer, que, nas duas últimas 
semanas, havia tentado fazer o mesmo. mas, em razão de sucessivas 
solicitações de encerramento da reunião, não foi possível apresentar 
um pronunciamento que considero da mais alta importância e que vai 
na mesma direção daquele proferido aqui pela Deputada Jô Moraes. 

O Projeto de Lei nº 3.374/2006, que cria as subsidiárias da Copasa, 
exige de todos nós ... Começo essa reflexão, sem entrar na questão de 
mérito, mas sim de método e de procedimento legislativo. Um projeto 
dessa natureza, que trata de uma questão central para a vida do ser 
humano - a água -, não pode nem deve ser analisado a toque de 
caixa. Tenho a certeza de que a Assembléia não o analisará assim. A 
água é fonte de vida, e o saneamento básico pode promover a saúde 
e a vida. O pedido de urgência de um projeto dessa natureza pode 
impedir o livre debate e o aprofundamento do assunto. Apresento 
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essa ponderação de maneira tranqüila. Como Líder da Oposição, no 
ano passado, já ajudei a acelerar projetos menos polêmicos e de 
interesse dos Municípios, como no caso do Fundomaq. A Oposição 
permitiu que os Municípios tivessem acesso ao ICMS rebaixado, ao 
empréstimo para adquirir máquinas, tratores e transporte escolar, e 
ajudou a acelerar o projeto nesta Casa; porém, nesse caso, é um 
projeto polêmico. Aliás, quando um projeto é polêmico, o mínimo que 
se espera do Poder Legislativo é promover um debate amplo, 
envolvendo principalmente os segmentos que serão beneficiados ou 
prejudicados pelo conteúdo do projeto. Com o regime de urgência, 
não há essa possibilidade. 

Então, na linha da Deputada Jô Moraes, reitero o apelo para que o 
governo e a sua base nesta Casa, reconhecendo que esse projeto 
afeta a vida de milhões de pessoas, num tema fundamental: a água, o 
tratamento de esgoto e o saneamento, aceitem por mais tempo 
promover o debate necessário. 

Pelo que estudei, conversei e dialoguei, posso adiantar algumas 
reflexões preliminares. 

A terceira subsidiária, que tratará dos Municípios com déficit 
operacional, dos Municípios do Norte, dos Vales do Mucuri, do São 
Mateus e do Jequitinhonha, será altamente prejudicial a essas 
regiões. Isso na minha visão preliminar, e espero argumentos que me 
convençam do contrário, até aqui não apresentados. 

Defendo a empresa pública. Quantas vezes o fiz, desde a época da 
Câmara Municipal de Belo Horizonte, principalmente ao defender a 
renovação dos contratos de Belo Horizonte com a Copasa, visando a 
fortalecer essa entidade. Muitos alegavam que Belo Horizonte não 
precisaria, pois teria um custo operacional mais baixo e estaria com 
subsídio cruzado, transferindo recursos para outras regiões. Como 
Vereador de Belo Horizonte, defendi que a Capital deveria participar 
do esforço de construir um Estado mais justo e mais digno. Esse é um 
papel de todos os mineiros, que estão dentro de um país e que 
sonham com um mundo sem fronteiras. 

Se partimos do princípio de que se tem de criar uma estrutura 
própria para as regiões mais pobres, evitando-se o subsídio das 
regiões mais ricas, estaremos afrontando o papel fundamental do 
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Estado brasileiro de promover a eqüidade. 
O poder público é para harmonizar interesses e combater 

desigualdades. Imagine o risco de uma subsidiária numa região com 
um custo operacional mais alto, sem a possibilidade dos investimentos 
da Copasa, que tem mais facilidade em outras regiões! São 92 
Municípios, com uma população de 1.300.000 pessoas. Fico 
pensando nos Distritos de Araçuaí, alguns distando 80km da sede, no 
coração do Médio Jequitinhonha, nos Distritos de Virgem da Lapa, de 
Berilo, de ltinga, de ltaobim, de Padre Paraíso, de Jequitinhonha, de 
Joaíma, de Salinas e de Rubelita. São Municípios de regiões em que 
o problema ainda é o abastecimento de água. 

Os argumentos até aqui expostos dizem que essas regiões podem 
ter uma tecnologia diferenciada. Em várias situações, a tecnologia 
alternativa é melhor que, muitas vezes, a formal, patrocinada por 
grandes grupos econômicos. Sinto que, nesse caso, a tecnologia 
diferenciada pode ser o serviço de quinta categoria para as 
populações mais pobres. 

Quando se fala numa política de pessoal adequada à região, isso 
pode significar a precária prestação de serviço nessas regiões. 

Temos de fazer esse debate com tempo, ouvindo os Prefeitos, as 
lideranças do Norte de Minas, dos vales do Jequitinhonha, do Mucuri 
e do São Mateus. A nossa responsabilidade é grande. 

Exatamente as regiões com menor IDH merecem a preocupação e a 
presença maior do poder público. É exatamente nessas regiões que a 
vida humana está sendo mais agredida, que o investimento público 
deve ser mais robusto, não se deixando ele a mercê de 
financiamentos externos, de financiamentos a fundo perdido, de 
tecnologias alternativas, diferenciadas ou de uma política de pessoal 
rebaixada. Não podemos votar esse projeto a toque de caixa. São 
1 .300.000 pessoas correndo o risco de ter serviço precário de água e 
saneamento, exatamente onde falta água, onde os leitos dos rios são 
mais poluídos, pois há menos tratamento do esgoto, onde o rio e a 
água se podem tornar um efetivo instrumento de geração de emprego 
e renda. 

Srs. Deputados e Sras. Deputadas, sem me posicionar de maneira 
radical, porque, se o tema é polêmico, não há dono nem senhor da 
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verdade nem da razão, há de se ouvir, e dialogar, hão de se contrapor 
e confrontar argumentos de parte a parte e, principalmente, há de se 
ter um convencimento da maioria ampla deste Poder Legislativo. 
Nessa questão específica, não das outras duas subsidiárias, mas das 
estâncias hidrominerais ou do Projeto Jaíba, acredito que as 
polêmicas sejam absolutamente menores e passíveis de resolverem. 
No caso específico de se criar uma subsidiária que terá 
concretamente uma desvinculação de investimento no dia-a-dia da 
empresa-mãe, defendida por todos nós, reconhecida e com 
lucratividade, precisamos ter um nivel maior de responsabilidade. Se o 
subsídio cruzado está pesando no bolso do cidadão, pessoa física, há 
de se discutir a proporcionalidade de pagamento, seja para a taxa de 
água, seja para a taxa de luz, entre aqueles megaempreendedores e 
o cidadão de consumo mínimo. Assim , pode-se praticar maior 
eqüidade, sem fingir que não há regiões pobres em Minas Gerais 
passíveis de ser atendidas pela Copasa. 

Quero, como fez a Deputada Jô Moraes, fazer, com muita 
seriedade, essa reflexão, tendo em vista o meu compromisso, pois 
não vejo este debate ser aprofundado nessas regiões, e não é 
tradição desta Assembléia, tão zelosa pelos debates públicos, pelos 
seminários, pelas audiências participativas, aprovar, a toque de caixa, 
um projeto que envolve 1.300.000 pessoas das regiões mais sofridas 
de Minas. 

Por fim, Sr. Presidente, gostaria, com muita emoção, de prestar uma 
homenagem neste dia. Hoje faz aniversário um dos homens mais 
dignos e respeitados, o qual considero referência não só para mim, 
mas também para muitos da esquerda democrática, o nosso Célio de 
Castro, ex-Prefeito de Belo Horizonte, o qual sempre será considerado 
como tal. 

Célio de Castro, médico, político, cidadão, uma pessoa das mais 
dignas que conheci na minha trajetória pessoal e política, com quem 
felizmente tive a oportunidade de conviver, como Secretário de 
Desenvolvimento Social no governo Patrus, quando ele era Vice-
Prefeito. Depois, ao exercer meu primeiro mandato de Vereador em 
Belo Horizonte, tive a honra de ser escolhido por ele, como Prefeito de 
Belo Horizonte, para ser seu Líder do Governo, na Câmara Municipal. 
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Queria aqui render essas homenagens a ele, que hoje não está no 
exercício das atividades políticas, porque assim quis o destino e assim 
foram as questões relacionadas com sua saúde. Mas o nosso querido 
Prefeito Célio de Castro continua muito presente com seus princípios, 
ideais, sua forma responsável de fazer política, um exemplo para 
todos nós. Deixo aqui, em meu nome e em nome, tenho certeza, do 
Bloco PT-PCdoB, esse reconhecimento, desejando ao amigo Célio de 
Castro toda a energia, luz e saúde necessárias para esse momento 
desafiante, mais um entre tantos que já enfrentou na sua vida e que 
está superando também com muita determinação e garra. Tenho a 
certeza de que os ideais de justiça social que movem o Prefeito Célio 
de Castro são os mesmos que hoje nos levam a solicitar essa 
reflexão. Não vamos prejudicar as populações pobres do 
Jequitinhonha, do Norte, do Mucuri e do São Mateus. 

O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - Com a palavra, a 
Deputada Elisa Costa. 

A Deputada Elisa Costa - Boa tarde. Gostaria de cumprimentar os 
nossos colegas Deputados e Deputadas, os servidores desta Casa, 
da TV Assembléia e todos que nos assistem neste momento. Também 
quero me integrar ao debate proposto pela Deputada Jô Moraes e 
pelos Deputados Edson Rezende e André Quintão em relação ao 
projeto de lei da Copasa, que chegou a esta Casa em junho, enviado 
pelo Governador de Minas. O projeto já foi fruto de debate na 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, da qual 
fazemos parte. Foi realizada uma audiência pública proposta pela 
Comissão, com representantes da Copasa e dos servidores da 
Copasa, que se manifestam em um momento em que são discutidos 
os seus reajustes salariais. Eles também estão se integrando e 
participando desse debate da Assembléia em relação ao projeto de 
criação de quatro subsidiárias para a Copasa. Por tudo o que 
ouvimos, Deputados Edson Rezende e André Quintão, temos que ter 
preocupações com o projeto quê está tramitando aqui. Uma delas é 
com relação ao prazo, que é urgente, para avaliarmos um projeto de 
tamanha magnitude e de enormes repercussões para o Estado de 
Minas Gerais. 

A Copasa é uma empresa pública fundada com o objetivo principal 
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de prestar a Minas Gerais os serviços de saneamento básico, 
tratamento de água e esgoto, enfim, um saneamento ambiental no 
Estado de Minas Gerais. Uma empresa pública tem também o papel 
de pensar sobre o lado social em toda a região do Estado. Essa 
empresa, que, no ano passado, deu um lucro de R$288.000.000,00, 
hoje justifica que, para fazer investimentos, precisa criar mais quatro 
subsidiárias no Estado de Minas Gerais. 

Fica para nós uma reflexão exatamente quanto às regiões 
deficitárias, onde o trabalho é extremamente importante - Mucuri, 
região do Jequitinhonha e de São Mateus. É preciso levar o 
saneamento básico para essa população mais pobre, um saneamento 
de qualidade, com novas tecnologias e com tarifas com as quais 
possa arcar. 

Temos percebido, entretanto, o interesse primeiro de se mudar a 
concepção de uma empresa pública, pensando apenas no lucro, a 
exemplo de outras empresas que já foram privatizadas no País e 
perderam seu caráter social. Ou seja, vamos ter uma Copasa mais 
estruturada para um segmento da população, com determinadas 
tarifas, enquanto as subsidiárias atenderão a outros Municípios do 
Estado, e, a nosso ver, ainda não está claro se haverá a mesma 
qualidade, as mesmas tecnologias e o mesmo atendimento prioritário 
às nossas populações. 

Defendemos o saneamento básico para todas as regiões do Estado, 
pois isso é fundamental para a saúde. Oferecer saneamento de 
qualidade para as populações é uma prioridade de qualquer governo, 
seja federal, seja estadual. Já foi travado aqui o debate quanto à 
possibilidade de o Município arcar com novas responsabilidades em 
relação à prestação de serviço, como é o caso agora da própria 
Copasa e de suas subsidiárias que estão sendo criadas. 

Há dois anos, já existe um debate em relação à criação de uma 
subsidiária no Sul de Minas para as águas hidrominerais. A nosso ver, 
as tecnologias foram discutidas e as realidades, aproximadas, para 
viabilizar esse projeto tanto na região Sul quanto na região do Jaíba, 
para as irrigações. Ele poderá promover o desenvolvimento. 

As outras duas subsidiárias, entretanto, do ponto de vista técnico, 
ainda não têm um estudo de viabilidade social e econômica. Esta 
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Casa Legislativa não pode aprovar, a toque de caixa, um projeto das 
dimensões do saneamento de Minas Gerais, especialmente para as 
regiões deficitárias. O Deputado André Quintão e a Deputada Jô 
Moraes têm muita razão ao colocar aqui que esse debate tem de 
passar também por essas comunidades, com a participação da 
sociedade civil, das entidades e dos movimentos ligados à reforma 
urbana e ao saneamento básico. 

Os Municípios de Minas Gerais, hoje, têm dificuldades de implantar 
projetos de saneamento, especialmente no que se refere ao 
tratamento de esgoto, que não chega à maioria deles. Trabalhamos 
paralelamente com o projeto Rio Doce Limpo e com projetos ligados a 
outros rios de Minas Gerais, com o objetivo de tratar o esgoto, e não 
de o jogar nos rios. Isso faz parte do saneamento do Estado, para 
gerar saúde, desenvolvimento, qualidade de vida e novas 
possibilidades para nossas comunidades. 

A Copasa tem dito que é preciso reduzir custos, criando 
subsidiárias, pois o subsídio cruzado tem-lhe dado prejuízos, 
causando a elevação de tarifas em algumas cidades. 

O debate é mais profundo: a concepção do caráter público da 
Copasa, que tem de se preocupar em não dar prejuízos, mas não 
pode fazê-lo às custas da visão social de levar saneamento para 
nossas comunidades. 

O Deputado Edson Rezende (em aparte)- Obrigado, Deputada Elisa 
Costa. Existe uma conta que não fecha. Essa região é constituída de 
famílias de baixa renda que precisam pagar o alto custo da água. 

Quando se constitui uma subsidiária, ela passa a não ter 
possibilidades de subsídio cruzado, ou poderia tê-lo. Essa é a questão 
colocada. 

É necessário manter o subsídio cruzado, pois, se ela é deficitária - e 
já é - porque as famílias não podem ou têm dificuldades para pagar, 
qual a fonte de recursos que manterá a qualidade dessa água e a 
possibilidade de ela continuar? Esta é uma questão que está 
apresentada também em termos de matemática, além das questões 
sociais abordadas por V. Exa. Em face da consideração, vamos 
diminuir a tarifa, muito importante, boa e socialmente justa. Portanto o 
aporte de recursos das famílias diminuirá o caixa da "Copasinha". A 
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mensagem do Governador está clara: há possibilidade de captação de 
recursos a fundo perdido. Na discussão, dizem que a "Copasinha" não 
poderia captar esses recursos pela forma como está constituída hoje, 
porque há acionistas privados, etc. Esses recursos deveriam ser 
captados pela Prefeitura. Dos 92 Municípios que hoje têm convênio 
com a Copasa, 84 têm água. Quer dizer, a captação de recursos 
deveria ser feita pela Prefeitura, e não pela Copasa. Neste caso, como 
ficariam os investimentos que a Copasa diz que captaria? Agora, ela 
já não capta mais; fica por conta da Prefeitura. Qual é a capacidade 
dos Municípios pequenos de formatar um projeto e buscar recursos? 
Como se organiza isso? Essas são as nossas preocupações. No 
momento em que se cinde, em que se constitui uma Copasa 
subsidiária, ela fica isolada da outra, a Copasa-mãe. A mãe vai bem, e 
a filha não vai tão bem assim. Os problemas da filha ficam para a 
região resolver. Os Municípios tentarão resolver essa situação, a 
exemplo do que acontece com a Polícia Militar: as Prefeituras bancam 
água, luz, combustível, aluguel, enfim, até pneu para o carro. Essa é 
uma questão sobre a qual os Prefeitos da região devem pensar, e os 
Deputados Estaduais da região devem debruçar -se sobre esse 
projeto, para conhecer a sua dimensão e os problemas futuros. 

A Deputada Elisa Costa - Concordo, Deputado Edson Rezende. 
Devem-se envolver, além dos Municípios, os técnicos, os estudiosos, 
o Crea, as universidades, as entidades da sociedade civil. Devemos 
participar do debate, como também a sociedade civil organizada e a 
própria Assembléia. Neste debate, não podemos prescindir disso e 
querer aprová-lo a toque de caixa ainda antes do recesso 
parlamentar, e temos outros projetos em discussão. 

Pela explicação do Presidente, quando aqui esteve, a Copasa tem 
custo operacional alto, de pessoal, de insumo, de energia elétrica. 
Sugerimos que, para reduzir o custo e baratear a tarifa de energia 
elétrica - o consumidor a considera alta e faz parte da composição do 
custo operacional da Copas a -, deveria haver negociação com a 
Cemig e o custo deveria ser mais baixo, sem prejudicar nenhum 
segmento da sociedade mineira nem a população do Estado. O 
debate deve continuar, prevalecer. Não podemos aprová-lo, por 
termos responsabilidade com Minas Gerais, com uma empresa 
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pública da qualidade da Copasa, que conta com servidores 
qualificados, com um corpo técnico qualificado e que tem feito 
grandes investimentos. Não devemos aprová-lo sem a reflexão de 
todos os setores envolvidos do Estado de Minas Gerais. 

O Deputado Weliton Prado (em aparte) -Concordo com a Deputada. 
Não podemos aceitar, de maneira alguma, que, no apagar das luzes, 
o governo do Estado queira mudar a concepção de uma empresa 
pública, como exposto por V. Exa. Concordo plenamente: água é fonte 
de vida, um bem essencial e não pode ser tratada como mercadoria. 

A Copasa é uma empresa que tem muitos lucros, o valor cobrado 
pela água é exorbitante, e não há como comparar com os outros 
Estados. Recentemente, estive em Campina Verde, onde queriam 
votar o projeto de concessão para a Copasa por 30 anos, e houve 
uma grande mobilização. Nos Municípios em que a Copasa assumiu, 
o valor da água aumentou muito. 

Com todas essas dificuldades, não podemos admitir, ainda, mudar a 
concepção de uma empresa pública. Parabenizo-a por sua 
explanação. Estaremos empenhados para que essa atrocidade não 
ocorra. Obrigado. 

A Deputada Elisa Costa - Mais uma vez, chamo a atenção dos 
Municípios das regiões consideradas deficitárias pelo estudo da 
Copasa, onde pretendem criar essas subsidiárias. Precisamos chamar 
as Prefeituras, os setores envolvidos e a sociedade civil para fazer 
esse debate; e a Copasa, para que nos apresente os estudos de 
viabilidade social e econômica para a criação dessas subsidiárias e 
nos esclareça a respeito de projetos já anunciados nos Vales do 
Jequitinhonha, Mucuri e São Mateus, sem a devida aprovação dos 
estudos e projetos de lei nesta Assembléia, a exemplo do projeto de 
saneamento dessa região. Vamos nos envolver e fazer o debate, pois 
precisamos aprofundá-lo. Não é momento, até o recesso parlamentar, 
de votar esse projeto tão importante para Minas Gerais. 

É preciso, ainda, rever a tarifa social da Copasa. Houve uma 
redução de 1Om3 para 6m3, aumentando-se o valor da tarifa social 
paga pelas comunidades mais pobres. É preciso refletir a respeito de 
como garantir uma tarifa social justa, para que essas comunidades 
tenham saneamento de qualidade, água tratada e maior qualidade de 



vida, pagando menor tarifa. Obrigada. 
* - Sem revisão do orador. 
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O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - Com a palavra, o 
Deputado Weliton Prado. 

O Deputado Weliton Prado - Boa tarde. Apresentarei uma 
publicação da Polícia Civil. (- Lê:) "Governo proporciona uma grande 
conquista para a Polícia Civil. Governador sanciona Lei Orgânica da 
Polícia Civil: inamovibilidade para Delegados; aposentadoria especial 
nos critérios da Lei Complementar n° 51 - 30 anos de contribuição, 
sendo 20 em atividades policiais, independentemente da idade -; 
transformação dos atuais níveis médios da Polícia Civil em nível 
superior; criação dos Departamentos de Inteligência e de Recursos e 
Apoio Policial, além da vinda da Corregedoria para o âmbito da Polícia 
Civil; vinculação funcional da Coordenadoria de Perícias, que 
doravante será dirigida por membros da carreira que a compõe, tendo 
o Coordenador assento ao Conselho nos assuntos de sua 
competência; democratização das promoções, por meio das 
comissões permanentes de avaliação, que serão integradas por três 
Delegados de Classe Especial, dentre os eleitos para o Conselho 
Superior, bem como adoção de critérios objetivos na avaliação para a 
promoção por merecimento e na promoção das demais categorias 
cuja comissão será integrada por membros eleitos da respectiva 
categoria; exclusividade na investigação criminal, na presidência de 
procedimento investigatório e na titularidade de unidade, grupo, 
delegacia ou similar, onde se exerçam os trabalhos de Polícia 
Judiciária; o Delegado de Polícia goza, no exercício das funções de 
seu cargo, de autonomia e independência, bem como do mesmo 
tratamento jurídico e protocolar dispensado aos membros das 
carreiras jurídicas; transformação de nossos vencimentos em 
subsídio; criação da classe de Delegado Substituto; incorporação do 
tempo de serviço público geral e até cinco anos de advocacia, para os 
fins de fixação de tempo de serviço; equiparação do interstício de 
classe para classe, com as demais categorias; criação das 
indenizações por substituição, pelo trabalho excedente a 40 horas 
semanais, pelo trabalho em unidade de difícil acesso e/ou provimento, 
pelo exercício do magistério policial; auxílio periculosidade; garantia 
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aos aposentados e pensionistas de que se aplicam a seus proventos e 
pensões as disposições referentes a revisão de remuneração tratadas 
na referida lei." 

Está aqui uma boa notícia para a Polícia Civil e para a segurança 
pública, uma grande conquista proporcionada pelo governo. 

Deputado Rogério Correia, pena que isso não aconteça no Estado 
de Minas Gerais, pois a lei orgânica foi sancionada no Estado do Mato 
Grosso do Sul, pelo Governador Zeca do PT. Infelizmente, isso não 
ocorreu no Estado de Minas Gerais, mas aproveito para cumprir com 
a nossa responsabilidade e cobrar ações firmes, urgentes e imediatas 
deste governo. Aliás, aproveito também para cobrar a votação do 
projeto do Deputado Sargento Rodrigues, que cria o Fundo Estadual 
de Segurança Pública, pois já está aqui há muito tempo. 

O Estado arrecada, apenas com taxas na área de segurança 
pública, mais de R$360.000.000,00 por ano. Só que esse dinheiro é 
desviado para outras áreas. Para exemplificar, em 2003, gastou-se 
com segurança pública apenas R$30.000.000,00; e só neste ano, o 
Estado arrecadou R$360.000.000,00. Essa atitude fragiliza as 
autoridades das forças de segurança pública no interior. Muitas vezes, 
a polícia tem de firmar convênio com a Prefeitura para conseguir 
pagar aluguel, combustivel, manutenção dos veículos e, como já 
falamos aqui, várias vezes, até para comprar papel higiênico. Essa 
situação é lastimável. 

Recentemente, em Uberlândia, o Governador prometeu transformar 
a segurança pública do Triângulo Mineiro em referência não só para 
Minas, mas também para todo o Brasil. Até hoje essa promessa não 
se tornou realidade. Aliás, na área de segurança, há muitas taxas. 
Queriam até cobrar taxa para chamar a polícia. Foi com muita luta 
desta Casa que conseguimos impedir essa cobrança e a da Taxa de 
Incêndio para as residências. O Bloco PT-PCdoB entrou com uma 
Adin no Supremo Tribunal, questionando a Taxa de Incêndio para o 
comércio e para a indústria. • 

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado Weliton Prado, 
V. Exa. começou a falar sobre a questão da Polícia Civil, e logo lhe 
perguntei: "Em que país o senhor está? O Deputado está ficando 
doido?". V. Exame esclareceu que se tratava da Polícia Civil do Mato 
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Grosso do Sul. Levei um susto, pois pensei que isso era em Minas 
Gerais, o que seria impossível. 

Aliás, o nosso Governador está de férias. Começou a campanha 
eleitoral, mas ele já está eleito. Foi passear com a filha novamente, foi 
à Europa. No início do ano, ele foi aos Estados Unidos, e agora está 
de férias na Europa. Ele está de parabéns! O Governador está feito; 
está com o burro na sombra, pois já está eleito. Ele disse que conta 
com o apoio de 72% do eleitorado mineiro - graças ao programa do 
governo Lula - e tirou férias. Conheço caso em que a pessoa acredita 
que está tudo certo e, quando volta, as coisas não acontecem da 
forma como imaginou, mas cada um sabe da sua vida. Espero que o 
Governador descanse, tire bastante férias, pois já está eleito. A 
soberba é muita. Quando o salto alto é muito, costuma-se cair, mas 
certamente isso não acontecerá com o Governador. 

Aliás, os jornais sempre registram as agendas dos candidatos. Por 
exemplo: Nilmário Miranda faz reunião com o funcionalismo público 
para discutir choque de gestão x choque social. Hoje estive com o 
Nilmário Miranda, e ele realmente estava fazendo isso. Registram 
toda a agenda dos candidatos. Outro exemplo: Vanessa Portugal -
PSol com PSTU - estará às portas das fábricas abordando os 
eleitores. Portanto, os jornais sempre registraram a agenda dos 
candidatos, mas os jornais "Estado de Minas" e "O Tempo" pararam 
de divulgá-la. Não a divulgam mais porque, caso contrário, terão de 
colocar que o Governador Aécio Neves está de férias e o candidato ao 
governo Nilmário Miranda está trabalhando. Como nada pode 
desagradar ao imperador, os jornais pararam de divulgar a agenda 
dos candidatos. Portanto, cobro de público: "Cadê a agenda dos 
candidatos no jornal para que o povo possa acompanhá-la?". É 
importante saber onde cada candidato está e o que está fazendo. 

Aposto com todos aqui, Deputado Weliton Prado, que, no dia em 
que o Governador voltar, os jornais voltarão a divulgar a agenda dos 
candidatos. Enquanto ele está de férias, ninguém a divulga. 
Deveríamos ter a agenda informando o trabalho dos candidatos 
Nilmário Miranda, Vanessa Portugal, Rosane, do PCO, e infelizmente, 
no caso do Governador, que ele se encontra de férias. Ninguém 
registra isso, o que é impressionante. 
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O Deputado Weliton Prado- É lastimável. Infelizmente, como falei, o 
Governador sancionou a Lei Orgânica da Polícia Civil, e os policiais 
estão comemorando, mas no Estado do Mato Grosso do Sul. 

E há tantos problemas aqui. O valor da energia elétrica aumentou 
mais de 30%, bem acima dos índices da inflação. Há o aumento 
absurdo do IPVA, que lutamos muito para tentar impedir e não 
conseguimos. Mas conseguimos uma grande vitória, na qual foi 
fundamental a participação desta Casa, o parcelamento do IPVA e 
das multas de trânsito em 12 vezes, o qual se iniciará no dia 15. Isso 
só foi possível depois de uma ação no Ministério Público. Trata-se de 
uma grande vitória para a população de Minas Gerais, e beneficiará 
mais de 1 milhão de proprietários de veículos em todo o Estado. 
Queria agradecer ao Presidente e dizer que apresentei aqui uma 
proposta de emenda à Constituição, acrescentando ao art. 222 da 
Constituição do Estado o seguinte parágrafo: "O Estado realizará, 
através da Polícia Militar, ações educativas de prevenção e resistência 
às drogas e à violência voltada às crianças e adolescentes nos 
estabelecimentos de ensino, podendo celebrar convênios com os 
Municípios". Obrigado. 

Questão de Ordem 
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, verificando de 

plano a inexistência de quórum regimental, peço a V. Exa. que faça o 
encerramento 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 as reuniões 
extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 12, 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 CONJUNTA DAS COMISSÕES DE 
PARTICIPAÇÃO POPULAR E DE DIREITOS HUMANOS NA 4' 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 
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19/4/2006 
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada 

Maria Tereza Lara e o Deputado André Quintão, membros da 
Comissão de Participação Popular; e os Deputados Durval Ângelo e 
Paulo Cesar, membros da Comissão de Direitos Humanos. Estão 
presentes, também, os Deputados Rogério Correia e Marlos 
Fernandes. Havendo número regimental, a Presidente "ad hoc", 
Deputada Maria Tereza Lara, declara aberta a reunião e informa que 
se destina a discutir, em audiência pública, as atividades do Dia de 
Luta dos Povos Indígenas, parte da Semana de Luta dos Povos 
Indígenas. A Presidência interrompe a 1 ª Parte da reunião para ouvir 
os Srs. Douglas Krenak, Coordenador do Conselho dos Povos 
Indígenas de Minas Gerais; Valdemar Adilson, administrador da 
FUNAI em Governador Valadares; Luiz Antônio Chaves, Diretor-Geral 
do Instituto de Terras do Governo do Estado de Minas Gerais - lter; 
Wilson Mário Farias Santana, Coordenador Regional do Conselho 
lndigenista Missionário; José Fernandes Pacheco, Presidente do 
Centro de Documentação Eloi Ferreira da Silva, que são convidados a 
tomar assento á mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado 
André Quintão, autor do requerimento que deu origem ao debate, para 
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos 
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, 
segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. 
A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 12 de julho de 2006. 
Maria Te reza Lara, Presidente. 

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, 
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 4ª SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 4/7/2006 
Às 14h42min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas 

Elisa Costa e Jô Moraes e o Deputado Gustavo Valadares, membros 
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, 
Deputada Elisa Costa, declara aberta a reunião e, em virtude da 
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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 de ofício do Sr. Luiz 
Marinho, Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, publicado no 
"Diário do Legislativo" em 23/6/2006. 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 3.229, 3.237 e 3.244/2006 (relatora: Deputada 
Elisa Costa); e 3.241, 3.242 e 3.257/2006 (relatora: Deputada Jô 
Moraes), que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a 
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 
6.636, 6.637 e 6.638/2006. A Deputada Jô Moraes solicita adiamento 
de votação do Requerimento nº 6.687/2006, que é aprovado pela 
Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), 
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão. 
Submetido a votação é aprovado requerimento da Deputada Elisa 
Costa, em que solicita seja realizada audiência pública para debater o 
processo de demissão em massa que vem sendo implementado pelo 
jornal "Diário da Tarde", dos Diários Associados. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 11 de julho de 2006. 
Alencar da Silveira Jr., Presidente - Elisa Costa. 
ATA DA 16' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 
4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15' LEGISLATURA, EM 

5/7/2006 
Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Adelmo Carneiro Leão, Carlos Pimenta, Doutor Ronaldo e Fahim 
Sawan, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Doutor Ronaldo, dispensa a leitura da ata da reunião 
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anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. · O Presidente acusa o recebimento das 
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a 
seguir: Projetos de Lei n "s 3.281/2006 no 1 º turno e 3.336/2006 em 
turno único (Deputado Adalclever Lopes); 3.059 e 3.379/2006 em 
turno único (Deputado Fahim Sawan); 3.328/2006 em turno único 
(Deputado Doutor Ronaldo); 2.955/2006 no 1º turno, 3.331 e 
3.369/2006 em turno único (Deputado Carlos Pimenta). Passa-se à 1 ª 
Fase da 2ª Parte Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a 
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela 
aprovação, no 1 º turno, do Projeto de Lei nº 3.008/2006 (relator: 
Deputado Carlos Pimenta). Passa-se à 2' Fase da 2ª Parte (Ordem do 
Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são 
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei 
nºs 3.308/2006 (relator: Deputado Carlos Pimenta); 3.245/2006 
(relator: Deputado Doutor Ronaldo); 3.269/2006 (relator: Deputado 
Adalclever Lopes). Submetidos a votação, cada um por sua vez, são 
aprovados os Requerimentos nºs 6.651 e 6.695/2006. Submetidos a 
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.903 e 
2.013/2004,3.089,3.032,3.111 e 3.119/2006. Passa-se à 3ª Fase da 
2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de 
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua 
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Carlos Pimenta, em 
que solicita seja realizada audiência pública desta Comissão no 
Município de Manga, para debater assuntos referentes à saúde 
pública desse Município, a pedido da Câmara Municipal e do 
Conselho de Saúde locais; Fábio Avelar, em que solicita seja 
realizada audiência pública desta Comissão com órgãos e entidades 
mencionados, para discutir questões atinentes ao encerramento das 
atividades da Clínica Nossa Senhora da Conceição e sua implicações 
sociais; Roberto Ramos, em que solicita seja enviado ofício ao 
Ministro da Saúde, pedindo a inclusão das vacinas contra varicela e 
meningite C, bem como da vacina pneumocócica conjugada no 
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calendário básico de vacinação da rede pública de saúde; Adelmo 
Carneiro Leão (2), em que solicita seja convidado a participar dos 
trabalhos desta Comissão o Sr. Marcelo Gouvêa Teixeira, Secretário 
de Estado de Saúde, no próximo mês de agosto, para prestar, 
pessoalmente, informações sobre a prestação de contas do segundo 
trimestre de 2006 e em que solicita sejam convidados a participar 
desta Comissão pessoas que menciona, com a finalidade de dar 
seqüência ao debate sobre a Resolução nº 30, da Anvisa; Carlos 
Pimenta e Adelmo Carneiro Leão. em que solicitam a realização de 
audiência pública para debater sobre proposta de política de combate 
e prevenção do câncer de mama no Estado, com os convidados que 
mencionam. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 12 de julho de 2006. 
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Doutor Ronaldo - Fahim Sawan. 

ATA DA 3' REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE 
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS 

DAS COMISSÕES PERMANENTES-§ 1º DO ART. 204 DO 
REGIMENTO INTERNO- NA 4' SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA 

DA 15' LEGISLATURA, EM 5/7/2006 
Às 9h42min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Jayro Lessa, Dilzon Melo, José Henrique, Luiz Humberto Carneiro e 
Sebastião Helvécio, membros da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária. Está presente, também, o Deputado Arlen 
Santiago. Havendo 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. 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 
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aprovação, em turno único, dos Projetos de Lei nºs 3.350/2006 
(relator: Deputado Sebastião Helvécio) e 3.352/2006 (relator: 
Deputado Dilzon Melo) na forma dos Substitutivos que receberam o nº 
1. Suspende-se a reunião. São reabertos os trabalhos sob a 
Presidência do Deputado Domingos Sávio. O Deputado Dilzon Melo 
se retira da reunião. Na fase de discussão do parecer que conclui pela 
aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº 3.351/2006 (relator: 
Deputado Domingos Sávio) são apresentadas as Propostas de 
Emendas nºs 1 e 2, do Deputado Célio Moreira. Submetido a votação, 
é aprovado o parecer, salvo as Propostas de Emendas apresentadas. 
A seguir, o relator se manifesta pelo não-acatamento das Propostas 
de Emendas nºs 1 e 2. Submetidas a votação, são as Propostas de 
Emendas rejeitadas, ficando, assim, aprovado o parecer na sua forma 
original. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para 
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 12 de julho de 2006. 
Dilzon Melo, Presidente - José Henrique - Luiz Humberto Carneiro -

Sebastião Helvécio - Elisa Costa. 
ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15' LEGISLATURA, 

EM 5/7/2006 
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada 

Maria Olívia e os Deputados Djalma Diniz e Doutor Ronaldo 
(substituindo este à Deputada Vanessa Lucas, por indicação da 
Liderança do BPSP), membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Djalma Diniz, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da 
Deputada Maria Olívia, 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 de redação final e apreciar proposições da Comissão. 
O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as 
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 
1.904/2004, 2.581/2005, 3.154/2006 (Deputada Maria Olívia); 3.174, 
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3.191 e 3.207/2006 (Deputado Doutor Ronaldo). 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 de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.904/2004 e 
2.581/2005 (relatora: Deputada Maria Olívia). 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, cada um por sua vez, os Pareceres de 
Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.154/2006 (relatora: Deputada 
Maria Oliva); 3.174, 3.191 e 3.207/2006 (relator: Deputado Doutor 
Ronaldo). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para 
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 11 de julho de 2006. 
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas - Ricardo Duarte. 

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4' SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 5/7/2006 

Às 16h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Domingos Sávio, Dilzon Melo, José Henrique, Luiz Humberto Carneiro 
e Leonídio Bouças (substituindo este ao Deputado Sebastião 
Helvécio, por indicação da Liderança do BPSP), membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Domingos Sávio, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Luiz Humberto Carneiro, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria 
constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. 
Passa-se à 1 ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a 
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário. Após discussão e votação é aprovado o 
parecer pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.391/2006 
na forma do vencido no 12 turno com as Emendas nºs 1 e 2 (relator: 
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Deputado Domingos Sávio); e pela aprovação, no 1º turno, dos 
Projetos de Lei nºs 2.953/2006 (relator: Deputado Luiz Humberto 
Carneiro); e 3.139/2006 com as Emendas nºs 1 e 2 (relator: Deputado 
José Henrique). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 12 de julho de 2006. 
Jayro Lessa, Presidente - Elisa Costa - Luiz Humberto Carneiro -

Dilzon Melo - José Henrique. 
ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
REDAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15ª 

LEGISLATURA, EM 11/7/2006 
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada 

Vanessa Lucas e os Deputados Sebastião Costa e Ricardo Duarte, 
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 de redação final e acusa o recebimento das seguintes 
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: 
Projetos de Resolução nºs 3.427 a 3.432/2006 e Projetos de Lei nºs 
242/2003, 2.021/2004, 2.792/2005, 3.013, 3.255, 2.873, 2.962, 3.009, 
3.016/2006 (Deputada Vanessa Lucas); 3.034, 3.045, 3.058, 3.11 O, 
3.144, 3.153, 3.161, 3.173, 3.202, 3.212, 3.240, 3.243, 3.246, 3.247, 
3.249/2006 (Deputado Ricardo Duarte). Passa-se à 1' 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 de redação final, dos Projetos de Resolução nºs 3.427 a 
3.432/2006 e dos Projetos de Lei nºs 242/2003, 2.021/2004, 
2.792/2005, 3.013, 3.255/2006 (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 
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Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua 
vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.873, 
2.962, 3.009, 3.016/2006, (relatora: Deputada Vanessa Lucas); 3.034, 
3.045, 3.058, 3.11 O, 3.144, 3.153, 3.161, 3.173, 3.202, 3.212, 3.240, 
3.243, 3.246, 3.247, 3.249/2006 (relator: Deputado Ricardo Duarte). 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 12 de julho de 2006. 
Vanessa Lucas, Presidente - Maria Olívia - Biel Rocha. 

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 11/7/2006 
Às 15h07min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Fahim Sawan, Antônio Júlio, Ricardo Duarte, Miguel Martini e João 
Leite (substituindo este ao Deputado Dinis Pinheiro, por indicação da 
Liderança do BPSP), membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Fahim Sawan, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado 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 que a reunião se destina a apreciar 
a matéria constante na pauta. Passa-se à 1' Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e 
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela 
aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 71/2005 
na forma do vencido em 1º turno, com as Emendas nºs 1 a 3 
apresentadas (relator: Deputado Fahim Sawan) e do Projeto de Lei nº 
3.068/2006 na forma do vencido em 1 ºturno, com as Emendas nºs 1 a 
6 apresentadas (relator: Deputado João Leite). O Projeto de Lei nº 
3.335/2006 é retirado de pauta por determinação do Presidente da 
Comissão por não cumprir pressupostos regimentais. O relator do 
Projeto de Lei nº 3.374/2006, Deputado Fahim Sawan, solicita a 
distribuição de avulso do seu parecer sobre as emendas apresentadas 
em Plenário, o qual conclui pela aprovação da matéria na forma do 
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Substitutivo nº 3, pela rejelçao dos Substitutivos nºs 1 e 2 e das 
Emendas nºs 6, 8 a 14 e 16, e pela aprovação das Emendas nºs 5, 7, 
9, 1 O e 15. 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 Laudelino Augusto, solicitando a realização de audiência 
pública desta Comissão para debater os procedimentos adotados pela 
Secretária de Estado de Planejamento e Gestão e pelo Tribunal de 
Contas do Estado de Minas Gerais no que tange à análise e à 
publicação dos processos de aposentadoria de servidores públicos 
estaduais à luz da sentença proferida na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 3.1 06; Fahim Sawan, solicitando seja 
formulado veemente apelo ao Governador do Estado para que envie 
projeto de lei a esta Casa contemplando a ampliação da licença-
maternidade e da licença-paternidade dos servidores públicos 
estaduais para 180 e 15 dias, respectivamente; e João Leite e Fahim 
Sawan, solicitando a realização de audiência pública desta Comissão 
com a finalidade de debater a liberação da Portaria GM-MS nº 1.075, 
de 4/7/2005, do Ministério da Saúde, que apresenta diretrizes para a 
atenção ao paciente portador de obesidade, e a Portaria nº 390, de 
6/7/2005, que regulamenta o tratamento cirúrgico da obesidade 
mórbida mediante cirurgia bariátrica com pagamento pelo SUS. 
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 12 de julho, quarta-feira, às 
9h30min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 12 de julho de 2006. 
Fahim Sawan, Presidente - João Leite. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 

2.908/2005 
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática 

Relatório 
De autoria do Deputado Roberto Carvalho, o Projeto de Lei nº 

2.908/2005 visa declarar de utilidade pública a Fundação Comunitária, 
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Educacional, Cultural, Esportiva e Profissionalizante de Belo Oriente -
Funcebelo -,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 entidade em questão tem como objetivo a melhoria da qualidade 

de vida dos habitantes do Município de Belo Oriente. Entre suas 
valorosas iniciativas, podemos mencionar a proteção e a educação a 
crianças por meio da Creche Maria da Luz, abrigo e assistência às 
pessoas com seqüelas de paralisia cerebral, atividades culturais e 
esportivas, orientação sobre a conservação do meio ambiente e 
promoção de cursos de capacitação profissional. 

Para alcançar seu objetivo, celebra convênios com a iniciativa 
privada e com entidades públicas. 

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

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

nº 2.908/2005, em turno único. 
Sala das Comissões, 12 de julho de 2006. 
Doutor Viana, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
2.932/2006 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Fábio A velar, o Projeto de Lei nº 2.932/2006 
visa declarar de utilidade pública a organização civil Lions Clube de 
Vespasiano, 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. 
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Fundamentação 
O Lions Clube de Vespasiano, fundado em 1977, tem caráter 

assistencial, cultural e de promoção humana. 
Assim, efetiva ações que visam a incentivar os cidadãos abnegados 

a servirem a suas comunidades e estimula e promove elevados 
padrões éticos nos diversos segmentos das instituições públicas e 
privadas. 

Também incentiva a solidariedade e a integração entre seus 
associados e os moradores do Município de Vespasiano. 

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

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

nº 2.932/2006, em turno único. 
Sala das Comissões, 11 de julho de 2006. 
Jô Moraes, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 
2.993/2006 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório . 

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em tela visa 
declarar de utilidade pública a Ação de Assistência Social Filadélfia, 
com sede no Município de João Monlevade. 

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 prestação de serviços 

assistenciais e espirituais aos necessitados. Presta suporte hospitalar 
aos associados, fazendo, quando necessária, a remoção de corpos e 
tomando as devidas providências para os funerais. Esses serviços são 
estendidos a todos os cidadãos que, mesmo não fazendo parte da 
congregação, habitam a área onde a Associação atua. 

A instituição também desenvolve outras atividades, como a criação 
de escolas primárias, jardins de infância, cursos profissionalizantes, 
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creches, asilos e lactários. 
Por sua atuação, a referida entidade merece o título de utilidade 

pública. 
Conclusão 

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 
2.993/2006, em turno único. 

Sala das Comissões, 11 de julho de 2006. 
Elisa Costa, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 
3.043/2006 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado André Quintão, o Projeto de Lei nº 
3.043/2006 visa declarar de utilidade pública a Pastoral da Criança, 
com sede no Município de Montes Claros. 

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, com a Emenda nº 1 que apresentou, 
cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, 
conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida entidade, em funcionamento desde 1984, tem como 

finalidade a melhoria da qualidade de vida das crianças carentes do 
Município de Montes Claros. 

Para a consecução de suas metas, desenvolve ações nas áreas da 
saúde e da educação, proporciona apoio moral e espiritual às famílias 
dos seus assistidos e combate a violência doméstica. 

Dessa maneira, intenta assegurar-lhes a integridade e dignidade. 
Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de 

utilidade pública. 
Conclusão 

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 
nº 3.043/2006, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 11 de julho de 2006. 
Elisa Costa, relatora. 
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Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática 
Relatório 
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De autoria do Deputado Ermano Batista, o projeto de lei em tela visa 
declarar de utilidade pública o Instituto de Tecnologia Aplicada- ITA -, 
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 
O Instituto de Tecnologia Aplicada de Belo Horizonte tem por 

finalidade o desenvolvimento de pesquisas, estudos e projetos 
relativos às áreas de telecomunicações, radiodifusão, segurança, 
educação, recursos humanos e gerenciamento, gestão energética, 
meio ambiente e engenharia. 

Tem atuado na implantação de políticas públicas voltadas para a 
proteção à vida e ao patrimônio, iniciativas que sustentam a harmonia 
social. 

Executa projetos científicos e tecnológicos, firmando parcerias com 
entidades de ensino e pesquisa, indústrias e agências de fomento, e 
estabelece laços de cooperação com órgãos governamentais para dar 
assessoria ao próprio poder público e à iniciativa privada. 

A fim de aprimorar o seu trabalho, participa de congressos, 
simpósios, debates, seminários, conferências e cursos, além de 
promover ações educativas e culturais em parceria com o Estado e a 
sociedade. 

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

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

3.145/2006, em turno único. 
Sala das Comissões, 12 de julho de 2006. 
Doutor Viana, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 
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Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
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De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o Projeto de Lei nº 
3.147/2006 visa declarar de utilidade pública a Associação de 
Proteção e Assistência aos Condenados - Apac -, com sede no 
Município de Santa Maria do Suaçuí. 

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 Apac de Santa Maria do Suaçuí tem como finalidade auxiliar as 

autoridades judiciárias e policiais em todas as atividades relacionadas 
à recuperação dos sentenciados e fiscalizar a concessão dos 
benefícios a que têm direito. 

Buscando a readaptação dos presidiários, presta-lhes assistência 
nas áreas de educação, saúde, recreação e profissionalização. 

Para o bem-estar de seus assistidos, propicia-lhes estudos 
psicossociais e atividades de laborterapia. 

Diante do exposto, consideramos a entidade merecedora do título de 
utilidade pública. 

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

nº 3.147/2006, em turno único. 
Sala das Comissões, 11 de julho de 2006. 
Elisa Costa, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 
3.238/2006 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Padre João, o Projeto de Lei nº 3.238/2006 
visa declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do 
Bairro Industrial - Ambi -, com sede no Município de Santana do 
Paraíso. 
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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 referida Associação trabalha para implementar ações na busca de 

melhoria para os moradores do Bairro Industrial, localizado no 
Município de Santana do Paraíso. 

Para que o seu trabalho adquira eficácia, estuda as condições da 
região onde atua, acolhendo as reivindicações da população; participa 
de iniciativas que visam ao desenvolvimento socioeconômico; 
estimula o sentimento cívico e moral, as ações cooperativas e 
solidárias. 

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

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

nº 3.238/2006 em turno único. 
Sala das Comissões, 11 de julho de 2006. 
Jô Moraes, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 
3.272/2006 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei nº 
3.272/2006 visa declarar de utilidade pública a Sociedade Guarda 
Mirim Mário Alfredo Teodoro, com sede no Município de Inconfidentes. 

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 Sociedade Guarda Mirim Mário Alfredo Teodoro, constituída em 

2001, sem fins lucrativos, possui como finalidade primordial prestar 
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assistência social aos adolescentes entre 14 e 18 anos de idade e 
iniciá-los em atividades profissionais, em caráter de aprendizagem. 

Dessa maneira, contribui para que os jovens assumam seu próprio 
desenvolvimento, ajudando-os a realizar suas plenas potencialidades 
intelectuais, sociais e afetivas. 

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

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

n° 3.272/2006, em turno único. 
Sala das Comissões, 11 de julho de 2006. 
Elisa Costa, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 
3.273/2006 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em tela visa 
declarar de utilidade pública a Associação Betel de Assistência -
ABA-, com sede no Município de Formiga. 

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 por finalidade a prestação de serviços 

assistenciais, com destaque para a proteção da saúde da família, da 
gestante, das crianças e dos idosos. 

Além disso, atua no combate à fome, na redução da pobreza, na 
recuperação de pessoas com necessidades especiais e dos 
dependentes do álcool e das drogas. 

Promovendo atividades desportivas, recreativas e culturais, é 
instrumento capaz de auxiliar na busca da harmonia social em 
Formiga. 

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

Conclusão 
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Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 
3.273/2006 em turno único. 

Sala das Comissões, 11 de julho de 2006. 
Elisa Costa, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 
3.274/2006 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Márcio Passos, o projeto de lei em tela visa 
declarar de utilidade pública a Associação Beneficente Cristã de 
Contagem- ABCC -, com sede no Município de Contagem. 

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

Fundamentação 
A entidade em causa promove estudos, discussão e classificação 

dos problemas pertinentes à preservação do meio ambiente, bem 
como serviços nas áreas de habitação, transportes, saúde e 
educação, em resposta às demandas da coletividade. 

Firma parcerias e outras formas de cooperação com diversas 
entidades que possam ajudá-la na prestação de seus serviços e na 
manutenção de centros de assistência para crianças, adolescentes e 
idosos. Também realiza cursos profissionalizantes e de idiomas, 
oficinas de qualificação e reciclagem profissional, de trabalhos 
manuais, cursos preparatórios para o vestibular e concursos públicos, 
o que expressa o seu compromisso com a sociedade. 

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

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

3.274/2006 em turno único. 
Sala das Comissões, 11 de julho de 2006. 
Elisa Costa, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 
3.276/2006 
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Relatório 
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De autoria do Deputado Fábio A velar, o Projeto de Lei nº 3.276/2006 
visa declarar de utilidade pública a organização não governamental 
Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Lapinha - Codecla -, 
com sede no Município de Lagoa Santa. 

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, fundada em 1987, tem por finalidade primordial 

desenvolver e apoiar ações para a defesa da qualidade de vida dos 
moradores do Município de Lagoa Santa. 

Para alcançar suas metas, promove assistência social amparando 
as crianças, os jovens e os idosos; oferece aos seus associados 
atividades nas áreas da educação, cultura e lazer; orienta a 
comunidade sobre a preservação do meio ambiente. 

Celebrar convênios com a iniciativa privada e com entidades 
públicas para ampliar o seu trabalho é, também, um dos seus 
objetivos. 

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

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

nº 3.276/2006 em turno único. 
Sala das Comissões, 11 de julho de 2006. 
Jô Moraes, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 
3.282/2006 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o Projeto de Lei nº 
3.282/2006 visa declarar de utilidade pública a entidade denominada 
Obras Sociais da Diocese de Uberlândia, com sede nesse Município. 
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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 
De caráter beneficente, a entidade Obras Sociais da Diocese de 

Uberlândia é uma instituição que presta serviços de assistência social 
e educacional e que tem atuado na proteção da saúde da família, da 
gestante, da criança e do idoso no combate à fome e à pobreza 
auxiliando os mais carentes de várias maneiras. 

Proporciona a todos os interessados cursos profissionalizantes, 
como corte e costura, pintura e artesanato; oferece bolsas de estudos 
a alunos carentes; empreende ações objetivando o suporte alimentar 
e a aplicação da medicina alternativa; promove eventos esportivos e 
de lazer. 

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

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

nº 3.282/2006 em turno único. 
Sala das Comissões, 11 de julho de 2006. 
Jô Moraes. relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 
3.289/2006 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em tela visa 
declarar de utilidade pública a Ação Social Santo Antônio - Assa -, 
com sede no Município de Curve/o. 

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 coordenação das obras 
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soc1a1s da Paróquia Santo Antônio, promovendo, em especial, a 
proteção da família, da gestante, das crianças e dos idosos, o que 
contribui para o fortalecimento dos laços familiares. 

Auxilia na concretização da cidadania por meio da realização de 
cursos profissionalizantes, trabalho vital para a inserção das pessoas 
menos qualificadas no mercado de trabalho, principalmente das mais 
carentes. 

Além dessas atividades, tem na proteção do meio ambiente uma 
preocupação permanente, resultando na realização de palestras 
educativas, dirigidas sobretudo aos jovens e aos alunos do 1 º grau. 

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

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

3.289/2006, em turno único. 
Sala das Comissões, 11 de julho de 2006. 
Jô Moraes, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 
3.293/2006 

(Nova redação, nos termos do§ 1 ºdo art. 138 do Regimento Interno) 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
Em cumprimento do disposto nos arts.153, inciso 11, e 155 da 

Constituição do Estado, e no art. 68, inciso 11, do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, o Governador encaminhou a esta Casa, 
por meio da Mensagem nº 590/2006, o projeto de lei de diretrizes 
orçamentárias para o exercício de 2007. 

Publicada em 18 de maio de 2006, foi a proposição distribuída à 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, em 
atendimento ao disposto no art. 160 da Constituição do Estado e no 
art. 204 do Regimento Interno. 

Em obediência ao rito regimental previsto no § 2º do art. 204, foi 
concedido prazo de 20 dias para apresentação de emendas. Foram 
recebidas, nesse período, 280 emendas, cuja análise é parte deste 
parecer. 

No decorrer da discussão do parecer, foram acatadas sugestões de 
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emenda, dando ensejo à apresentação de nova redação do parecer, 
nos termos do § 1 º do art. 138 do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Projeto de Lei nº 3.293/2006 estabelece, consoante o texto 

constitucional, as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro 
de 2007, compreendendo as prioridades e metas da administração 
pública estadual, as diretrizes gerais para o orçamento, as disposições 
sobre alterações da legislação tributária, a política de aplicação da 
agência financeira oficial e a administração da dívida e das operações 
de crédito. Em face da ausência da lei complementar prevista no § 9º 
do art. 165 da Constituição da República e das situações não 
atendidas pela Lei Federal nº 4.320, de 1964, as leis de diretrizes 
orçamentárias têm estabelecido, de forma adicional, um conjunto de 
regras sobre execução orçamentária e financeira, bem como sobre a 
fiscalização exercida pelo Poder Legislativo. 

A lei orçamentária para o exercício de 2007, que compreende o 
Orçamento Fiscal e o Orçamento de Investimento das Empresas 
Controladas pelo Estado, será elaborada em consonância com o 
disposto na Lei nº 15.033, de 20/1/2004, que contém o Plano 
Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2004-2007 - e em suas 
alterações, e com as diretrizes propostas, observadas as normas da 
Lei Federal nº 4.320, de 1964, e da Lei Complementar Federal nº 101, 
de 2000. 

O Orçamento Fiscal discriminará a despesa por unidade 
orçamentária, segundo a classificação por função, subfunção, 
programa, projeto e subprojeto, atividade e subatividade, indicando, 
para cada um, a fonte dos recursos, a modalidade de aplicação, o 
indicador de ação governamental, o grupo de despesa e o indicador 
de procedência e uso a que se refere. Os subprojetos e as 
subatividades serão apresentados com as respectivas metas e serão 
agrupados em projetos e atividades com a descrição sucinta dos 
objetivos. • 

No que se refere às prioridades e metas para o exercício de 2007, a 
proposição cumpre a sua função constitucional, qual seja a de 
selecionar, entre os programas do plano plurianual, aqueles 
considerados preferenciais para inclusão na lei orçamentária relativa 
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ao exercício subseqüente, especialmente as despesas de capital e os 
programas de duração continuada. O Anexo I contém as metas físicas 
para a maioria das ações integrantes dos programas estruturadores 
ou com monitoramento intensivo, com as respectivas unidades de 
medida, exceto para as ações a cargo da Cemig e da Copasa e para o 
programa estruturador "1 00% de eletrificação rural no Estado de 
Minas Gerais- Luz Para Todos". 

Com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF -, a LDO 
passa a ter, entre outras funções, o importante papel de compatibilizar 
as estratégias de política fiscal e a execução do programa de trabalho 
do governo. Assim, as prioridades da administração pública devem, 
obrigatoriamente, refletir os limites impostos pelo equilíbrio entre 
receitas e despesas e contemplar metas de política fiscal claras. 
Dessa forma, a autorização na lei orçamentária não garante, por si só, 
as despesas com pessoal, que passam a depender da Receita 
Corrente Líquida, e as demais despesas, que passam a depender da 
meta de resultado primário estabelecida no Anexo 11.1 do projeto de 
lei. 

A metodologia utilizada para a projeção das receitas tributárias 
adotou como parâmetros macroeconômicos o crescimento do Produto 
Interno Bruto- PIB- de 4,75% e uma inflação média de 4,5%, medida 
pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA -, para o exercício 
em curso, ou seja, o mesmo cenário contido no projeto de lei de 
diretrizes orçamentárias da União para 2007. Entretanto, o 
crescimento estimado para o PIB por consultorias, bancos e institutos 
de pesquisa tem variado entre 3,4% e 3,8%, evidenciando um cenário 
nitidamente menos otimista. Configura-se, assim, o chamado risco 
orçamentário, resultante dos desvios entre os parâmetros adotados 
nas projeções e os valores efetivamente arrecadados no período 
compreendido pelas diretrizes orçamentárias. Cabe observar que o 
risco orçamentário, dado o nível de comprometimento com o superávit 
primário legalmente fixado, tem o seu ajuste direcionado para o 
contingenciamento de despesas, em particular de investimentos. 

O Anexo de Metas Fiscais estima, em valores correntes, uma receita 
não financeira de R$28.670.000.000,00 e uma despesa não financeira 
de R$26.980.000.000,00 evidenciando uma meta de superávit 
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primário de R$1.690.000.000,00 para o exercício de 2007. Por sua 
vez, a meta de resultado nominal, nos termos da normalização 
estabelecida pela Portaria nº 587, de 2005, da Secretaria do Tesouro 
Nacional, está fixada em R$3.310.000.000,00, calculada pela variação 
entre os valores estimados da Divida Fiscal Líquida de 
R$43.960.000.000,00, em 31/12/2007, e de R$40.650.000.000,00, em 
31/12/2006. 

O Anexo de Metas Fiscais deverá conter também a estimativa da 
renúncia de receita, e sua eventual compensação, e da margem de 
expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. 

A propósito, o demonstrativo da estimativa e compensação da 
renúncia de receita (Anexo 11.7) afirma que as concessões já 
existentes no quadro normativo em vigor em 2005, denominadas 
renúncias consolidadas, foram consideradas quando da estimativa 
das receitas e independem de medidas compensatórias para 
recomposição orçamentária. Um segundo grupo, denominado 
renúncias a serem compensadas, representa os benefícios tributários 
aprovados pela Lei nº 15.956, de 2005, estimados em 
R$64.700.000,00 milhões. As medidas compensatórias consistiram, 
quando da aprovação das novas concessões, na adoção do regime de 
substituição tributária para novos produtos, nos termos do Decreto nº 
44.147, de 14/11/2005. 

Para o exercício de 2007, a renúncia de receita atinge 
R$1.790.000.000,00, o que representa 8,59% da receita tributária 
estimada, desconsideradas as perdas tributárias heterônomas, isto é, 
aqueles institutos tributários decorrentes de norma federal que 
causam impactos nas receitas dos entes federados alheios a sua 
vontade. Assim, estima-se que as renúncias decorrentes da Lei 
Kandir, das remessas para a Zona Franca de Manaus, dos créditos de 
ICMS sobre produtos industrializados exportados e do Simples Minas 
representem R$2.41 0.000.000,00, percentual equivalente a 13,74% 
da receita prevista relativa ao ICMS. 

O projeto informa também a inexistência de margem para expansão 
das despesas obrigatórias de caráter continuado, uma vez que o 
aumento permanente da receita prevista, considerada como 
ampliação da base de cálculo a variação de 4,75% para o PIB no 
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exercício de 2007, será totalmente absorvido para o financiamento do 
crescimento da despesa com pessoal, para o pagamento de juros e 
encargos da dívida intralimite e para as despesas com o Pasep. A 
respeito, é importante salientar que o projeto considerou, na previsão 
das despesas obrigatórias de caráter continuado, o reajuste concedido 
aos servidores da Saúde e da Educação e a regulamentação das 
promoções por escolaridade adicional para os servidores da 
Educação. 

A LRF estabelece também que a LDO deverá dispor sobre os 
critérios para a limitação do empenho em caso da não-realização das 
receitas previstas. O art. 42 da proposição estabelece que a limitação 
de empenho dos Poderes e órgãos será proporcional à participação 
de cada um na base contingenciável total, entendida como o total das 
dotações aprovadas na lei orçamentária, excluídas, entre outras, as 
despesas constitucionais, legais e obrigatórias e as dotações dos 
programas estruturadores do PPAG. O montante da limitação será 
definido pela Comissão Permanente a que se refere o art. 155 da 
Constituição do Estado, mediante a apresentação de estudo pelo 
Poder Executivo, cabendo a cada Poder e órgão autônomo, por ato 
próprio, fixar os novos valores disponíveis para empenho e 
movimentação financeira. 

Feitas essas considerações iniciais, passamos à análise das 
emendas apresentadas. 

A regulamentação da aplicação do disposto na Emenda à 
Constituição no 29, de 2000, é matéria reservada à lei complementar, 
ainda não elaborada, lato que tem causado polêmica em nível 
nacional, quanto à validação dos recursos aplicados em ações e 
serviços públicos de saúde. Entendemos que a Resolução no 322, de 
2003, do Conselho Nacional de Saúde, e a Instrução nº 11, de 2003, 
do Tribunal de Contas do Estado, exorbitam o poder regulamentar, 
invadindo o espaço reservado à lei complementar prevista na 
Constituição da República e a competência legislativa dos Estados 
membros. Por outro lado, é inegável a importância dos investimentos 
em saneamento básico para a melhoria das condições de saúde da 
população, o que nos leva a concordar com um conceito mais amplo 
da expressão "ações e serviços públicos de saúde". Assim, até que 
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disposição em contrário seja estabelecida pela lei complementar, 
entendemos que a matéria deve ser interpretada à luz dos arts. 200 
da Constituição da República e 190 da Constituição do Estado. Assim, 
apresentamos a Subemenda nº 1 à Emenda nº 279, com a finalidade 
de corrigir erro formal, ficando prejudicadas as Emendas nºs 12, 92, 
93 e 94. 

Acatamos a Emenda nº 5, que visa a garantir aos Poderes e órgãos 
autônomos o direito de optar pela utilização do Siaf-MG para a 
elaboração e execução orçamentárias. Por sua vez, as Emendas nºs 
58 e 101 pretendem assegurar o acesso ao Siafi-Assembléia aos 
membros desta Casa. Entendemos tratar-se de matéria "interna 
corporis ·: de competência privativa da Assembléia Legislativa, que 
seria tratada mais adequadamente em um projeto de resolução, 
motivo pelo qual deixamos de recepcioná-las. 

A Emenda nº 139 trata do instituto da transação do crédito tributário, 
indicando que esta deverá ser tratada em lei específica. Nos termos 
da legislação estadual, as transações não são efetivadas por meio de 
lei específica para cada caso, mas por delegação ao Poder Executivo 
que, mediante decreto, regula a sua celebração, precedida de parecer 
fundamentado, aprovado por resolução conjunta do Secretário da 
Fazenda e do Advogado-Geral, publicada no diário oficial, nos exatos 
termos do art. 218 da Lei nº 6.763, de 1975, com a redação dada pelo 
art. 29 da Lei nº 14.699, de 2003, e pelo art. 1 º da Lei nº 15.425, de 
2004. Quanto a isso, a LDO, por ser uma lei de eficácia temporal 
limitada, não é o instrumento legal adequado para a modificação 
pretendida pelo parlamentar. 

A Emenda nº 131 pretende adequar a LDO ao disposto na Emenda 
à Constituição nº 45, de 2004, no tocante à autonomia administrativa, 
funcional e financeira da Defensoria Pública. Acatamos a emenda na 
forma da Subemenda nº 1, de modo a aperfeiçoar o comando legal. 

Concordamos com o texto do projeto no sentido de que a política 
remuneratória dos servidores públicos dependerá do percentual da 
variação nominal semestral do valor líquido arrecadado de ICMS, 
deduzido o crescimento vegetativo da folha salarial. Dessa forma, 
somos pela rejeição das Emendas nºs 11, 63 e 95. Entretanto, 
recepcionamos a Emenda nº 111 . 
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As Emendas nºs 15 e 16 determinam, respectivamente, a abertura 
de uma linha especial de empréstimos para o incentivo ao cultivo do 
pequi e para o atendimento de empreendimentos que tenham controle 
gestionário dos trabalhadores. Optamos por não acatá-las, pois o 
BDMG já disponibiliza linhas de crédito de caráter geral que atendem 
ao objetivo das emendas. Ademais, a simples abertura de linha de 
crédito para determinadas despesas ou regiões geográficas não 
garante o desembolso efetivo dos recursos, que dependerá de uma 
análise de outros fatores, entre os quais: garantias oferecidas, 
qualidade da gestão, perspectivas de mercado e disponibilidade de 
captação de recursos com prazos e condições financeiras compatíveis 
com a demanda. 

Inúmeras emendas pretendem que a lei orçamentária para o 
exercício de 2007 inclua dotações para diversas demandas, a saber: 
recursos para programas não integrantes do PPAG, recursos para 
programas já constantes no PPAG, recursos para obras específicas e 
recursos para atividades que poderão ser atendidas por dotações 
genéricas que certamente constarão na proposta orçamentária. 
Visando a evitar que a lei de diretrizes se torne uma antecipação da lei 
orçamentária e visando a reforçar a função da revisão anual do PPAG, 
adotamos o critério de acatar somente aquelas emendas que exigem 
ações orçamentárias que tratem de assunto relevante de abrangência 
estadual. Entendemos, portanto, que o momento adequado para a 
inclusão de ações é por ocasião da tramitação da revisão anual do 
PPAG, que será enviada a esta Casa no dia 30 de setembro próximo 
e será discutida em audiências públicas, nos exatos termos dos arts. 
3º, 4º e 5º da Lei nº 15.033, de 2004, que contém o PPAG 2004-2007. 
Assim, apresentamos a Emenda nº 281, que contempla as emendas 
parlamentares acolhidas dentro do critério adotado. 

Outro conjunto de emendas pretende alterar o Anexo de Metas e 
Prioridades, seja por meio da alteração das metas ffsicas 
apresentadas, seja por meio da inclusão de ações orçamentárias, sem 
nenhuma justificativa que demonstre o custo das ações modificadas. 
O critério adotado por este relator privilegia os programas 
estruturadores, entendidos como a essência do processo de 
priorização do planejamento estadual e compatíveis com a meta de 
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superávit pnmano apresentada no projeto em estudo. Assim, 
opinamos pela rejeição das Emendas nºs 37, 38, 81, 82, 83, 84, 87, 
96,97,98, 121,130,168,170,171,177,181,187,198,214,216,229, 
246,247,248,255,256,257,259,260,261,262,263,264,265,266, 
267, 268, 271, 272 e 273. Seguindo a orientação de conferir maior 
importância aos programas estruturadores e à revisão anual do 
PPAG, de modo a torná-lo um plano dinâmico e atual, rejeitamos as 
Emendas nºs 65, 118, 144 e 280. 

As Emendas nºs 33, 34 e 67 visam a destinar dotação orçamentária 
para a concessão de isenção de impostos da competência do Estado 
para diversos fins. Tal benefício configura, na realidade, renúncia de 
receita, e não despesa orçamentária. Considerando que o 
demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita 
(Anexo 11-7) não prevê margens adicionais para a renúncia de receita, 
as emendas deveriam indicar as medidas compensatórias de modo a 
não comprometer a meta de superávit primário. Por sua vez, as 
Emendas nºs 138, 140, 141 e 142 tratam de alterações na legislação 
tributária. No nosso entendimento, tais alterações deveriam ser 
tratadas em legislação específica, em consonância com o princípio da 
estrita legalidade tributária. 

Apresentamos a Emenda nº 282, de forma a redigir em um único 
dispositivo o comando das Emendas nºs 1, 30, 57, 60 e 85, que ficam 
prejudicadas. 

Deixamos de acatar a Emenda nº 164, uma vez que a LRF obriga 
apenas as empresas estatais dependentes. O comando da emenda 
repete o art. 44 da referida lei complementar federal, com a inclusão 
das sociedades de economia mista e das empresas públicas, 
entidades regidas pelo direito privado. Rejeitamos também a Emenda 
nº 162, uma vez que as empresas controladas somente possuem 
orçamento de investimento. 

As despesas com publicidade não podem ser previstas por 
antecipação por estarem sujeitãs a casos emergenciais. Ademais, 
entendemos que tais dotações devem ser centralizadas, propiciando 
economicidade e padronização nas operações. Assim, rejeitamos as 
Emendas nºs 132 e 161. Ademais, no que diz respeito a despesas 
com publicidade, cumpre lembrar que o art. 17 da Constituição do 
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Estado já foi regulamentado pela Lei nº 13.768, de 2000, motivo da 
rejeição da Emenda nº 102. 

A Emenda nº 163 procura destinar recursos derivados de taxas, cuja 
aplicação já está determinada pela sua lei de criação. Por sua vez, a 
Emenda nº 78 dispõe sobre a destinação de recursos da Loteria 
Mineira. Opinamos por rejeitá-las por entendermos que uma lei formal, 
como é a LDO, não tem poder de alterar o ordenamento jurídico 
definido pela legislação material vigente. Seguindo a mesma linha de 
raciocínio, rejeitamos a Emenda nº 166, uma vez que as leis que 
disciplinam as áreas de atuação da Codemig e da Copasa, entidades 
regidas pelo direito privado, já regulam a matéria, não devendo ser 
alteradas por uma lei de eficácia temporal limitada. 

As Emendas nºs 32 e 115 retiram a proibição de que as emendas 
parlamentares ao orçamento anulem despesas referentes ao Fundo 
de Incentivo ao Desenvolvimento - Findes. Não vemos motivos para 
tratar as dotações desse fundo de modo diferente dos demais fundos 
constantes no orçamento. Assim, acatamos a Emenda nº 32, ficando 
prejudicada a Emenda nº 115. Com essa modificação, entendemos 
que o assunto fica adequadamente abordado. Assim, somos pela 
rejeição das Emendas nºs 116, 117, 143 e 145. 

Deve-se notar que, para a busca do equilíbrio fiscal tão necessário 
ao Estado, é de fundamental importância a avaliação do impacto das 
renúncias de receita sobre o orçamento fiscal. Com amparo legal no 
art. 165, § 6º, da Constituição da República, acatamos a Emenda nº 
61. 

O art. 39 do projeto garante o acesso, pelo Legislativo, ao Siafi-MG 
e ao Sigplan para fins de acompanhamento e fiscalização da 
execução orçamentária. O Sigplan complementa o Siafi-MG, 
permitindo o monitoramento físico-financeiro das metas estipuladas e 
uma avaliação preliminar das políticas públicas, com ênfase no 
aspecto gerencial. Devido a dificuldades de ordem operacional, não 
podemos acatar as Emendas nºs 100 e 136. 

As Emendas nºs 99, 104, 109, 11 O, 124 vêm ao encontro da 
necessidade de transparência e economicidade na gestão dos 
recursos públicos. Acatamos a Emenda nº 99, na forma da 
Subemenda nº 1. As Emendas nºs 104 e 109 apresentam dificuldades 
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operacionais para a sua efetivação, o que nos leva a rejeitá-las. 
Quanto à implantação do cadastro único de exigências para as 
transferências voluntárias para Municípios, cabe ressaltar que o 
Cadastro Geral de Convenentes - Cagec - foi instituído pelo Decreto 
nº 44.293, de 10/5/2006, com o objetivo de possibilitar o controle 
unificado e a certificação dos interessados em estabelecer convênios 
com a administração pública estadual. Torna-se, pois, desnecessária 
a inclusão do comando em uma lei de eficácia temporal limitada. 

A Emenda nº 13 pretende impedir a transferência de recursos para 
as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscips -, 
entidades já regulamentadas em lei específica, inviabilizando a 
necessária sinergia entre os setores público e privado. Pelo mesmo 
motivo, deixamos de acatar a Emenda nº 167. 

A Emenda nº 108 se inspira no projeto de lei de diretrizes 
orçamentárias da União, que adota sistemática diversa da 
estabelecida pelo Estado, a saber: as emendas parlamentares são 
consolidadas pelo Congresso Nacional e os créditos adicionais, após 
aprovação, são considerados automaticamente abertos. Assim, 
rejeitamos a Emenda nº 1 08. 

Acatamos a Emenda nº 114 na forma da Subemenda nº 1 , visando a 
propiciar maior visualização às receitas aos custos dos seNiços 
públicos financiados por taxas. 

Apresentamos a Emenda nº 284 com o objetivo de atender 
parcialmente as idéias trazidas pelas Emendas nºs 71, 119 e 120, que 
ficam prejudicadas. 

A Emenda nº 106 exige a publicação das metas bimestrais de 
arrecadação de forma conjunta com a publicação da programação 
financeira e do cronograma mensal de desembolso. Além da 
dificuldade da fixação de metas no início do exercício, cumpre 
observar que a Portaria nº 587, de 2005, da Secretaria do Tesouro 
Nacional somente prevê a atualização das receitas demonstradas no 
Relatório Resumido da Execução Orçamentária, se houver a 
necessidade de limitação do empenho ou o surgimento de receita não 
prevista na lei orçamentária. Assim, somos pela sua rejeição. 

Finalmente, as Emendas nºs 149, 154 e 176 estabelecem formas de 
vinculação de determinadas despesas a outras. Considerando que o 
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orçamento já apresenta elevado grau de engessamento em virtude 
das vinculações constitucionais da receita e das despesas 
obrigatórias, consideramos inconveniente a recepção das emendas 
mencionadas. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

3.293/2006 em turno único, com as Emendas nºs 5, 32, 61, 62, 111, 
276 e 277, apresentadas por parlamentares, e nºs 281 a 285, 
apresentadas neste parecer; com as subemendas que receberam o nº 
1 às Emendas nºs 54, 99, 114, 131 e 279, e pela rejeição das 
Emendas nºs 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23,24,25,26,27, 28,29,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 
44,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,58, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 
70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,80,81,82,83,84,86,87,88, 89,90, 
91, 95, 96, 97, 100, 101, 102, 103,104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 
112,113,116,117,118,121,122,123,124,125,126,127,128,129, 
130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 
145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 
160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 
177, 179, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 
194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 
208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221, 
222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 
236,237,238,239,240,241,245,246,247,248,249,250,251,252, 
253,254,255,256,257,259,260,261,262,263,264,265,266,267, 
268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275 e 280. 

Esclarecemos que, com a aprovação das Emendas nºs 281, 282, 
283 e 284, ficam prejudicadas as Emendas nºs 1, 1 O, 30, 45, 57, 60, 
69, 71, 85, 98, 119, 120, 158, 168, 169, 172, 178, 181, 189, 242, 243, 
244, 258 e 278. Da mesma forma, com a aprovação das subemendas 
que receberam o nº 1 às Emendas nºs 54, 99, 114, 131 e 279, ficam 
prejudicadas as Emendas nºs 12, 54, 92, 93, 94, 99, 114, 131, e 279. 
Esclarecemos ainda que, com a aprovação da Emenda nº 32, fica 
prejudicada a Emenda nº 115; e, com a aprovação da Emenda nº 276, 
fica prejudicada a Emenda nº 9. 

Subemenda nº 1 à Emenda nº 279 
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Dê-se ao§ 1 ºdo art. 7º a seguinte redação: 
"Art. 7º- ( ... ) 
§ 1 º - Para fins do disposto no inciso VI deste artigo, consideram-se 

ações e serviços públicos de saúde aqueles implementados em 
consonância com os arts. 200 da Constituição da República e 190 da 
Constituição do Estado.". 

Subemenda nº 1 à Emenda nº 131 
Acrescente-se ao art. 20, "caput", e ao art. 41, parágrafo único, a 

expressão "Defensoria Pública" após a expressão "Ministério Público". 
Emenda nº 281 

Acrescente-se onde convier: 
"Art .... - A lei orçamentária conterá dotações destinadas: 
I - à execução e operacionalização de programas e projetos de 

geração de tecnologias, de conhecimento, de informações e de infra-
estrutura que visem a atender às demandas emergenciais e 
estratégicas de pesquisa e experimentação do agronegócio no 
Estado; 

li - ao combate à seca no Norte e Noroeste do Estado e nos Vales 
do Jequitinhonha e Mucuri; 

111 - ao cofinanciamento da proteção social básica no custeio dos 
Centros de Referência de Assistência Social; 

IV - ao custeio total ou parcial das tarifas de energia elétrica e água 
dos hospitais universitários públicos com sede no Estado, no âmbito 
da ação de fortalecimento e melhoria da qualidade dos hospitais do 
Sistema Único de Saúde - Prohosp; 

V - o saneamento e à revitalização da Bacia do Rio Doce; 
VI -ao fomento de iniciativas de produção de biodiesel no Estado; 
VIl - à implantação de centro de referência da mulher vítima de 

violência; 
VIII - ao atendimento médico de urgência e emergência, inclusive à 

construção do hospital da Zona Norte do Município de Juiz de Fora; 
IX - à aquisição de equipamentos de informática e de veículos para 

atender às necessidades dos conselhos tutelares municipais; 
X - ao desenvolvimento do ensino superior no âmbito da 

Universidade do Estado do Estado de Minas Gerais - Uemg; 
XI - ao apoio à implantação de campus universitário público no 
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Município de Governador Valadares; 
XII -à ampliação e estruturação de áreas protegidas; 
XIII - aos programas de reestruturação do patrimônio histórico, 

cultural, artístico, turístico, natural e paisagístico dos parques das 
águas e das estâncias hidrominerais; 

XIV - à execução de projetos e programas que assegurem o 
incentivo ao turismo, uso adequado do solo, irrigação e pesca, no 
entorno das principais lâminas d'água do Estado.". 

Subemenda nº 1 à Emenda nº 99 
Dê-se ao art. 17 a seguinte redação: 
"Art. 17 - Para fins de transparência da gestão fiscal e em 

observância ao princ1p1o da publicidade, o Poder Executivo 
disponibilizará na internet, no sítio da Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão: 

I -o projeto e a Lei de Diretrizes Orçamentárias; 
li -a proposta orçamentária e a Lei Orçamentária Anual; 
111 - as informações de programação e execução de metas físicas do 

Sigplan; 
IV - a execução orçamentária com o detalhamento das ações por 

função, subfunção e programa, mensalmente e de forma acumulada; 
V - até o vigésimo dia de cada mês, relatório comparativo da 

arrecadação mensal realizada até o mês anterior das receitas 
administradas; 

VI - o relatório das tomadas ou das prestações de contas anuais e 
extraordinárias dos órgãos e das entidades da administração pública 
estadual, no prazo de trinta dias após o envio ao Tribunal de Contas 
do Estado dos respectivos processos de tomadas e prestações de 
contas. 

§ 1 o - Em observância ao princípio da economicidade, o Poder 
Executivo poderá, a seu critério, promover a publicação oficial dos 
anexos da Lei Orçamentária Anual no sítio da Imprensa Oficial, que 
deverá manter em seus arquivos cópia impressa para fins de consulta 
pelos interessados. 

§ 2°- Em edição impressa do diário oficial, constará a observação 
de que os anexos da lei orçamentária anual foram publicados na 
forma prevista no§ 1 °.". 
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Acrescente-se ao art. 7º o seguinte inciso XVII: 
"Art. 7º- ( ... ) 
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XVII - demonstrativo das receitas originadas de taxas e dos custos 
dos serviços públicos financiados por taxas.". 

Subemenda nº 1 à Emenda nº 54 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. ... - O Poder Executivo adotará providências necessárias ao 

aprimoramento da metodologia de controle de custos, universalizando 
e consolidando sua implantação, de forma a avaliar os resultados da 
ação governamental quanto à eficácia, à eficiência e à economicidade, 
na aplicação dos recursos públicos, disponibilizando a informação ao 
Poder Legislativo.". 

Emenda nº 282 
Acrescentem-se ao art. 3º os seguintes§§ 2º e 3º, transformando-se 

o seu parágrafo único em§ 1º, com a seguinte redação: 
"Art. 3º - ( .... ) 
§ 1 º - A revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental e a Lei 

Orçamentária Anual conterão programas que contemplem a promoção 
da igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres, com ações 
voltadas para o acesso à escolarização, para a inclusão de mulheres 
vulnerabilizadas, com ênfase na geração de emprego e renda, e para 
o atendimento materno-infantil, em consonância com os Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio estabelecidos pelas Nações Unidas. 

§ 2º - A revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental e a Lei 
Orçamentária Anual conterão programas que promovam políticas de 
promoção da igualdade racial, com ações voltadas para a gestão não 
racista de políticas públicas em todas as áreas, principalmente na 
saúde, na assistência social, na segurança pública e na proteção da 
criança e do adolescente, em consonância com as diretrizes 
estabelecidas nas Conferências Estadual e Nacional de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial. 

§ 3º - A revisão do plano plurianual e a Lei Orçamentária Anual 
conterão programas que contemplem a promoção da agricultura 
familiar, da educação e da proteção ao meio ambiente, como forma de 
desenvolvimento sustentável para homens e mulheres que vivem nas 



zonas rurais do Estado.". 
Emenda nº 283 

Acrescente-se onde convier: 
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"Art. ... - A revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental e a 
Lei Orçamentária Anual priorizarão: 

I - a descentralização político-administrativa das ações de 
assistência social a partir da delimitação de territórios sociais de 
caráter regional que possibilitarão melhor georrefenciamento do 
planejamento das intervenções sociais; 

li -os investimentos com a finalidade de aprimorar o órgão gestor da 
política pública estadual de assistência social, de modo a promover 
reforma administrativa, com a revisão de suas competências e de 
suas unidades administrativas, nelas incluídas as diretorias regionais, 
e concurso público com a finalidade de recomposição de seu quadro 
de pessoal; 

111 - as ações de co-financiamento em serviços de proteção básica e 
especial, com ênfase no atendimento ao idoso e às pessoas com 
deficiência, fortalecendo a rede de serviços socioassistenciais em todo 
o Estado.". 

Emenda nº 284 
Dê-se ao art. 45 a seguinte redação: 
"Art. 45 - O superávit financeiro apurado no exerc1c1o de 2007, 

relativo aos recursos diretamente arrecadados -fonte 60 -, dos órgãos 
e entidades do Poder Executivo, reverterá, como recursos ordinários, 
ao Tesouro Estadual para o exercício de 2008. 

Parágrafo único - Excetuam-se do disposto no "caput" deste artigo: 
I - os recursos de transferência do Sus; 
11 - os recursos de transferência do Suas; 
111 - os recursos destinados à Fundação de Amparo à Pesquisa de 

Minas Gerais- Fapemig; 
IV - os recursos dos institutos de previdência; 
V - os recursos dos fundos estaduais que exerçam funções de 

financiamento e garantia, ficando autorizada a transferência, entre 
eles, de receitas provenientes de recursos diretamente arrecadados, 
nos termos do art. 15 da Lei Complementar nº 91, de 19 de janeiro de 
2006; 
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VI - os definidos em resolução conjunta dos Secretários de Estado 
de Planejamento e Gestão e de Fazenda.". 

Emenda nº 285 
Acrescente-se ao § 1 º do art. 18, após a expressão "Poder 

Executivo", a expressão "e da Defensoria Pública". 
Sala das Comissões, 12 de julho de 2006. 
Domingos Sávio, Presidente - Dilzon Melo, relator - Elisa Costa -

Luiz Humberto Carneiro - Sebastião Helvécio - Maria Tereza Lara -
Laudelino Augusto. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 
3.295/2006 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Biel Rocha, o Projeto de Lei nº 3.295/2006 
visa declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores de 
Barbosa Laje, Jóquei Clube 11 e Santa Amélia - AMBLJCIISA -, com 
sede no Município de Juiz de Fora. 

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

interesses, os direitos e as demandas dos moradores dos Bairros 
Barbosa Laje, Jóquei Clube 11 e Santa Amélia, localizados no 
Município de Juiz de Fora. Entre suas valorosas iniciativas, podemos 
elencar: o combate à fome e à pobreza; a proteção da saúde da 
família; a divulgação da cultura e a prática do esporte; a orientação 
sobre a preservação do meio ambiente; a prestação de assistência 
aos idosos. 

Para que o seu trabalho adquira eficácia, cria órgãos de informação 
e divulgação dos seus trabalhos, promove reuniões, cursos e debates 
relacionados com o interesse dos moradores. 

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de 
utilidade pública. 
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Conclusão 
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 

nº 3.295/2006 em turno único. 
Sala das Comissões, 11 de julho de 2006. 
Elisa Costa, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 
3.305/2006 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o Projeto de Lei nº 
3.305/2006 visa declarar de utilidade pública a Associação de 
Artesãos de Bom Sucesso, 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 Associação presta serviços que possam contribuir para o 

fomento e a racionalização das explorações artesanais e manufaturas 
caseiras, visando melhorar as condições de vida dos pequenos 
empreendedores do Município de Bom Sucesso. 

Para atingir suas metas, promove feiras, eventos, exposições e 
salões de arte no Município e em outras regiões do Estado. 

No campo de assistência social, presta aos seus associados e 
dependentes serviços médicos e odontológicos, bem como atividades 
recreativas esportivas. 

Para desenvolver suas iniciativas, celebra convênios com a iniciativa 
privada e com entidades públicas. 

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

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

nº 3.305/2006, em turno único. 
Sala das Comissões, 11 de julho de 2006. 
Elisa Costa, relatora. 
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3.312/2006 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 
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De autoria da Deputada Cecília Ferramenta, o projeto de lei em tela 
visa declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do 
Bairro Jardim das Oliveiras e Córrego das Flores - Amjo -, com sede 
no Município de Açucena. 

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e 
apresentou-lhe a Emenda nº 1. 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 por finalidade a promoção da 

solidariedade e cooperação entre os membros da comunidade, 
fortalecendo processo associativista capaz de orientar as ações para 
o seu pleno desenvolvimento, e representando seus interesses 
perante o poder público e a iniciativa privada. 

Tem especial atenção na defesa dos direitos humanos e colabora na 
formulação de políticas públicas voltadas para a assistência social e 
erradicação da pobreza. 

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

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

3.312/2006 em turno único, com a Emenda nº 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 11 de julho de 2006. 
Elisa Costa, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 
3.316/2006 

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática 
Relatório 

De autoria do Presidente do Tribunal de Justiça, no exercício do 
cargo de Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem por 
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objetivo dar a denominação de Escola Estadual Dr. Sebastião Silvério 
de Faria à escola estadual instalada no Presídio Sebastião Satiro, no 
Município de Patos de Minas. 

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

Fundamentação 
Sebastião Silvério de Faria exerceu a profissão de advogado na 

Comarca de Patos de Minas por 43 anos, tendo sido também Prefeito 
Municipal. No exercício dessas funções, conduziu-se pela ética, com 
total dedicação ao trabalho. 

Prestava assistência jurídica no Juízo Criminal, nos Tribunais do Juri 
e no Juízo Cível, principalmente aos pobres, antes e depois da criação 
da Defensoria Pública. 

Morreu em 2003, deixando um legado que agora é registrado pela 
homenagem a ser feita por meio da proposição em tela. 

É merecedor, portanto, do tributo que lhe está sendo prestado. 
Conclusão 

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 
3.316/2006, em turno único. 

Sala das Comissões, 12 de julho de 2006. 
Doutor Viana, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 
3.325/2006 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria da Deputada Lúcia Pacífico, o Projeto de Lei nº 
3.325/2006 visa declarar de utilidade pública a Associação da Melhor 
Idade- Amei -, com sede no Município de Jequitinhonha. 

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que apresentou, 
cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, 
conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
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A Associação da Melhor Idade, fundada em 2001, tem como objetivo 
congregar pessoas da terceira idade, do Município de Jequitinhonha, 
assegurando-lhes bem-estar e o exercício pleno de cidadania. 

Para alcançar suas metas, promove atividades de caráter social, 
cultural e de lazer. Dessa maneira, busca a melhoria da qualidade de 
vida dos seus associados, fortalecendo a sua auto-estima e o 
sentimento de fraternidade. 

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

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

nº 3.325/2006, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 11 de julho de 2006. 
Elisa Costa, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 
3.329/2006 

Comissão de Direitos Humanos 
Relatório 

De autoria da Deputada Jô Moraes, o projeto de lei em epígrafe visa 
instituir o Dia Estadual contra a Homofobia. 

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, vem agora a esta Comissão para 
receber parecer quanto ao mérito, nos termos do disposto no art. 102, 
V, c/c o art. 190, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em causa institui o Dia Estadual contra a Homofobia, 

a ser celebrado, anualmente, em 17/5, e tem por objetivo promover a 
reflexão e a articulação de ações contra todas as violências físicas, 
morais ou simbólicas ligadas à orientação sexual ou à identidade de 
gênero. 

A homofobia é definida como a intolerância e o desprezo contra as 
pessoas que têm orientação e identidade diferentes da heterossexual. 
Trata-se da aversão, medo, preconceito ou discriminação contra 
"gays", lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. A homofobia 
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confere à heterossexualidade o monopólio da normalidade, gerando e 
incentivando o menosprezo contra todos que divergem desse modelo 
de referência. 

Há 15 anos, em 17/5/90, a Organização Mundial da Saúde retirava 
oficialmente a homossexualidade da lista de doenças mentais. Esse 
ato foi o reconhecimento das evidências produzidas em 40 anos pelas 
ciências sociais e as ciências médicas, em especial a psiquiatria. 
Muitos países revisaram e corrigiram nessas décadas as cláusulas 
homofóbicas em suas legislações. Uns poucos chegaram a equiparar 
os direitos das pessoas lesbianas, "gays", transgêneras, transexuais e 
bissexuais aos do conjunto de sua população. 

Portanto, é oportuno o propósito do projeto de lei que, além de 
colocar o Brasil junto aos países mais civilizados do mundo, que já 
incluíram tal data em sua agenda anual de celebrações, proporciona 
profunda discussão e reflexão sobre o cenário discriminatório em 
nosso País. 

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

nº 3.329/2006, em turno único. 
Sala das Comissões, 12 de julho de 2006. 
Paulo Cesar, relator- Sebastião Helvécio- Biel Rocha. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 
3.345/2006 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado George Hilton, o projeto de lei em tela visa 
declarar de utilidade pública a Associação de Assistência Social 
Jardim das Oliveiras -Anjo-, com sede no Município de Contagem. 

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

Fundamentação 
A entidade em causa tem como objetivo o atendimento a crianças de 

até seis anos, proporcionando-lhes educação, alimentação, suporte à 
saúde, atividades culturais, de lazer e a prática dos esportes dentro de 
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um ambiente fraterno, de liberdade e respeito, que traduz um padrão 
de desenvolvimento integral do ser humano em formação. 

Contribui para a formulação de políticas públicas objetivando melhor 
qualidade de vida para as crianças e para as respectivas famílias; 
promove e executa projetos e programas, inerentes ao seu propósito 
estatutário, por intermédio de parcerias e convênios com entidades 
governamentais e do terceiro setor; tem particular atenção com 
atividades complementares, como colônia de férias, jardinagem, 
formação de clubes e diversas alternativas de ações culturais, por 
meio das quais são disponibilizados livros e materiais de pesquisa. 

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

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

3.345/2006 em turno único. 
Sala das Comissões, 11 de julho de 2006. 
Elisa Costa, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
3.362/2006 

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática 
Relatório 

De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em 
tela visa declarar de utilidade pública a Qualicoon Treinamento -
Associação de Qualificação Profissional e Educação Continuada, com 
sede no Município de Arcos. 

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 desenvolve cursos de qualificação profissional, 

promove palestras, seminários, projetos e programas de formação 
profissional, campanhas de alfabetização de jovens e adultos. 
elevando a escolaridade de moradores rurais e urbanos. 

Presta serviços especializados nas áreas de consultoria, do 
desenvolvimento da didática e da ciência pedagógica, ministra aulas e 
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gerencia escolas e programas de treinamento. 
Tem especial atenção com os projetos de educação ambiental e 

ecologia, estabelecendo parcerias com órgãos públicos e privados. 
Por sua atuação, a referida entidade merece o título de utilidade 

pública. 
Conclusão 

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 
3.362/2006, em turno único. 

Sala das Comissões, 12 de julho de 2006. 
Ana Maria Resende, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 
3.369/2006 

Comissão de Saúde 
Relatório 

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o Projeto de Lei nº 
3.369/2006 visa a declarar de utilidade pública a Associação de 
Recuperação Resgate Amor à Vida, com sede no Município de Pará 
de Minas. 

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, em funcionamento desde 2001, possui por 

finalidade precípua prestar assistência aos dependentes químicos 
residentes no Município de Pará de Minas, tornando possível sua 
recuperação e reintegração no meio social em que vivem. No 
cumprimento do seu propósito, presta assistência e orientação aos 
familiares dos recuperandos, orienta a comunidade sobre a conduta 
que se deve adotar para com as pessoas viciadas, proporciona 
acolhimento e tratamento aos màis necessitados, promove palestras e 
simpósios para a maior divulgação dos malefícios decorrentes do uso 
de drogas. 

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de 
utilidade pública. 
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Conclusão 
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 

nº 3.369/2006, em turno único. 
Sala das Comissões, 12 de julho de 2006. 
Carlos Pimenta, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 
3.379/2006 

Comissão de Saúde 
Relatório 

De autoria do Deputado Padre João, o Projeto de Lei nº 3.379/2006 
visa a declarar de utilidade pública o Hospital São Sebastião de Raul 
Soares, 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 
O Hospital São Sebastião de Raul Soares, fundado em 1952, presta 

assistência médico-hospitalar a quantos procurem seus serviços, 
oferecendo atendimento gratuito aos mais carentes. Realiza, também, 
importante trabalho educacional na área da saúde por meio de 
palestras e seminários, elabora e edita material didático e publicitário 
relacionado com suas finalidades estatutárias e celebra convênios 
com a iniciativa privada e com entidades públicas, tendo por objetivo 
ampliar suas iniciativas. 

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

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

nº 3.379/2006, em turno único. 
Sala das Comissões, 12 de julho de 2006. 
Fahim Sawan, relator. 

PARECER PARA O 1 ºTURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.847/2004 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
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De autoria do Deputado Márcio Kangussu, o projeto de lei em 
epígrafe estabelece normas de segurança para a carga e a descarga 
de valores em estabelecimentos financeiros. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. A Comissão 
de Segurança Pública manifestou-se pela aprovação da proposição, 
na forma original. 

Agora, vem a matéria a esta Comissão, para ser analisada, nos 
lindes de sua competência, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
O projeto em pauta tem por objeto tornar obrigatório que a carga e a 

descarga de valores sejam feitas no interior do estabelecimento 
financeiro, em local protegido e apropriado. O autor, em sua 
justificação, alega razões de segurança pública. 

A Comissão de Constituição e Justiça não encontrou nenhum óbice 
à tramitação da matéria, no âmbito de sua competência. 

A Comissão de Segurança Pública entendeu que a proposição é 
meritória, em especial por prevenir um possível ato delituoso. 

Embora a medida contribua para a segurança pública, a carga e a 
descarga de valores em estabelecimentos financeiros não é um dos 
fatos mais problemáticos. A própria Comissão de Segurança Pública 
afirma que não foram encontrados registros estatísticos significativos 
do tipo de delito que o projeto quer evitar. Assim, a relação 
custo/benefício da medida é questionável. Na segurança pública, 
existem muitos outros pontos com maior fragilidade que merecem a 
nossa atenção. 

Entendemos que uma medida simples, praticamente sem custo e 
com boa eficácia, seria aquela mencionada pela Comissão de 
Segurança Pública, qual seja garantir que as vagas definidas para a 
carga e a descarga de valores estejam sempre livres, permitindo que 
a tarefa seja cumprida no mínimo tempo possível, com menor risco 
para os agentes de segurança e para a população. 

Segundo dados do IBGE, existem no Estado 1.799 agências 
bancárias. O custo para alterar a arquitetura delas, com a construção 
ou disponibilização de um espaço para que a carga e a descarga de 
valores sejam feitas no seu interior, seria muito elevado. O projeto não 
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prevê a quem caberia esse ônus. Na hipótese do custo ficar a cargo 
das instituições financeiras, seguramente haverá o repasse desse 
ônus para as tarifas bancárias, para os clientes e, enfim, para toda a 
sociedade, que pagará pela implementação da medida. 

Ademais, as edificações que abrigam as agências bancárias e 
aquelas que estão em seu entorno já estão prontas e seria, então, 
praticamente impossível, do ponto de vista de engenharia, alterar 
essas construções para atingir o objetivo do projeto. 

No âmbito estrito de competência desta Comissão, nos termos do 
art.1 00, c/c o art.1 02, inciso VIl, alínea "d", do Regimento Interno, qual 
seja analisar a repercussão financeira das proposições, entendemos 
que o projeto é inviável. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 

1.847/2004. 
Sala das Comissões, 12 de julho de 2006. 
Jayro Lessa, Presidente - Elisa Costa, relatora - Dilzon Melo - Luiz 

Humberto Carneiro- José Henrique. 
1 http://www.ibge.gov.br/ 

PARECER PARA O 1 ºTURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.081/2005 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

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

por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de 
Campos Altos os imóveis que especifica. 

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

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

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

Município de Campos Altos dois imóveis constituídos de terrenos com 
áreas de 1 .276,00m2 e 5.000,00m2, localizados nesse Município, na 
Rua João Alves Pereira, s/nº. 
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Em atendimento ao interesse público, requisito de tal doação, os 
imóveis serão destinados à regularização da ocupação, urbanização e 
reorganização das áreas e implementação no local de redes de água 
e esgoto, pelo Município, de acordo com o disposto no parágrafo 
único do art. 1 º do projeto. 

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. 

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

Releva mencionar que o negócio _jurídico a ser realizado está 
revestido de garantias, uma vez que o projeto de lei em causa prevê a 
reversão dos imóveis ao patrimônio do Estado na hipótese do não-
atendimento do objetivo fixado. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

2.081/2005, no 12 turno. 
Sala das Comissões, 12 de julho de 2006. 
Jayro Lessa, Presidente - Dilzon Melo, relator - Luiz Humberto 

Carneiro- Elisa Costa- José Henrique. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.671/2005 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Carlos Gomes, o projeto de lei em tela 
determina a instalação e o uso de portais de Raios X nas 
penitenciárias estaduais. 

Foi analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu 
por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do 
Substitutivo nº 1, que apresentou. 

A seguir a Comissão de Segurança Pública opinou pela aprovação 
do projeto na forma do Substitutivo nº 1, com a Emenda nº 1, que 



573 

apresentou. 
Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos 

termos do Regimento Interno. 
Fundamentação 

A proposição em tela objetiva tornar obrigatória a instalação e o uso 
de portais de Raios X nas penitenciárias estaduais. 

Segundo seu autor, o ingresso clandestino de materiais e 
substâncias, como armas, drogas e telefones celulares, nas 
penitenciárias do Estado vem permitindo aos detentos participar de 
ações criminosas. Isto tem causado graves problemas de segurança 
pública e contribuído para a frustração da execução penal. 

Tal situação exige um controle mais efetivo da entrada de visitantes, 
como propõe o projeto. Especialistas em questões carcerárias 
afirmam que a forma mais adequada de monitoramento da entrada de 
visitantes em presídios é o uso de equipamento de Raios X, tal como 
a empregada, por exemplo, em aeroportos. 

A Lei nº 12.492, de 1997, que dispõe sobre o sistema de revista nos 
estabelecimentos prisionais do Estado, prevê que todo visitante que 
ingressar em estabelecimento prisional será submetido a 
procedimento padronizado de revista, com exceção das pessoas 
relacionadas no parágrafo único de seu art. 2º. Além desse 
procedimento, a lei citada prevê que todo visitante, sem exceção, será 
submetido ao exame de detecção de metais. 

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo n° 1 
com o objetivo de aperfeiçoar o projeto, conferindo mais clareza ao 
texto e retirando minúcias, que não são recomendáveis em lei, mas 
sim em regulamento. Somos favoráveis a esta medida. 

A Comissão que nos precedeu apresentou a Emenda nº 1 ao 
Substitutivo nº 1, com o objetivo de acrescentar à Lei nº 12.492, de 
1997, a obrigatoriedade de que todo. visitante de estabelecimento 
prisional, sem exceção, submeta-se a monitoramento por 
equipamento de Raios X no momento da entrada, com o que 
concordamos integralmente. 

O Substitutivo nº 1, em seu art. 2º, determina que os recursos para a 
instalação dos equipamentos serão oriundos do Fundo Penitenciário 
Estadual, instituído pela Lei no 11.402, de 14/1/94. Em seu art. 4º, o 
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substitutivo determina que as penitenciárias que "não cumprirem o 
prazo estabelecido no art. 3 o ficam impedidas de receber verba do 
Fundo Penitenciário Estadual para qualquer outro fim, até que seja 
concluída a instalação dos equipamentos de que trata esta lei" . 

Do ponto de vista financeiro-orçamentário não há óbice à aprovação 
do projeto, uma vez que os recursos necessários à sua 
implementação estão previstos no Substitutivo nº 1. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

2.671/2005, no 1 º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado 
pela Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, 
apresentada pela Comissão de Segurança Pública. 

Sala das Comissões, 12 de julho de 2006. 
Jayro Lessa, Presidente - Elisa Costa, relatora - José Henrique -

Dilzon Melo - Luiz Humberto Carneiro. 
PARECER PARA O 1 °TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.900/2005 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

A proposição em tela é de autoria do Deputado Ricardo Duarte e 
tem por escopo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao 
Município de ltuiutaba o imóvel que especifica. 

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que não vislumbrou óbice à sua tramitação na 
forma do Substitutivo nº 1, que apresentou, vem ela agora a este 
órgão colegiado para ser apreciada sob a ótica da fiscalização 
financeira e orçamentária, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, VIl, 
"d", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O imóvel objeto da proposição compõe-se de um terreno com área 

de 15.000m2 , situado no Município de ltuiutaba, doado em 1957 ao 
Estado por esse ente federativo, sem imposição de qualquer ónus. Em 
1984, foi transferido à FundaÇão Rural Mineira - Colonização e 
Desenvolvimento Agrário - Ruralminas - sem imposição de cláusula de 
destinação ou de reversão. 

Em decorrência disso, a transferência do imóvel ao Município deve 
ser feita por essa Fundação, na forma de doação, caso em que se 
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torna necessária a inclusão de cláusulas de finalidade e de reversão. 
O Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e 
Justiça, tem a finalidade de efetivar essas alterações, fixando que o 
imóvel destina-se à regularização de ocupação e que retornará ao 
patrimônio do Estado se, findo o prazo de três anos, contados da 
lavratura da escritura pública de doação, não tiverem sido tomadas as 
medidas necessárias a esse fim. 

A prévia autorização legislativa para alienação de bens públicos 
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. 

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

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

2.900/2005, no 1 º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado 
pela Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 12 de julho de 2006. 
Jayro Lessa, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Dilzon 

Melo - Elisa Costa - Sebastião Helvécio -José Henrique. 
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.077/2006 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

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

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

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

de Aiuruoca, de imóvel com 800m2 , situado na Rua Dr. Antônio 
Guimarães, nº 62, nesse Município, e incorporado ao patrimônio do 
Estado em 1981 por doação do mesmo ente federativo. Estando o 
terreno hoje sem utilização, pleiteia o Prefeito Municipal a sua 
transferência ao domínio de Aiuruoca. 

De conformidade com o parágrafo único do art. 1 º da proposição, o 
imóvel será destinado à instalação da Câmara Municipal, atendendo 
assim ao interesse público, que deve revestir a transação em tela. 

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

Saliente-se que a autorização legislativa para a alienação de bem 
público decorre da exigência contida na Lei Federal nº 4.320, de 1964, 
que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e 
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 
Municípios e do Distrito Federal, em especial no § 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. 

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

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

3.077/2006 no 1 ºturno. 
Sala das Comissões, 12 de julho de 2006. 
Jayro Lessa, Presidente -José Henrique, relator - Dilzon Melo - Elisa 

Costa- Sebastião Helvécio. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI No 3.085/2006 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
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Relatório 
A proposição em tela é de autoria do Deputado Jayro Lessa e tem 

por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de 
Governador Valadares o imóvel que especifica. 

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

Fundamentação 
Trata a proposição sob comento de conferir a necessana 

autorização legislativa para que se possa fazer transferência de 
titularidade de bem público ao patrimônio do Município de Governador 
Valadares, constituído de terreno urbano edificado, com área de 
13.095m2, a ser desmembrado de imóvel com 25.200m2, transferido 
ao patrimônio do Estado por doação desse Município, em 1971, sem o 
estabelecimento de qualquer encargo para o donatário. 

Em atendimento ao interesse público que deve nortear o negócio 
jurídico em causa, prevê a cláusula de destinação do projeto de lei 
que o imóvel será utilizado para a construção de um centro 
poliesportivo, que é de grande interesse da comunidade. 

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, a proposição atende 
aos preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de 
bens públicos, além de não representar despesas para o erário nem 
acarretar repercussão na Lei Orçamentária, estando de acordo com o 
§ 2º do art. 1 05 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas 
gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos 
orçamentos e dos balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal. 

Ressalte-se que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o 
Substitutivo nº 1 , a fim de aprimorar a redação do art. 1 º do projeto, de 
acordo com a técnica legislativa, e descrever detalhadamente os 
limites da área a ser doada, em anexo próprio. 

Ademais o negócio jurídico a ser realizado está revestido de 
garantia, uma vez que o art. 2º do Substitutivo nº 1 prevê a reversão 
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do imóvel ao património do Estado, se, no prazo de três anos 
contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe for dada 
a destinação prevista no parágrafo único do art. 1 º· 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

3.085/2006, no 1 o turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado 
pela Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 12 de julho de 2006. 
Jayro Lessa, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Dilzon Melo -

Elisa Costa - José Henrique. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI No 3.105/2006 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

O projeto de lei em exame é de autoria do Governador do Estado e 
visa a autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Resende 
Costa o imóvel que especifica. 

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

Fundamentação 
A proposição em análise tem por objetivo conferir a necessária 

autorização legislativa para que o Poder Executivo do Estado possa 
fazer transferência de titularidade de bem público ao patrimônio do 
Município de Resende Costa, registrado sob o nº 1.260, a fls. 124 do 
Livro 3-A, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Resende 
Costa, incorporado ao patrimônio do Estado em 1949 por doação 
dessa municipalidade. No local funcionou a Escola Estadual de 
"Curralinho", atualmente desativada. 

Em atendimento ao interesse público, que deve nortear o negócio 
jurídico em causa, prevê o parágrafo único do art. 1 º do projeto que o 
imóvel será destinado à instalação de um centro comunitário. 

Também em defesa do interesse coletivo, a alienação a ser 
realizada está revestida de garantia, uma vez que o art. 22 do projeto 
prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado, se não lhe for 
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dada a destinação prevista no termo avençado. 
Com relação à repercussão financeira, a proposição atende aos 

preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de bens 
públicos, além de não representar despesas para o erário nem 
acarretar repercussão na Lei Orçamentária. Encontra-se, pois, em 
conformidade com o § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, 
que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o 
controle dos orçamentos e dos balanços da União, dos Estados, dos 
Municípios e do Distrito Federal. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

3.105/2006, no 1 o turno. 
Sala das Comissões, 12 de julho de 2006. 
Domingos Sávio, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Dilzon 

Melo - José Henrique - Elisa Costa - Luiz Humberto Carneiro. 
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.141/2006 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

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

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que 
apresentou. Agora, vem a matéria a este órgão colegiado, a fim de 
receber parecer quanto a possível repercussão financeira, conforme 
dispõe o art. 188, c/c o art. 102, VIl, "d", do Regimento Interno. 

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

doar ao Município de Antônio Prado d(;l Minas imóvel constituído de 
lote com 254,31 m2, integrante de uma área total de 2.080m2, doada ao 
Estado em 1958 por esse Município, para a construção de prédio 
escolar. Atualmente, a Escola Estadual Geraldo Rocha e a Escola 
Municipal Prefeito Eurípedes de Abreu funcionam no mesmo prédio e 
ocupam parte do terreno. 

Tendo em vista a necessidade de uma descrição inequívoca da área 
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pleiteada, que deverá ser utilizada como via pública, pertinentemente 
foi apresentado o Substitutivo nº 1, que acrescentou anexo à 
proposição, sem alterar a estrutura desta. 

De conformidade com o parágrafo único do art. 1 º da proposição, o 
imóvel será destinado à abertura de via pública, atendendo assim ao 
interesse público, que deve revestir a transação em tela. 

Além disso, prevê o art. 2º a reversão do bem ao patrimônio do 
Estado, caso ele não seja, no prazo de cinco anos contados da 
lavratura da escritura pública de doação, utilizado para a finalidade 
prevista. 

Saliente-se que a autorização legislativa para a alienação de bem 
público decorre da exigência contida na Lei Federal nº 4.320, de 1964, 
que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o 
controle dos orçamentos e dos balanços da União, dos Estados, dos 
Municípios e do Distrito Federal, em especial o § 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. 

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

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

3.141/2006, no 1' turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado 
pela Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 12 de julho de 2006. 
Jayro Lessa, Presidente - Dilzon Melo, relator - Sebastião Helvécio -

Luiz Humberto Carneiro - José Henrique - Elisa Costa. 
PARECER PARA O 1 ºTURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.193/2006 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Rêlatório 

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

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de 
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Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que apresentou. 
Agora, vem a matéria a este órgão colegiado, a fim de receber parecer 
quanto à possível repercussão financeira decorrente da futura lei, 
conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, VIl, "d", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em causa tem por escopo autorizar o Poder 

Executivo a doar ao Município de ltanhomi imóvel constituído por um 
terreno urbano edificado situado nesse Município e doado ao Estado 
em 1978 pelo mesmo ente federativo, sem constar nenhum gravame. 

Conforme preceitua o parágrafo único do art. 1 º da proposição, o 
imóvel deverá ser reformado e ampliado para atender ao Programa 
Saúde na Família, indicando assim o atendimento ao interesse 
público, que deve nortear o negócio jurídico em causa. 

Ademais, para atender a essa mesma exigência, observe-se que o 
art. 2º prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado, se, findo o 
prazo de um ano contado da lavratura da escritura de doação, não lhe 
tiver sido dada a destinação prevista. 

A autorização legislativa de que trata a proposição é exigida pela Lei 
Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de Direito 
Financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e dos 
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, 
em especial o § 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. 

Cabe esclarecer que a emenda apresentada pela Comissão de 
Constituição e Justiça tem por objetivo corrigir erro material verificado 
no art. 1 º relativamente aos dados cadastrais do imóvel. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

3.193/2006, no 1 º turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela 
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Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 12 de julho de 2006. 
Jayro Lessa, Presidente e relator - Dilzon Melo - Elisa Costa - José 

Henrique - Sebastião Helvécio. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.206/2006 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

O Projeto de Lei nº 3.206/2006, de autoria do Deputado Durval 
Ângelo, "altera a Lei nº 14.609, de 23/1/2003". 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 20/4/2006, foi o projeto 
examinado pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por 
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do 
Substitutivo nº 1, que apresentou. 

Compete agora a esta Comissão, nos termos do Regimento Interno, 
examinar o mérito da proposição. 

Fundamentação 
A proposta em análise modifica o art. 1 º da Lei nº 14.609, a fim de 

conceder ao espólio da Sra. llka do Nascimento Ribeiro, viúva do ex-
Deputado Wilson Modesto, a pensão mensal especial referida na Lei 
nº 11.732, de 30/12/1994, e a indenização de que trata o art. 2' da Lei 
nº 13.736, de 9/11/2000. 

Examinando a justificação, percebe-se que a intenção do autor da 
proposta é conceder a referida indenização. É o que se infere da 
manifestação da Comissão de Constituição e Justiça, em seu parecer 
para o 1° turno: "A Lei nº 13.736 alterou a equivalência da pensão 
especial tratada na Lei nº 11.732, que beneficiou os ex-Deputados 
Clodesmidt Riani, José Gomes Pimenta e Sinval de Oliveira Bambirra, 
cassados em 9/4/64. A pensão passou a corresponder ao subsídio 
mensal dos Deputados Estaduais. Além disso, determinou à 
Assembléia Legislativa a concessão aos citados ex-parlamentares de 
indenização equivalente ao subsídio atual dos Deputados Estaduais 
multiplicado pelo número de meses compreendidos entre a data da 
cassação dos respectivos mandatos e o término da legislatura para a 
qual foram eleitos. Posteriormente, a Lei nº 14.609 estendeu a pensão 
mensal especial concedida aos citados ex-Deputados à Sra. llka do 
Nascimento Ribeiro, uma vez que seu marido, o ex-Deputado Wilson 
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Modesto, também cassado, já havia falecido. A pensão teve a mesma 
justificativa das demais: a necessidade de indenizar materialmente os 
Deputados que se opuseram ao movimento de 1964 e, em 
decorrência disso, foram cassados, ato que os impediu de prosseguir 
sua carreira parlamentar; todavia, a lei em questão não previu a 
indenização concedida pelo art. 2º da Lei nº 13.736, embora não 
houvesse nenhuma justificativa para a desigualdade de tratamento". 

Nos próprios termos da manifestação da Comissão de Constituição 
e Justiça, nada justifica a desigualdade de tratamento, razão pela qual 
a proposta em análise é justa e de interesse público. 

Ocorre que a Sra. llka do Nascimento Ribeiro faleceu recentemente 
e a referida Comissão transferiu ao espólio o benefício pretendido com 
o projeto e revogou a lei que se pretendia modificar, por ter havido 
perda de objeto. Tais medidas merecem inteira adesão. 

Além disso, afigura-se justo permitir a transferência da pensão a 
dependente portador de invalidez permanente, devidamente 
comprovada por laudo emitido por médico do Estado, ou 
absolutamente incapaz, conforme sentença judicial. 

Conclusão 
Em vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

3.206/2006 na forma do Substitutivo nº 2, a seguir redigido. 
SUBSTITUTIVO Nº 2 

Concede indenização ao espólio de llka do Nascimento Ribeiro e dá 
outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - Fica concedida ao espólio de llka do Nascimento Ribeiro a 

indenização de que trata o art. 2° da Lei nº 13.736, de 9 de novembro 
de 2000. 

Art. 2º - A pensão especial de que trata o art. 1 º da Lei nº 11.732, de 
30 de dezembro de 1994, calculada conforme o art. 1 º da Lei nº 
13.736, de 9 de novembro de 2000, concedida a llka do Nascimento 
Ribeiro pela Lei nº 14.609, de 23 de janeiro de 2003, poderá ser 
transferida a dependente portador de invalidez permanente, 
devidamente comprovada por laudo emitido por médico do Estado, ou 
absolutamente incapaz, conforme sentença judicial. 

§ 1 º - Havendo mais de um dependente na situação de que trata 
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este artigo, o valor do benefício será por eles divididos em partes 
iguais. 

§ 2º - Aplica-se o disposto neste artigo aos dependentes dos 
beneficiários da pensão especial de que trata a Lei nº 11.732, de 30 
de dezembro de 1994. 

Art. 3º - Os recursos necessários à execução do disposto nesta lei 
serão provenientes de dotação orçamentária própria. 

Art. 4º- Fica revogada a Lei nº 14.609, de 23 de janeiro de 2003. 
Art. 5º - Esta lei entra em vigor no exercício financeiro subseqüente 

ao da sua publicação. 
Sala das Comissões, 17 de junho de 2006. 
Fahim Sawan, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Antônio Júlio -

Ana Maria Resende - João Leite - Gustavo Corrêa. 
PARECER PARA O 1 ºTURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.354/2006 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em tela tem 
por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de São 
Miguel do Anta o imóvel que especifica. 

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que apresentou. 
Agora, vem a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à 
possível repercussão financeira dela decorrente, conforme dispõe o 
art. 188, c/c o art. 102, VIl, "d", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em causa tem por escopo autorizar o Poder 

Executivo a doar ao Município de São Miguel do Anta imóvel 
constituído por um terreno urbano com área de 2.000m2, situado 
nesse Município. Estando o referido bem ocioso, a administração 
municipal pretende permutá-lo por outro, em localização mais 
adequada para a realização de benfeitorias destinadas à prestação de 
serviços diversos à comunidade. 

Para que se tornasse evidente que a permuta do imóvel doado pelo 
Estado será feita pelo donatário com terceiros, foi apresentada a 
Emenda nº 1, com a qual estamos de acordo. 
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O imóvel recebido pelo Município na permuta será utilizado para a 
construção de obras de interesse da comunidade, o que indica o 
atendimento ao interesse público, que deve nortear o negócio jurídico 
em causa. 

Ademais, para atender a essa mesma exigência, o art. 2º prevê a 
reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de oito 
anos contados da lavratura da escritura de doação, não lhe tiver sido 
dada a destinação prevista. 

A autorização legislativa de que trata a proposição é exigida pela Lei 
Federal 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 e não acarretar repercussão na Lei 
Orçamentária. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

3.354/2006 no 1 º turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissôes, 12 de julho de 2006. 
Jayro Lessa, Presidente - José Henrique, relator - Sebastião 

Helvécio - Luiz Humberto Carneiro - Elisa Costa - Dilzon Melo. 
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.941/2004 

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte 
Relatório 

O projeto em tela, de autoria da Dejputada Ana Maria Resende, 
obriga os cinemas, teatros e "shopping centers" do Estado a disporem 
de luz de emergência e gerador de energia elétrica. 

A matéria foi aprovada no 1 º turno, na forma do Substitutivo nº 1, da 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Retorna o projeto a esta Comissão a fim de receber parecer para o 
22 turno, nos termos do art. 189 do Regimento Interno, cabendo-nos, 
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ainda, elaborar a redação do vencido, que segue anexa e é parte 
deste parecer. 

Fundamentação 
A proposição em análise pretende tornar obrigatória a instalação de 

luz de emergência e gerador de energia elétrica nas dependências 
dos cinemas, teatros e "shopping centers" do Estado. 

A implantação do sistema de luz de emergência de que trata o 
projeto visa a proporcionar mais segurança e tranqüilidade aos 
freqüentadores desses ambientes fechados. O acionamento da 
iluminação suplementar, nos casos de falta de energia, por certo 
eliminará os riscos de acidentes que podem ocasionar pânico, comuns 
nesse tipo de situação. 

O Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ao estabelecer a 
política nacional das relações de consumo, adota como objetivos 
precípuos o atendimento das necessidades dos consumidores e o 
respeito a sua dignidade, saúde e segurança. Portanto, o projeto em 
análise está em consonância com os interesses da sociedade, 
devendo ser aprovado por esta Casa Legislativa. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do 

Projeto de Lei nº 1 .941/2004 na forma do vencido no 1 º turno. 
Sala das Comissões, 12 de julho de 2006. 
Lúcia Pacífico, Presidente -João Leite, relator - Zé Maia. 

PROJETO DE LEI Nº 1.941/2004 
(Redação do Vencido) 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de cinemas, teatros e "shoppings" 
do Estado de Minas Gerais possuírem luz de emergência em suas 
dependências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - Ficam os cinemas, teatros e "shoppings" do Estado de 

Minas Gerais obrigados a possuírem luz de emergência, em 
conformidade com a Associação Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT -, em suas dependências. 

Art. 2º - O descumprimento da obrigação disposta no art. 1 º sujeitará 
o infrator ao pagamento de multa no valor de 200 Ufemgs (duzentas 
Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais). 
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Parágrafo único - A reincidência no descumprimento da obrigação 
de que trata o art.1 º ensejará um acréscimo de 50% (cinqüenta por 
cento) na multa, na primeira reincidência, e de 100% (cem por cento), 
nas subseqüentes. 

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.399/2005 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em epígrafe 

"dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais a projetos desportivos 
no Estado e dá outras providências". 

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

Fundamentação 
O projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a concessão de incentivo 

fiscal ao contribuinte inscrito em dívida ativa até a data da publicação 
da lei, o qual poderá quitar o débito com 50% de desconto, desde que 
apóie financeiramente projetos desportivos aprovados pelo Conselho 
Estadual do Desporto. 

Foi aprovado no 1 º turno, na forma do Substitutivo nº 2, que deixou 
clara a responsabilidade do ordenador de despesa no que se refere à 
renúncia de receita, mudou a forma de concessão do beneficio para 
autorizativa e deixou para o regulamento a forma, o prazo e as 
condições de sua concessão, para que o Poder Executivo possa 
observar os requisitos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal. 

No entanto, após um exame mais apurado da questão, atendendo 
sugestão dos Deputados que compõem a Frente Parlamentar do 
Esporte, o relator da matéria optou por apresentar um substitutivo ao 
vencido no 1 º turno, modificando a forma de concessão do benefício, 
sua denominação e restringindo os créditos tributários objetos do 
desconto àqueles inscritos em dívida ativa. 

A destinação de recursos provenientes da arrecadação do ICMS do 
exercício em curso, conforme previsto no vencido no 1 º turno, 
caracteriza uma vinculação de receita de impostos à despesa, que é 
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vedada pelo inciso IV do art. 167 da Constituição da República. 
Já no que se refere a créditos tributários inscritos em dívida ativa, 

não existe vedação constitucional, sendo a receita proveniente da 
dívida ativa classificada como Outras Receitas Correntes - código 
1930.00.00 -, enquanto a receita de ICMS do exercício é classificada 
como Receita Tributária - código 1100.00.00. 

Quanto a renúncia de receita, cabe ressaltar que os créditos 
tributários inscritos em dívida ativa geralmente têm uma dificu Idade 
maior para serem recebidos pelo Estado, sendo boa parte dos valores 
do saldo da dívida ativa de recebimento duvidoso. Por outro lado, 
quando ocorreram desonerações fiscais de créditos tributários 
inscritos em dívida ativa, tivemos incrementos na arrecadação desses 
créditos, que superaram em muito a estimativa prevista no orçamento. 
Com as desonerações ocorridas nos exercícios de 2001 e 2004, por 
exemplo, por meio das Leis nº' 14.062 e 15.273, respectivamente, o 
incremento na arrecadação foi de 380,83% para 2001 e 258,86% para 
2004, comparado com o montante orçado para receita de dívida ativa 
nos respectivos orçamentos anuais. O fato comprova que a 
concessão do benefício traz consigo a medida compensatória para a 
suposta renúncia. 

Além disso, o projeto prevê a destinação de parte dos recursos que 
serão recebidos à Secretaria de Desenvolvimento Social e Esportes -
Sedese -, possibilitando a essa Secretaria atender a política pública 
do desporto com os recursos obtidos. Vale lembrar que sem a entrada 
desses recursos o Estado necessitaria recorrer a outras fontes para 
atender a tais demandas. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

2.399/2005, no 2º turno, na forma do seguinte Substitutivo nº 1 ao 
vencido no 1 º turno. 

SUBSTITUTIVO Nº 1 
Dispõe sobre a concessão de desconto para pagamento de crédito 

tributário inscrito em dívida ativa com o objetivo de estimular a 
realização de projetos desportivos no Estado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - O Poder Executivo concederá desconto para pagamento de 
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crédito tributário relativo ao Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação- ICMS -, 
inscrito em dívida ativa até 31 de dezembro de 2005, com o objetivo 
de estimular a realização de projetos desportivos no Estado, nas 
condições especificadas nesta lei. 

Art. 2 o- Para os efeitos desta lei, considera-se: 
I - projeto desportivo aquele empreendido por organização não 

governamental regularmente inscrita no órgão estadual competente, 
que tenha por objetivo: 

a) garantir o acesso da população a atividades desportivas e de 
lazer, respeitadas as necessidades especiais de qualquer natureza e 
as diferenças étnica, racial, socioeconômica, religiosa, de gênero e de 
idade; 

b) valorizar os efeitos da prática desportiva no desenvolvimento da 
cidadania e no aprimoramento físico e moral do indivíduo; 

c) articular o esporte e o lazer com programas de promoção da 
saúde e da qualidade de vida; 

d) desenvolver o desporto de rendimento não profissional nas 
comunidades que não tenham acesso às atividades esportivas 
patrocinadas pela iniciativa privada; 

11 - projeto desportivo temporário aquele cuja execução seja de 
duração definida, não excedendo a um exercício financeiro; 

111 - projeto desportivo plurianual aquele cuja execução seja de 
duração definida, ultrapassando mais de um exercício financeiro; 

IV - incentivador o sujeito passivo de tributos estaduais que possua 
crédito tributário relativo ao ICMS, inscrito em dívida ativa até 31 de 
dezembro de 2005, e que apóie financeiramente projeto desportivo; 

V - empreendedor o promotor de projeto desportivo. 
Art. 3 o- Poderão ser beneficiados por esta lei projetos relativos aos 

seguintes segmentos desportivos: 
I - desporto educacional: voltado para projetos de prática desportiva 

como disciplina ou atividade extracurricular, dentro do sistema público 
de ensino infantil, fundamental e médio, com a finalidade de 
complementar as atividades de segundo turno escolar e promover o 
desenvolvimento integral do indivíduo, evitando-se a seletividade e a 
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hipercompetitividade de seus participantes; 
11 - desporto de lazer: voltado para projetos de prática desportiva 

voluntária de atendimento à população em qualquer modalidade 
esportiva de recreação ou lazer, visando à ocupação do tempo livre e 
à melhoria da qualidade de vida, da saúde e da educação do cidadão; 

111 - desporto de formação: voltado para projetos de atendimento ao 
desenvolvimento da motricidade básica geral e à iniciação esportiva 
de crianças e adolescentes em atividades desportivas direcionadas, 
praticadas com orientação técnico-pedagógica; 

IV - desporto de rendimento: voltado para projetos de formação e de 
rendimento esportivo, realizados com orientação técnico-pedagógica 
para atendimento a equipes ou atletas de qualquer idade filiados a 
entidades associativas de modalidades esportivas, visando ao 
aprimoramento técnico e à prática esportiva de alto nivel; 

V - desenvolvimento científico e tecnológico do setor desportivo: 
voltado para o atendimento a projetos de desenvolvimento ou 
aperfeiçoamento de tecnologia aplicada à prática desportiva, de 
formação e treinamento de recursos humanos para o desporto e de 
financiamento a publicações literárias e científicas sobre esporte; 

VI -desporto social: voltado para projetos de atendimento social por 
meio do esporte, com recursos específicos para esse fim, a serem 
realizados em comunidades de baixa renda, visando a promover a 
inclusão social. 

Parágrafo único - É vedado o pagamento de salário a atleta ou de 
remuneração a entidade desportiva com recursos decorrentes do 
incentivo previsto nesta lei. 

Art. 4°- Para habilitar-se ao recebimento de recursos na forma desta 
lei, o empreendedor deve comprovar o preenchimento dos seguintes 
requisitos: 

I - estar em pleno e regular funcionamento há pelo menos dois anos; 
11 - ter sido declarado de utilidade pública estadual ou federal; 
111 - ter prestado contas, perante o órgão apropriado, de recursos 

que tenha eventualmente recebido do poder público estadual; 
IV - não ter fins lucrativos, não distribuir lucros, dividendos nem 

bonificações, não pagar remuneração, não conceder vantagens ou 
benefícios a seus dirigentes, conselheiros, associados, instituidores ou 
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mantenedores; 
V - ter previsto a destinação do seu patrimônio a instituição 

congênere, no caso de sua dissolução; 
VI - estar em dia com suas obrigações tributárias e previdenciárias. 
Art. 5º - O crédito tributário relativo ao ICMS, inscrito em dívida ativa 

até 31 de dezembro de 2005, poderá ser quitado com desconto de 
50% (cinqüenta por cento) sobre o valor das multas e dos juros de 
mora, desde que o sujeito passivo apóie financeiramente a realização 
de projeto desportivo no Estado, nos termos desta lei. 

§ 1 º - Para fazer jus ao desconto de que trata o "caput" deste artigo, 
o sujeito passivo, observados os prazos, a forma e as condições 
estabelecidos em regulamento, deverá: 

I -requerer o pagamento do crédito tributário nos termos desta lei; 
li - comprovar o repasse de montante equivalente a 50% (cinqüenta 

por cento) do valor dispensado a título de apoio financeiro a projeto 
desportivo aprovado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Social e Esportes - Sedese. 

§ 2º - A apresentação do requerimento de que trata o inciso I do § 1 º 
deste artigo importa confissão do débito tributário. 

§ 3º - O repasse de recursos de que trata o inciso li do § 1 º deste 
artigo será feito da seguinte forma: 

I - na hipótese de o sujeito passivo apoiar um projeto desportivo 
específico: 

a) 40% (quarenta por cento) do valor dispensado, no máximo, serão 
repassados diretamente pelo sujeito passivo incentivador ao 
empreendedor, por meio de depósito identificado em conta bancária 
de que este seja titular; 

b) 10% (dez por cento) do valor dispensado, no mínimo, serão 
repassados diretamente pelo sujeito passivo incentivador à Sedese; 

11 - na hipótese de o sujeito passivo não indicar um projeto 
desportivo específico, 50% (cinqüenta por cento) do valor dispensado 
serão repassados diretamente pelo sujeito passivo incentivador à 
Sedese. 

§ 4º - Os valores repassados à Sedese serão destinados ao 
financiamento de projetos desportivos de que trata esta lei, aprovados 
pelo órgão, e que não possuam incentivador próprio, vedada qualquer 
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outra utilização desses recursos. 
§ 5º - Na hipótese de pagamento parcelado do crédito tributário, os 

repasses de que trata o § 3º poderão, a critério da Secretaria de 
Estado de Fazenda, ser efetuados parceladamente, na forma e no 
prazo previstos em regulamento. 

§ 6º - O desconto de que trata o "caput" deste artigo incidirá sobre o 
crédito tributário calculado nos termos da Lei nº 15.273, de 29 de julho 
de 2004, que institui o Programa de Pagamento Incentivado de 
Débitos com a Fazenda Pública do Estado, no caso de aplicação da 
referida lei. 

§ 7º - O disposto neste artigo não se aplica ao crédito tributário 
inscrito em dívida ativa decorrente de ato praticado com evidência de 
dolo, fraude ou simulação pelo sujeito passivo. 

§ 8º - Sobre o valor do desconto de que trata o "caput" deste artigo, 
bem como sobre os valores repassados nos termos do § 3º, não serão 
devidos honorários advocatícios. 

Art. 6º - O valor dos recursos repassados aos empreendedores, nos 
termos da alínea "a" do inciso I do § 3º ou do § 4º do art. 5º, será de, 
no máximo, 90% (noventa por cento) do total dos recursos destinados 
ao projeto desportivo, devendo o empreendedor financiar com 
recursos próprios ou de terceiros o restante, a título de contrapartida, 
nos termos definidos em regulamento. 

Art. 7º - Para receber apoio financeiro com recursos provenientes da 
aplicação desta lei, o projeto desportivo deverá ser previamente 
aprovado pelo órgão estadual competente, na forma e nos prazos 
estabelecidos em regulamento. 

Art. 8º - É vedada a concessão do incentivo previsto nesta lei a 
projetos em que seja beneficiário o próprio sujeito passivo incentivador 
ou quaisquer de seus sócios. 

Parágrafo único - A vedação estabelecida no "caput" estende-se aos 
ascendentes, aos descendentes até o segundo grau, aos colaterais 
até o quarto grau e aos cônjuges ou companheiros do sujeito passivo 
ou de quaisquer de seus sócios. 

Art. 9º - Na divulgação de projeto financiado nos termos desta lei, 
constará a menção do apoio institucional do governo do Estado de 
Minas Gerais, bem como mensagem alusiva à educação fiscal, nos 
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termos do regulamento. 
Art. 1 O - O sujeito passivo incentivador que utilizar indevidamente 

recursos decorrentes do benefício previsto nesta lei, mediante fraude 
ou dolo, fica sujeito a multa correspondente a cinco vezes o valor do 
benefício, sem prejuízo de outras sanções civis, penais ou tributárias, 
e do pagamento, com todos os acréscimos legais, do crédito tributário 
dispensado nos termos do "caput" do art. 52 • 

Art. 11 - As entidades de classe representativas dos diversos 
segmentos do desporto terão acesso, em todos os níveis, à 
documentação referente aos projetos desportivos beneficiados por 
esta lei. 

Art. 12 - É vedada a aprovação de projeto que não seja estritamente 
de caráter desportivo ou que promova atividades relacionadas ao 
futebol profissional, nos termos da Lei Federal n2 9.615, de 24 de 
março de 1998. 

Art. 13 - O empreendedor deverá, no prazo de sessenta dias após a 
execução do projeto, apresentar ao órgão estadual competente 
prestação de contas detalhada dos recursos recebidos e dos valores 
despendidos, de acordo com as normas vigentes que disciplinam a 
matéria. 

Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 12 de julho de 2006. 
Jayro Lessa, Presidente - Dilzon Melo, relator - Elisa Costa - Luiz 

Humberto Carneiro - José Henrique. 
PROJETO DE LEI N2 2.399/2005 

(Redação do Vencido) 
Autoriza o Poder Executivo a conceder incentivos fiscais com o 

objetivo de estimular a realização de projetos desportivos no Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder incentivo 

fiscal às pessoas jurídicas que apóiem financeiramente a realização 
de projeto desportivo no Estado, nas condições especificadas nesta 
lei. 

Art. 2°- Para os efeitos desta lei, considera-se: 
I - projeto desportivo aquele empreendido por organização não 

governamental regularmente inscrita no órgão estadual competente, 
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que tenha por objetivo: 
a) garantir o acesso da população a atividades desportivas e de 

lazer, respeitadas as necessidades especiais de qualquer natureza e 
as diferenças étnica, racial, socioeconômica, religiosa, de gênero e de 
idade; 

b) valorizar os efeitos da prática desportiva no desenvolvimento da 
cidadania e no aprimoramento físico e moral do indivíduo; 

c) articular o esporte e o lazer com programas de promoção à saúde 
e da qualidade de vida; 

d) desenvolver o desporto de rendimento não profissional nas 
comunidades que não tenham acesso às atividades esportivas 
patrocinadas pela iniciativa privada; 

11 - projeto desportivo temporário aquele cuja execução seja de 
duração definida, não excedendo a um exercício financeiro; 

111 - projeto desportivo plurianual aquele cuja execução seja de 
duração definida, ultrapassando mais de um exercício financeiro; 

IV - íncentivador o contribuinte tributário ou a pessoa jurídica que 
apóie financeiramente projeto desportivo; 

V - empreendedor o promotor de projeto desportivo. 
Art. 3 o - Poderão ser beneficiados por esta lei projetos relativos aos 

seguintes segmentos desportivos: 
I - segmento de desporto educacional: voltado para projetos de 

prática desportiva como disciplina ou atividade extra-curricular, dentro 
do sistema público de ensino infantil, fundamental e médio, com a 
finalidade de complementar as atividades de segundo turno escolar e 
promover o desenvolvimento integral do indivíduo, evitando-se a 
seletividade e a hipercompetitividade de seus participantes; 

li - segmento de desporto de lazer: voltado para projetos de prática 
desportiva voluntária de atendimento à população em qualquer 
modalidade esportiva de recreação ou lazer, visando à ocupação do 
tempo livre e à melhoria da qualidade de vida, da saúde e da 
educação do cidadão; 

111 - segmento de desporto de formação: voltado para projetos de 
atendimento ao desenvolvimento da motricidade básica geral e à 
iniciação esportiva de crianças e adolescentes em atividades 
desportivas direcionadas, praticadas com orientação técnico-
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pedagógica; 
IV - segmento de desporto de rendimento: voltado para projetos de 

formação e de rendimento esportivo, realizados com orientação 
técnico-pedagógica para atendimento a equipes ou atletas de 
qualquer idade filiados a entidades associativas de modalidades 
esportivas, visando ao aprimoramento técnico e à prática esportiva de 
alto nível; 

V - segmento de desenvolvimento cientifico e tecnológico 
desportivo: voltado para o atendimento a projetos de desenvolvimento 
ou aperfeiçoamento de tecnologia aplicada à prática desportiva, de 
formação e treinamento de recursos humanos para o desporto e de 
financiamento a publicações literárias e científicas sobre esporte; 

VI - segmento de desporto social: voltado para projetos de 
atendimento social por meio do esporte, com recursos específicos 
para esse fim, a serem realizados em comunidades de baixa renda, 
visando a promover a inclusão social e o equilíbrio na distribuição do 
incentivo fiscal em todo o Estado. 

Parágrafo único - É vedado o pagamento de salário a atleta ou de 
remuneração a entidade desportiva com recursos decorrentes do 
incentivo previsto nesta lei. 

Art. 4 o- Para habilitar-se ao recebimento de recursos na forma desta 
lei, o empreendedor deve comprovar o preenchimento dos seguintes 
requisitos: 

I - estar em pleno e regular funcionamento há pelo menos dois anos; 
li -ter sido declarado de utilidade pública estadual ou federal; 
111 - ter prestado contas, perante o órgão apropriado, de recursos 

que tenha eventualmente recebido do poder público estadual; 
IV - não ter fins lucrativos e não distribuir lucros, dividendos nem 

bonificações, nem conceder remuneração, vantagens nem benefícios 
a seus dirigentes, conselheiros, associados, instituidores ou 
mantenedores; 

V - ter previsto a destinação do seu patrimônio a instituição 
congênere, no caso de sua dissolução. 

Art. 5º - O Poder Executivo poderá autorizar, na forma, prazo e 
condições que dispuser o regulamento, o contribuinte do Imposto 
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
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Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e 
de Comunicação - ICMS - que apoiar financeiramente projeto 
desportivo a deduzir do valor do imposto devido mensalmente os 
recursos aplicados no projeto, na forma e nos limites estabelecidos 
por esta lei. 

§ 1 º - A dedução será efetivada a cada mês, até atingir o valor total 
dos recursos dedutíveis, não podendo exceder aos seguintes 
percentuais referentes ao ICMS devido no período: 

I - 10%, no caso de microempresas e de empresas de pequeno 
porte; 

li - 7%, no caso de empresas de porte médio; 
111 - 3%, no caso de empresas de grande porte. 
§ 2º- O montante dos recursos deduzidos na forma dos incisos I a 111 

deste artigo não poderá exceder à soma dos recursos disponibilizados 
anualmente pelo Estado, observado o disposto no art. 6º. 

§ 3º - A dedução somente poderá ser iniciada pelo contribuinte trinta 
dias após o efetivo repasse dos recursos ao empreendedor 
desportivo. 

Art. 6º - A soma dos recursos decorrentes do incentivo a que se 
refere o art. 5o desta lei não poderá exceder, relativamente ao 
montante da receita líquida anual do imposto, aos seguintes 
percentuais: 

I -O, 15% (zero vírgula quinze por cento), no exercício de 2007; 
11 - 0,20% (zero vírgula vinte por cento), no exercício de 2008; 
111 - 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento), no exercício de 

2009; 
IV - 0,30% (zero vírgula trinta por cento), nos exercícios de 201 O e 

seguintes. 
Parágrafo único - Atingido o limite previsto neste artigo, o projeto 

desportivo aprovado deverá aguardar o próximo exercício fiscal para 
receber o incentivo. 

Art. 7º - O crédito tributário inscrito em dívida ativa até 31 de 
dezembro de 2005, observado o disposto em regulamento, poderá ser 
quitado com desconto de 95% (noventa e cinco por cento) sobre a 
multa e os juros de mora incidentes sobre o débito principal, desde 
que apóie financeiramente projeto desportivo e atenda aos requisitos 
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estabelecidos nesta lei. 
§ 1 º - Para obter o benefício previsto no "caput" deste artigo, o 

contribuinte incentivador apresentará requerimento à Secretaria de 
Estado de Fazenda, acompanhado de documento que comprove a 
aprovação de projeto desportivo pelo órgão estadual competente, e 
efetuará, no prazo de cinco dias contados do deferimento do 
requerimento, o recolhimento do valor obtido após o desconto. 

§ 22 - A apresentação do requerimento a que se refere o § 1 º deste 
artigo importa a confissão do débito tributário. 

§ 3º - O disposto neste artigo não se aplica a crédito inscrito em 
dívida ativa decorrente de ato praticado com evidência de dolo, fraude 
ou simulação pelo sujeito passivo. 

Art. 8º - O valor dos recursos decorrentes da dedução prevista no 
art. 5° desta lei, bem como o dos recursos repassados na forma do 
inciso 11 do § 1º do art. 7º, será de, no máximo, 90% (noventa por 
cento) do total dos recursos destinados ao projeto pelo incentivador, o 
qual deverá financiar com recursos próprios ou de terceiros o restante, 
a título de contrapartida, nos termos definidos em regulamento. 

Art. 9°- Para receber apoio financeiro com recursos provenientes da 
aplicação desta lei, o projeto desportivo deverá ser previamente 
aprovado pelo órgão estadual competente, nos termos da Lei nº 
11.819, de 31 de março de 1995. 

§ 1 º - Apresentado ao órgão estadual competente, o projeto 
desportivo será apreciado na forma e nos prazos estabelecidos em 
regulamento, para que, se aprovado, a despesa fixada seja prevista 
na Lei Orçamentária do ano fiscal subseqüente. 

§ 2º - O órgão responsável pela análise do projeto deverá 
estabelecer o limite máximo de recursos a ser concedido a cada 
projeto, ouvida a Secretaria de Estado de Fazenda. 

§ 3º - A Secretaria de Estado de Fazenda será informada sobre a 
aprovação de projeto desportivo, para as providências cabíveis, e a 
inclusão dos valores do incentivo na margem de renúncia fiscal a ser 
estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO - para o ano 
fiscal subseqüente. 

§ 4º - No caso de projetos cuja execução ultrapasse um exercício 
financeiro, os valores do incentivo deverão ser previstos nas LDOs e 
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LOAs correspondentes. 
Art. 1 O - E vedada a concessão do incentivo previsto nesta lei a 

órgão ou entidade da administração pública direta e indireta de 
qualquer esfera federativa. 

Art. 11 - É vedada a concessão do incentivo fiscal, nos termos desta 
lei, a projetos em que seja beneficiário o próprio contribuinte 
incentivador ou qualquer de seus sócios. 

Parágrafo único - A vedação estabelecida no "caput" deste artigo 
estende-se aos ascendentes, aos descendentes em primeiro grau e 
aos cônjuges e companheiros dos sócios. 

Art. 12 - Na divulgação de projeto financiado nos termos desta lei, 
deverá constar obrigatoriamente a menção do apoio institucional do 
governo do Estado de Minas Gerais. 

Art. 13 - O incentivador ou o contribuinte que utilizar indevidamente 
recursos decorrentes do benefício previsto nesta lei, mediante fraude 
ou dolo, fica sujeito a: 

I - multa correspondente a cinco vezes o valor que deveria ter sido 
efetivamente aplicado no projeto, sem prejuízo de outras sançôes 
civis, penais ou tributárias; 

li - pagamento do débito tributário de que trata o "caput" do art. ?O, 
acrescido dos encargos previstos em lei. 

Art. 14 - As entidades de classe representativas dos diversos 
segmentos do desporto terão acesso, em todos os níveis, à 
documentação referente aos projetos desportivos beneficiados por 
esta lei. 

Art. 15 - É vedada a aprovação de projeto que não seja estritamente 
de caráter desportivo. 

Art. 16 - É vedada a utilização de recursos decorrentes do benefício 
previsto desta lei em projetos que promovam atividades relacionadas 
ao futebol profissional, nos termos da Lei Federal nº 9.615, de 24 de 
março de 1998. 

Art. 17 - O empreendedor deverá, no prazo de sessenta dias após a 
execução do projeto, apresentar ao órgão estadual competente, nos 
termos do art. 15 da Lei nº 11.819, de 1995, prestação de contas 
detalhada dos recursos recebidos e dos valores despendidos, de 
acordo com as normas vigentes que disciplinam a matéria. 
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§ 1 º - O órgão estadual competente deverá elaborar parecer sobre a 
prestação de contas do empreendedor em, no máximo, quarenta e 
cinco dias contados do seu recebimento. 

§ 2º - A prestação de contas apresentada pelo empreendedor ficará 
sujeita à apreciação da Auditoria-Geral do Estado. 

Art. 18 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.055/2006 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

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

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

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

Executivo a doar ao Município de Miraí imóvel com área de 1 O.OOOm2 , 

situado na Fazenda da Passagem, localidade de Bela Vista, no 
referido Município. 

De acordo com o parágrafo único do art. 1 º da proposição, o imóvel 
deverá ser destinado à implantação de unidade administrativa 
municipal, indicando, com isso, o atendimento ao interesse público, 
que deve nortear o negócio jurídico em causa. Ademais, para atender 
a essa mesma exigência, observe-se que o art. 2º prevê a reversão do 
bem ao patrimônio do Estado se, decorrido o prazo de cinco anos 
contados da data de lavratura da escritura pública de doação, não lhe 
tiver sido dada a destinação estabelecida. 

A prévia autorização legislativa de que trata a proposição é exigida 
pelo art. 18 da Constituição do Estado, pelo art. 17 da Lei Federal nº 
8.666, de 1993, que institui normas para licitação e contratos da 
administração pública, e pelo § 2º do art. 105 da 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. 

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

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

3.055/2006, no 2º turno. 
Sala das Comissões, 12 de julho de 2006. 
Jayro Lessa, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Dilzon 

Melo - Elisa Costa - José Henrique. 
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.188/2006 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe 
tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao Município 
de Senhora dos Remédios o imóvel que especifica. 

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

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

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

ao Município de Senhora dos Remédios imóvel constituído por um 
terreno urbano com área de 2.040m2 , situado nesse Município e 
doado ao Estado em 1980 pela Fundação Municipal de Saúde de 
Senhora dos Remédios, sem ônus de qualquer espécie. 

Observe-se que, atendendo ao interesse coletivo que deve nortear a 
alienação de bem público, o art. 2' da proposição estabelece que o 
imóvel será permutado, pelo donatário, por área de 5.240m2 de 
propriedade de Eni Efigênia Milagres, para edificação destinada à 
área de saúde; e o art. 2º prevê a reversão ao patrimônio do Estado 
se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura 
pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação estabelecida, 
quando será desfeita a permuta. 

A prévia autorização legislativa de que trata a proposição é exigida 
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pelo art. 18 da Constituição do Estado, pelo art. 17 da Lei Federal nº 
8.666, de 1993, que institui normas para licitação e contratos da 
administração pública, e pelo § 2º do art. 105 da 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. 

Cumpre-nos reiterar que a alienação em tela, tal como estabelecida 
no projeto modificado, atende aos preceitos legais que versam sobre a 
transferência de domínio de bens públicos, além de não representar 
despesas para o erário e não acarretar repercussão na lei 
orçamentária. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

3.188/2006, no 2º turno, na forma do vencido no 1 º turno. 
PROJETO DE LEI Nº 3.188/2006 

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

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

Senhora dos Remédios imóvel de propriedade do Estado constituído 
pela área de 2.040m2 (dois mil e quarenta metros quadrados), situado 
na Rua Antônio Rodrigues Milagres, registrado sob o nº R-02-3 .404, a 
fls. 211 do Livro 2-L, do Registro Geral, no Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de Barbacena. 

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo 
destina-se à permuta, pelo donatário, por área com 5.240m2 (cinco mil 
duzentos e quarenta metros quadrados), de propriedade de Eni 
Efigênia Milagres, situada no lugar denominado Vargas, registrada 
sob o nº 447, a fls. 254 do Livro 2-AJ, no Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de Barbacena, na qual será edificada unidade de 
saúde. 

Art. 2º - Findo o prazo de cinco anos, contados da lavratura da 
escritura pública de doação, se não lhe tiver sido dada a destinação 
prevista será desfeita a permuta e o imóvel reverterá ao patrimônio do 
Estado. 
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Sala das Comissões, 12 de julho de 2006. 
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Jayro Lessa, Presidente - José Henrique, relator - Dilzon Melo - Elisa 
Costa - Luiz Humberto Carneiro. 
PARECER PARA O 22 TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.253/2006 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe 
tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao Município 
de São Francisco de Paula o imóvel que especifica. 

Aprovada no 1 o turno, retorna a proposição a este órgão colegiado a 
fim de receber parecer para o 2 o turno, nos termos do art. 189, c/c o 
art. 102, VIl, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em análise tem o objetivo de autorizar a doação ao 

Município de São Francisco de Paula de terreno com área de 
10.1 00m2, localizado no lugar denominado Mata do Cintra, no referido 
Município. 

O imóvel foi doado ao Estado por particulares, em 1955, e no local 
funcionou a Escola Estadual Mata do Cintra. Após sua 
municipalização, foi cedido à administração municipal, que mantém ali 
atividades diversas, ligadas às áreas educacional, cultural e social. 

Cabe ressaltar que a prévia autorização legislativa para a alienação 
de patrimônio do Estado é exigência do art. 18 da Constituição do 
Estado, do art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui 
normas para licitação e contratos da administração pública, e do § 2° 
do art. 105 da 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. 

Uma vez que a proposição em análise está de acordo com as 
exigências legais, atende ao interesse coletivo e não ocasiona 
aumento de despesa nas contas públicas, ratificamos nosso 
entendimento anterior, favorável a sua aprovação. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 
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3.253/2006, no 2º turno. 
Sala das Comissões, 12 de julho de 2006. 
Jayro Lessa, Presidente - Elisa Costa, relatora - José Henrique -

Dilzon Melo. 
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.280/2006 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Dilzon Melo, o Projeto de Lei nº 3.280/2006 
altera a Lei nº 6. 763, de 26/12/75, que consolida legislação tributária 
do Estado de Minas Gerais. 

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

Fundamentação 
O objetivo da proposição em exame é alterar o inciso XXII do § 30 

do art. 12 da Lei nº 6.763, de 1975, que autoriza o Poder Executivo a 
reduzir para até 12% a carga tributária nas operações internas com 
papel cortado classificado no código 4802.57.99 da Nomenclatura 
Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM-SH. Pela 
proposta, substitui-se a classificação de acordo com o código da 
NBM-SH pela designação comercial da mercadoria, qual seja papel 
cortado tipos A4, ofício I e 11 e carta, tornando mais preciso o âmbito 
de aplicação da norma legal. 

Por se tratar apenas do aperfeiçoamento do texto do referido 
dispositivo, a alteração pretendida não acarreta impacto negativo aos 
cofres públicos, conforme já se pronunciou esta Comissão 
anteriormente. Por esse motivo, não há que ser observado o disposto 
no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina as 
condições a serem observadas para a concessão ou ampliação de 
benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita. 

No 1 º turno, o projeto sofreu~ alterações com vistas a promover 
modificações necessárias na legislação tributária. A primeira delas 
altera o art. 12 da Lei nº 10.992, de 29/12/92, e a segunda altera o 
prazo para que o produtor rural efetive a declaração relativa a 
semoventes, prevista no art. 19 da Lei nº 6. 763, de 1975, ficando, 
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assim, dispensado do pagamento de tributo ou penalidade decorrente 
da diferença apurada no confronto dessa declaração com a 
declaração existente na Secretaria de Fazenda. 

Em virtude da necessidade de novas modificações no projeto, 
buscando o aprimoramento da legislação tributária, estamos 
apresentando novo substitutivo. Entre as mudanças, destacam-se 
alterações na Lei nº 6. 763, de 1975, em especial a que se refere ao 
tratamento diferenciado e simplificado concedido ao microprodutor 
rural e ao produtor rural de pequeno porte. Pela nova proposta, o 
referido tratamento simplificado passa a constar na lei que consolida a 
legislação tributária, qual seja a Lei nº 6. 763, de 1975, e não mais na 
Lei nº 10.992, de 1992, que terá dispositivos revogados. O objetivo é 
conferir maior clareza e coerência à legislação sobre a matéria, uma 
vez que a referida lei já havia sido parcialmente revogada, não 
havendo indicação precisa sobre quais dispositivos estariam em vigor, 
e sua regulamentação encontrar-se no próprio Regulamento do ICMS. 
Outra alteração se refere ao aperfeiçoamento da legislação que trata 
da ratificação, pela Assembléia Legislativa, da concessão de Regime 
Especial de Tributação. Duas modificações relativas ao Imposto sobre 
a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - também merecem 
destaque. Uma delas concede isenção da Taxa de Expediente para a 
implantação de parcelamento de débito relativo ao IPVA, por meio da 
alteração do art. 91 da Lei nº 6. 763, de 1975. A outra altera a Lei nº 
14.937, de 23/12/2003, aperfeiçoando uma das hipóteses de isenção 
do referido imposto. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

3.280/2006 no 2º turno, na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido no 1 º 
turno, a seguir apresentado. 

SUBSTITUTIVO Nº 1 
Altera as Leis nºs 6.763, de 26 de dezembro de 1975, 14.937, de 23 

de dezembro de 2003, e 15.956, de 29 de dezembro de 2005, e 
revoga o inciso VI do § 32 do art. 91 da Lei nº 6. 763, de 1975, o art. 7º 
da Lei nº 15.292, de 5 de agosto de 2004, e dispositivos da Lei nº 
10.992, de 29 de dezembro de 1992. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1 o - A Lei nº 6. 763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar 
com as seguintes alterações: 

"Art. 9º - O Regulamento poderá dispor que o lançamento e o 
pagamento do imposto sejam diferidos para operações ou prestações 
subseqüentes. 

( ... ) 
Art. 12- ( ... ) 
§ 30- ( ... ) 
XXII -papel cortado tipos A4, oficio I e li e carta. 
( ... ) 
§ 34 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma e nas condições 

previstas em regulamento, a reduzir para até 0% (zero por cento) a 
carga tributária nas operações internas promovidas por 
estabelecimento industrial, até 31 de dezembro de 2006, com tanque 
resfriador de leite (tanque de expansão) destinado ao armazenamento 
de leite por estabelecimento de produtor rural. 

( ... ) 
§ 36 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, nas condições e 

no prazo estabelecidos em regulamento, a reduzir para até 12% (doze 
por cento) a aliquota nas operações internas entre contribuintes de 
produtos destinados à comercialização ou industrialização, observado 
o seguinte: 

I - a redução de aliquota não poderá resultar em redução da 
arrecadação do imposto; 

11 - a aliquota poderá ser fixada no regulamento ou em regime 
especial, considerando a natureza da operação, a mercadoria ou a 
atividade econômica; 

111 - para atender ao disposto no inciso I deste parágrafo, a alíquota 
será estabelecida por períodos no exercício financeiro; 

IV - na hipótese de fixação de alíquota em regime especial, o 
respectivo percentual será divulgado em extrato do ato concessório, 
mediante publicação no diário oficial do Estado. 

( ... ) 
CAPÍTULO VI 

DOS CONTRIBUINTES E RESPONSÁVEIS 
( ... ) 
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SEÇÃO 111 
Do Tratamento Tributário do Produtor Rural 

( ... ) 
Art. 20-A - Microprodutor rural é a pessoa física ou grupo familiar 

inscrito no Cadastro de Produtor Rural que exerça exclusivamente a 
atividade de produtor rural e promova a saída de mercadorias de sua 
produção para destinatário situado no Estado e com receita bruta 
anual igual ou inferior a 93.062 Ufemgs (noventa e três mil e sessenta 
e duas Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais). 

Art. 20-B - Produtor rural de pequeno porte é a pessoa física ou 
jurídica inscrita no Cadastro de Produtor Rural, ou a pessoa jurídica 
inscrita no Cadastro de Contribuintes do ICMS, que exerça 
exclusivamente a atividade de produtor rural e promova a saída de 
mercadorias de sua produção para destinatário situado neste Estado, 
com receita bruta anual superior ao valor de 93.062 (noventa e três mil 
e sessenta e duas) Ufemgs e até o valor de 195.920 (cento e noventa 
e cinco mil novecentas e vinte) Ufemgs. 

Art. 20-C - A condição de microprodutor rural ou produtor rural de 
pequeno porte não se descaracteriza pela: 

I - prática eventual de operações interestaduais, assim consideradas 
as que, conjuntamente, não excedam 20% (vinte por cento) da receita 
bruta anual, desde que os respectivos valores sejam considerados 
para apuração da receita; 

11 - existência de mais de um estabelecimento dentro do Estado, 
desde que a soma da receita bruta anual de todos os 
estabelecimentos não exceda os limites fixados neste artigo e que 
suas atividades, consideradas em conjunto, enquadrem-se nas 
normas previstas no regulamento. 

Art. 20-D - O microprodutor rural e produtor rural de pequeno porte, 
definidos nos termos desta lei, observado o disposto em regulamento, 
poderão optar por tratamento fiscal diferenciado, com regime de 
apuração em substituição ao sistema normal de apuração do imposto, 
da seguinte forma: 

I - o microprodutor rural que obtiver receita bruta anual igual ou 
inferior a 48.980 (quarenta e oito mil novecentas e oitenta) Ufemgs 
ficará isento do imposto relativo às operações que realizar; 
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11 - o microprodutor rural que obtiver receita bruta anual superior à 
indicada no inciso anterior até o limite de 93.062 (noventa e três mil e 
sessenta e duas) Ufemgs apurará o ICMS pelo sistema normal, 
ficando o valor do imposto a recolher, em cada mês ou operação, 
conforme o caso, reduzido a 20% (vinte por cento) do saldo devedor. 

111 - o produtor rural de pequeno porte emitirá regularmente 
documentos fiscais para acobertar as operações que realizar e 
apurará o ICMS pelo sistema normal, ficando o valor do imposto a 
recolher, em cada mês ou operação, conforme o caso, reduzido a 
60% (sessenta por cento) do saldo devedor. 

Art. 20-E - A isenção e as reduções do imposto previstas no art. 20-
D para o produtor rural de pequeno porte e microprodutor rural não se 
aplicam: 

I - à saída de mercadoria adquirida com imposto pago por 
substituição tributária; 

11 - à saída de mercadoria com destino a não-consumidor final, 
quando sujeita à substituição tributária ou abrigada por diferimento; 

111 - ao recolhimento do imposto devido por terceiro, a que o 
contribuinte se encontre obrigado, em virtude de substituição 
tributária; 

IV - à obrigação de recolhimento do imposto resultante da aplicação 
de diferencial de alíquotas na aquisição interestadual de bem ou 
mercadoria para consumo ou imobilização, ou na utilização de serviço 
iniciado em outra unidade da Federação e não vinculado à operação 
subseqüente; 

V - à mercadoria existente em estoque por ocasião da baixa de 
inscrição. 

Parágrafo único - O imposto incidente na operação referida no inciso 
V do "caput" deste artigo fica diferido quando o estoque for destinado 
a contribuinte estabelecido no Estado, exceto quando se tratar de 
contribuinte enquadrado no regime de que trata a Lei nº 15.219, de 7 
de julho de 2004, ou se enquadrado no regime de que trata o art. 20-
D. 

Art. 20-F - As reduções do imposto previstas para o produtor rural de 
pequeno porte e microprodutor rural não implicam estorno 
proporcional de créditos do ICMS. 
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Art. 20-G - É vedado o enquadramento do produtor rural no regime 
de que trata o art. 20-D: 

I - se o titular ou sócio for pessoa física ou jurídica domiciliada no 
exterior; 

li - que seja pessoa jurídica participante do capital de outra pessoa 
jurídica; 

111 - cujo titular ou sócio participe com mais de 5% (cinco por cento) 
do capital de outra empresa, salvo se a receita bruta anual global das 
empresas interligadas situar-se dentro dos limites fixados nos artigos 
20-A e 20-B desta lei, hipótese em que a classificação e a indicação 
da faixa serão determinadas pela soma das receitas brutas; 

IV - que possua estabelecimento situado fora do Estado; 
V - que tenha adquirido ou que mantenha em estoque mercadoria 

desacobertada de documento fiscal ou acobertada com documento 
falso; 

VI - que tenha adquirido ou que mantenha em estoque mercadoria 
acobertada com documento inidôneo, salvo se o fato for 
espontaneamente comunicado ao Fisco e comprovado o efetivo 
recolhimento do imposto, antes da ação fiscal; 

VIl - que tenha praticado infração tributária qualificada em lei como 
crime ou contravenção, ou cometida mediante ato assim qualificado 
em lei, e a que, mesmo sem essa qualificação, seja praticada com 
dolo, fraude ou simulação, ou seja resultante de conluio entre duas ou 
mais pessoas; 

VIII - que se dedique à importação de mercadorias estrangeiras, 
ressalvada: 

a - a entrada de bem destinado ao consumo ou ativo permanente do 
estabelecimento; 

b - a hipótese de importações eventuais, assim consideradas 
aquelas cuja soma não exceder o valor de 20% (vinte por cento) do 
total das entradas no período; 

Parágrafo único - O disposto nos incisos 11 e 111 do "caput" deste 
artigo não se aplica à participação do microprodutor rural ou do 
pequeno produtor rural em cooperativa de produtores. 

Art. 20-H - O regulamento definirá a forma e as condições da 
apuração da receita bruta anual, do enquadramento, do 
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desenquadramento, do reenquadramento, da apuração e do 
pagamento do imposto devido, as penalidades e demais 
procedimentos fiscais. 

Art. 20-1 - O produtor rural de leite e derivados cuja receita bruta 
anual for igual ou inferior a 195.920 (cento e noventa cinco mil e 
novecentos e vinte) Ufemgs poderá, nas operações com leite e 
derivados, optar pela apuração do ICMS pelo sistema normal, ficando 
reduzido o valor do imposto a recolher, por período de apuração ou 
por operação, aos seguintes percentuais: 

I - 5% (cinco por cento), quando a receita bruta anual for igual ou 
inferior a 48.980 (quarenta e oito mil, novecentos e oitenta) Ufemgs; 

li - 10% (dez por cento), quando a receita bruta anual for superior a 
48.980 (quarenta e oito mil, novecentos e oitenta) Ufemgs e igual ou 
inferior a 93.062 (noventa e três mil, e sessenta duas) Ufemgs; 

111 - 20% (vinte por cento), quando a receita bruta anual for superior 
a 93.062 (noventa e três mil, e sessenta duas) Ufemgs e igual ou 
inferior a 195.920 (cento e noventa cinco mil e novecentos e vinte) 
Ufemgs. 

§ 1 º - Exercida a opção, o regime adotado será aplicado a todos os 
estabelecimentos do contribuinte, vedada a sua alteração antes do 
término do exercício. 

§ 2º - A responsabilidade pelo recolhimento do imposto poderá ser 
atribuída ao destinatário por substituição tributária. 

§ 3º - Para a apuração da receita bruta anual, serão considerados 
todos os estabelecimentos do produtor no Estado, e, para a fixação 
dos percentuais de redução previstos neste artigo, será considerada a 
receita bruta anual do exercício imediatamente anterior. 

§ 4º - Fica o produtor em início de atividade obrigado a declarar que 
não ultrapassará os limites máximos de receita bruta previstos neste 
artigo. 

§ 5º - Verificado o início ou o encerramento de atividade no decorrer 
do exercício, a receita bruta será apurada proporcionalmente aos 
meses de efetivo funcionamento. 

§ 6º - Os abatimentos sob a forma de crédito restringir-se-ão aos 
bens e aos serviços relacionados com a atividade de produção de leite 
e derivados. 



610 

Art. 20-J - O produtor rural que optar pela forma de apuração do 
ICMS prevista no art. 20-1 poderá abater 5% (cinco por cento) do valor 
do imposto devido no período, mediante depósito em benefício do 
Fundo de Fomento e Desenvolvimento Socioeconômico do Estado de 
Minas Gerais- Fundese -,criado pela Lei nº 11.396, de 6 de janeiro de 
1994. 

Parágrafo único - Para efeito do abatimento previsto neste artigo, o 
depósito será efetuado dentro do prazo normal fixado para o 
recolhimento do ICMS. 

Art. 20-K - As reduções previstas no art. 20-1 desta lei se aplicam 
nos casos em que, do leite adquirido no regime de que trata esta 
seção, resultem produtos acondicionados em embalagem própria para 
consumo remetidos pelo próprio fabricante em operação sujeita à 
incidência do ICMS, podendo o benefício ser estendido a outras 
hipóteses mediante regime especial concedido pela Secretaria de 
Estado de Fazenda. 

§ 1 º - Quando se tratar de transferência de mercadoria para 
estabelecimento pertencente ao mesmo titular localizado em outro 
Estado, os benefícios mencionados neste artigo somente se aplicam 
quando a formação do valor da base de cálculo da transferência 
houver sido objeto de registro junto à Secretaria de Estado de 
Fazenda. 

§ 2º - O estabelecimento industrial que adquirir leite "in natura" de 
produtor rural optante pela forma de apuração do ICMS prevista no 
art. 20-1 desta lei acrescentará ao valor da operação de aquisição o 
correspondente a 2,5% (dois vírgula cinco por cento) sobre esse valor, 
a título de ressarcimento. 

§ 3º - O valor acrescentado conforme o disposto no § 2º não 
integrará a base de cálculo do imposto e será expressamente indicado 
no documento fiscal sob a designação "Incentivo à produção e à 
industrialização do leite". 

§ 4º - Na hipótese de o contribuinte adquirente do leite, inclusive 
cooperativa de produtores rurais, promover saída subseqüente do leite 
para industrialização em estabelecimento industrial localizado no 
Estado, será destacado no documento fiscal o valor do imposto, que 
será limitado ao valor dos créditos correspondentes à quantidade de 
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leite adquirida de produtor optante pelo regime de que trata esta 
seção. 

§ 52 - O fabricante a que se refere o "caput" deste artigo é 
solidariamente responsável pela obrigação tributária referente ao 
ICMS devido pelas saídas de leite promovidas pelo produtor rural. 

Art. 20-L - Ficam convalidados, para efeito de fruição do tratamento 
fiscal de que tratam os arts. 20-1, 20-J e 20-K desta lei, os 
procedimentos relativos à remessa de leite, para fora do Estado, 
destinados à industrialização, ocorridos no período de 21 de 
dezembro de 2001 a 31 de dezembro de 2005. 

§ 1 º - O disposto no "caput" deste artigo não autoriza a restituição 
nem a compensação de importâncias já recolhidas. 

§ 2º - A concessão do benefício de que trata este artigo fica 
condicionada à desistência de ações judiciais a ele relativas existentes 
na data de publicação desta lei, caso em que o contribuinte arcará 
com as custas e as despesas processuais. 

( ... ) 
Art. 39- ( ... ) 
§ 62 - Consideram-se também inidôneos os documentos fiscais 

emitidos em desacordo com as normas das agências nacionais 
reguladoras. 

( ... ) 
Art. 55-( ... ) 
§ 4º - Na hipótese de operação sujeita ao regime de substituição 

tributária na qual a mercadoria possa ser perfeitamente identificável, a 
multa fica limitada a duas vezes e meia o valor do imposto a recolher 
ao Estado, admitidos os créditos comprovados, não podendo ser 
inferior a 15% (quinze por cento) do valor da operação. 

( ... ) 
Art. 91 - ( ... ) 
§ 3º- ( ... ) 
VIII- da taxa prevista no subitem 2.19 da Tabela "A" anexa a esta 

Lei, a implantação de parcelamento de débito relativo ao Imposto 
sobre a Propriedades de Veículos Automotores (IPVA).". 

Art. 2º - O § 22 do art. 16 da Lei no 15.956, de 29 de dezembro de 
2005, passa a vigorar com a seguinte redação: 
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"Art. 16- ( ... ) 
§ 2º - Para efeito do parcelamento de que trata o "caput", o Poder 

Executivo estabelecerá medidas que visem a assegurar o recebimento 
do crédito tributário.". 

Art. 3º - O Poder Executivo, quando outra unidade da Federação 
conceder benefício fiscal que cause prejuízo à competitividade de 
empresas estabelecidas no Estado, poderá adotar medidas 
necessárias à proteção da economia do Estado, reduzindo a carga 
tributária por meio de Regime Especial de Tributação de caráter 
individual. 

§ 1 º -A Secretaria de Estado de Fazenda enviará expediente com a 
exposição de motivos para a concessão dos regimes especiais, à 
Assembléia Legislativa, que deverá ratificar, em noventa dias, a 
concessão do benefício para o setor econômico prejudicado, por meio 
de resolução. 

§ 2º - O contribuinte deverá requerer individualmente, junto à 
Secretaria de Estado de Fazenda, a concessão do regime especial de 
que trata o "caput" deste artigo, atendidas as condições previstas na 
legislação tributária. 

§ 3° - Decorrido o prazo previsto no § 22 deste artigo sem a 
manifestação legislativa, o Regime Especial permanecerá em vigor 
até que a Assembléia Legislativa se manifeste. 

§ 4º- O Regime Especial concedido perderá sua eficácia: 
I - pela revogação do benefício fiscal que lhe deu causa; 
li - com a sua rejeição pela Assembléia Legislativa, hipótese em que 

não poderá ser concedido novo regime, ainda que remanescente a 
situação que o tenha motivado; 

111 - pela cassação, mediante ato da Secretaria de Estado de 
Fazenda, quando se mostrar prejudicial aos interesses da Fazenda 
~~i~. • 

§ 5º - A Secretaria de Estado de Fazenda enviará trimestralmente à 
Assembléia Legislativa a relação dos contribuintes cujos regimes 
especiais de tributação foram deferidos, na forma deste artigo. 

Art. 4º - O § 3º do art. 3 o da Lei no 14.937, de 23 de dezembro de 
2003, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 32 - ( ... ) 
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§ 3º- Caso os bens a que se referem os incisos V e XVII venham a 
retornar para credor alienante fiduciário ou para arrendador, estes 
responderão pela quitação de créditos de IPVA cujo fato gerador 
tenha ocorrido no exercício em que se verifique o retorno, observada a 
proporcionalidade prevista no§ 2º do art. 2º.". 

Art. 5º - O produtor rural que efetivar, relativamente ao exercício de 
2006, a declaração prevista no art. 19 da Lei nº 6. 763, de 1975, na 
forma e no prazo estipulados em regulamento, ficará dispensado do 
pagamento de tributo ou penalidade decorrente da diferença apurada 
no confronto dessa declaração com a declaração existente na 
Secretaria de Estado de Fazenda. 

Art. 6º - O disposto no § 1 º do art. 20-K não se aplica às 
transferências realizadas até 31 de agosto de 2006. 

Art. 7º - Os efeitos do disposto no art. 20-K e no § 6º do art. 39, 
acrescentados à Lei nº 6.763, de 1975, nos termos do art. 1º desta lei, 
retroagem a 1 º de janeiro de 2006. 

Art. 8º - O disposto no inciso VIII do § 3º do art. 91 acrescentado à 
Lei nº 6. 763, de 1975, nos termos do art. 1 º desta lei, vigora a partir de 
15 de julho de 2006. 

Art. 9º - Ficam revogadas as disposições relativas ao tratamento 
diferenciado dispensado ao microprodutor rural e ao produtor rural, da 
Lei nº 10.992, de 29 de janeiro de 1992, não revogadas pela Lei nº 
12.708, de 29 de dezembro de 1997, o inciso VI do§ 3º do art. 91 da 
Lei nº 6.763, de 1975, e o art. 7º da Lei nº 15.292, de 5 de agosto de 
2004. 

Art. 1 O - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 12 de julho de 2006. 
Domingos Sávio, Presidente - Jayro Lessa, relator - Sebastião 

Helvécio - Elisa Costa- José Henrique. 
PROJETO DE LEI Nº 3.280/2006 

(Redação do Vencido) 
Altera a Lei nº 6. 763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a 

legislação tributária do Estado de Minas Gerais, e a Lei nº 10.992, de 
29 de dezembro de 1992, que estabelece tratamento tributário 
diferenciado e simplificado para o microprodutor rural e para o 
produtor rural de pequeno porte. 



614 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O inciso XXII do § 30 do art. 12 da Lei nº 6. 763, de 26 de 

dezembro de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 12- ( ... ) 
§ 30- ( ... ) 
XXII -papel cortado tipos A4, ofício I e 11 e carta.". 
Art. 2º - O art. 12 da Lei nº 10.992, de 29 de dezembro de 1992, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 12 - As reduções previstas no "caput" do art. 1 O desta lei 

somente se aplicam nos casos em que, do leite adquirido no regime 
de que trata esta lei, resultem produtos acondicionados em 
embalagem própria para consumidor final vendidos pelo próprio 
fabricante em operação sujeita à incidência do ICMS, podendo o 
benefício ser estendido a outras hipóteses mediante regime especial 
concedido pela Secretaria de Estado de Fazenda.". 

Art. 3º - O produtor rural que efetivar a declaração prevista no art. 19 
da Lei nº 6. 763, de 1975, na forma e no prazo estipulados em 
regulamento, ficará dispensado do pagamento de tributo ou 
penalidade decorrente da diferença apurada no confronto dessa 
declaração com a declaração existente na Secretaria de Estado de 
Fazenda. 

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com 
exceção do art. 2º, cujos efeitos retroagirão a 1 ºde janeiro de 2006. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N'242/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 242/2003, de autoria do Deputado Paulo Piau, 

que determina a inclusão do leite na merenda escolar e dispõe sobre 
a divulgação do produto, 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 242/2003 
Determina a inclusão do leite na merenda escolar e dispõe sobre a 
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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 
da rede estadual de ensino. 

Art. 2° - 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 o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 11 de julho de 2006. 
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Ricardo 

Duarte. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 

2.021/2004 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 2.021/2004, de autoria do Deputado Elmiro 
Nascimento, que autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que 
especifica ao Município de Santa Rita do Sapucaí, foi aprovado no 2° 
turno, com a Emenda no 2 ao 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 2.021/2004 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santa Rita do 

Sapucaí 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 

Santa Rita do Sapucaí imóvel com área de 11 ,81 ha (onze vírgula 
oitenta e um hectares), conforme descrição constante no Anexo desta 
lei, a ser desmembrado de imóvel com área de 23,59ha (vinte e três 
vírgula cinqüenta e nove hectares), situado naquele Município, 
registrado sob o no 2.740, a fls. 120 do Livro 2-L, no Cartório de 
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Registro de Imóveis da Comarca de Santa Rita do Sapucai. 
Parágrafo único - O imóvel objeto da doação de que trata o "caput" 

deste artigo destina-se à ampliação do Distrito Industrial de Santa Rita 
do Sapucai. 

Art. 2°- O imóvel objeto da doação de que trata esta lei reverterá ao 
patrimônio do Estado se, findo o prazo de três anos contados do 
registro da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a 
destinação prevista no parágrafo único do art. 1 °. 

Art. 3 o- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 11 de julho de 2006. 
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Ricardo 

Duarte. 
ANEXO 

(a que se refere o art. 1 o da Lei no, de de de 2006) 
Inicia-se esta descrição no ponto 1 , com coordenadas X = 

421017.4490 Y = 7537717.9550, que confronta com área da C DI; 
deste, segue com distância de 490,96m (quatrocentos e noventa 
vírgula noventa e seis metros) em direção ao ponto 2, com 
coordenadas X= 420526.9550 Y = 7537696.4510, que confronta com 
área da CDI e estrada municipal; deste, segue com distância de 
259,47m (duzentos e cinqüenta e nove vírgula quarenta e sete 
metros) em direção ao ponto 3, com coordenadas X= 420555.1440 
Y = 7537954.2700, que confronta com estrada municipal e área 
remanescente; deste, segue com distância de 215,98m (duzentos e 
quinze vírgula noventa e oito metros) em direção ao ponto 4, com 
coordenadas X = 420771.1030 Y = 7537957.3500, que confronta com 
área remanescente; deste, segue com distância de 164,42m (cento e 
sessenta e quatro vírgula quarenta e dois metros) em direção ao 
ponto 5, com coordenadas X = 420915.6760 Y = 7538035.6530, que 
confronta com área remanescente; deste, segue com distância de 
15,87m (quinze vírgula oitenta e sete metros) em direção ao ponto 6, 
com coordenadas X = 420920.9820 Y = 7538050.6050, que confronta 
com área remanescente; deste, segue com distância de 346,36m 
(trezentos e quarenta e seis vírgula trinta e seis metros) em direção ao 
ponto 1, local onde se iniciou esta descrição, perfazendo uma área 
total de 11 ,81 ha (onze vírgula oitenta e um hectares). 



PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 
2.792/2005 

Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei no 2. 792/2005, de autoria dos Deputados Sá vi o 
Souza Cruz, Carlos Gomes e Jésus Lima, que altera a Lei no 13.449, 
de 1 O de janeiro de 2000, que cria o Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento do Comércio Exterior do Aeroporto Internacional 
Tancredo Neves- Pró-Confins- e dá outras providências, 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 N" 2. 792/2005 
Dá nova redação ao inciso V do art. 2° da Lei no 13.449, de 10 de 

janeiro de 2000, que cria o Programa de Apoio ao Desenvolvimento 
do Comércio Exterior do Aeroporto Internacional Tancredo Neves -
Pró-Confins - e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o- O inciso V do art. 2o da Lei no 13.449, de 10 de janeiro de 

2000, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Ar\.2°-( ... ) 
V - incentivar o desenvolvimento ordenado dos Municípios situados 

no entorno do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, 
especialmente dos Municípios de Lagoa Santa, Confins, Matozinhos e 
Pedro Leopoldo, e do Distrito de Venda Nova, pertencente ao 
Município de Belo Horizonte, orientando-os para a instalação de 
empresas dedicadas às atividades de comércio exterior, de cargas e 
serviços e a atividades complementares a estas;". 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 11 de julho de 2006. 
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Ricardo 

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

3.013/2006 
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Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 3.013/2006, de autoria do Deputado Gustavo 

Corrêa, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Rio 
Casca 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°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 imóvel com área de 600m2 (seiscentos metros quadrados), 
localizado na Rua Aristóteles Dutra, s/n, naquele Município, registrado 
sob o no 14.804, a fls. 03 do Livro no 3-0, 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 construção de uma policlínica. 

Art. 2 o - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do 
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da 
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação 
prevista no parágrafo único do art. 1 °. 

Art. 3 o- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 11 de julho de 2006. 
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Ricardo 

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

3.154/2006 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 3.154/2006, de autoria do Deputado Sebastião 
Helvécio, que declara de utilidade pública o Centro de Recuperação e 
Reintegração de Vidas à Sociedade Projeto Esperança, com sede no 
Município de Guarani, foi aprovado em turno único, na forma original. 
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 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°3.154/2006 
Declara de utilidade pública o Centro de Recuperação e 

Reintegração de Vidas à Sociedade - Projeto Esperança, com sede no 
Município de Guarani. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Centro de 

Recuperação e Reintegração de Vidas à Sociedade - Projeto 
Esperança, com sede no Município de Guarani. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 5 de julho de 2006. 
Djalma Diniz, Presidente - Maria Olívia, relatora- Doutor Ronaldo. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 
3.174/2006 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 3.174/2006, de autoria da Deputada Maria 

Tereza Lara, que declara de utilidade pública a Associação 
Comunitária de Recuperação Novo Caminho, com sede no Município 
de Varginha, foi aprovado em turno único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 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 3.174/2006 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de 

Recuperação Novo Caminho, com sede no Município de Varginha. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Comunitária de Recuperação Novo Caminho, com sede no Município 
de Varginha. 

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



Sala das Comissões, 5 de julho de 2006. 
Djalma Diniz, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Maria Olívia. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 
3.191/2006 

Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei no 3.191/2006, de autoria do Deputado Domingos 
Sávio, que declara de utilidade pública o Núcleo de Voluntários na 
Prevenção e Combate ao Câncer de Santo Antônio do Monte, com 
sede no Município de Santo Antônio do Monte, 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°3.191/2006 
Declara de utilidade pública o Núcleo de Voluntários na Prevenção e 

Combate ao Câncer de Santo Antônio do Monte, com sede no 
Município de Santo Antônio do Monte. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo de Voluntários 

na Prevenção e Combate ao Câncer de Santo Antônio do Monte, com 
sede no Município de Santo Antônio do Monte. 

Art. 2 o- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 5 de julho de 2006. 
Djalma Diniz, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Maria Olívia. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 
3.207/2006 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n°3.207/2006, de autoria da Deputada Maria Olívia, 

que declara de utilidade pública a Associação Feminina de 
Recuperação de Lagoa da Prata, com sede no Município de Lagoa da 
Prata, 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. 
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI W 3.207/2006 
Declara de utilidade pública a Associação Feminina de Recuperação 

de Lagoa da Prata, com sede no Município de Lagoa da Prata. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação Feminína 

de Recuperação de Lagoa da Prata, com sede no Município de Lagoa 
da Prata. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 5 de julho de 2006. 
Djalma Diniz, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Maria Olívia. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 
3.255/2006 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 3.255/2006, de autoria do Governador do 

Estado, que autoriza a abertura de crédito especial em favor do Fundo 
de Equalização do Estado de Minas Gerais e do Fundo Estadual de 
Cultura- FEC -,foi aprovado em turno único, com a Emenda no 2. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 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 3.255/2006 
Autoriza a abertura de crédito especial em favor do Fundo de 

Equalização do Estado de Minas Gerais e do Fundo Estadual de 
Cultura - FEC. 

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

em favor dos seguintes fundos estaduais, observado o disposto no art. 
43 da Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964: 

I - Fundo de Equalização do Estado de Minas Gerais, criado pela Lei 
no 15.980, de 13 de janeiro de 2006, até o limite de R$26.000.000,00 
(vinte e seis milhões de reais), objetivando o financiamento de 
programas de importância estratégica para a expansão ou 
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modernização das cadeias produtivas ou de suas aglomerações 
produtivas locais; 

li - Fundo Estadual de Cultura- FEC -, criado pela Lei no 15.975, de 
12 de janeiro de 2006, até o limite de R$1 0.400.000,00 (dez milhões e 
quatrocentos mil reais). objetivando o apoio ao desenvolvimento 
cultural do Estado. 

§ 1 o - Para atender ao disposto no inciso I do "caput"', serão 
utilizados recursos provenientes da anulação da dotação orçamentária 
1461 04 123 540 1 115 0001 4490 1 32 1 , da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econômico. 

§ 2 o - Para atender ao disposto no inciso 11 do "caput", serão 
utilizados recursos provenientes de: 

I - excesso de arrecadação de recursos ordinários, no valor de 
R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais); 

li -retornos de financiamentos concedidos pelo Fundo de Fomento e 
Desenvolvimento Socioeconômico do Estado de Minas Gerais -
Fundese -,em cumprimento ao disposto no inciso I do art. 4°da Lei no 
15.975, de 2006, no valor de R$5.400.000,00 (cinco milhões e 
quatrocentos mil reais). 

Art. 2°- Fica o Poder Executivo autorizado a compatibilizar, no Plano 
Plurianual de Ação Governamental- PPAG - 2004-2007, as alterações 
decorrentes da criação da unidade orçamentária "Fundo Estadual de 
Cultura". 

Art. 3 o- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 11 de julho de 2006. 
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Ricardo 

Duarte. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 

3.427/2006 
Comissão de Redação 

O Projeto de Resolução no 3.427/2006, de autoria da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que ratifica o Regime 
Especial de Tributação no 24/2005, nos termos do art. 7" 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 
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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 No 3.427/2006 
Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa 

ADM do Brasil Lida. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de 

Tributação no 24/2005 à empresa ADM do Brasil Lida., nos termos do 
art. r 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, 11 de julho de 2006. 
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Ricardo 

Duarte. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO No 

3.428/2006 
Comissão de Redação 

O Projeto de Resolução no 3.428/2006, de autoria da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que ratifica o Regime 
Especial de Tributação no 37/2006, nos termos do art. yo 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°3.428/2006 
Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa 

Hipercarnes Indústria e Comércio Lida. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de 

Tributação no 37/2006 à empresa Hipercarnes Indústria e Comércio 
Lida., nos termos do art. r da Lei no 15.292, de 5 de agosto de 2004. 

Art. 2°- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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Sala das Comissões, 11 de julho de 2006. 
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Ricardo 

Duarte. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO No 

3.429/2006 
Comissão de Redação 

O Projeto de Resolução no 3.429/2006, de autoria da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que ratifica o Regime 
Especial de Tributação no 38/2006, nos termos do art. 7 o 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°3.429/2006 
Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa 

Frigorífico Torino Comércio de Carnes Lida. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de 

Tributação no 38/2006 à empresa Frigorífico Torino Comércio de 
Carnes Lida., nos termos do art. 7o da Lei no 15.292, de 5 de agosto 
de 2004. 

Art. 2 o- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 11 de julho de 2006. 
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Ricardo 

Duarte. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO W 

3.430/2006 
Comissão de Redação 

O Projeto de Resolução no 3.430/2006, de autoria da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que ratifica o Regime 
Especial de Tributação no 39/2006, nos termos do art. r da Lei no 
15.292, de 5 de agosto de 2004, foi aprovado em turno único, na 
forma original. 
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 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°3.430/2006 
Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa 

Fridel - Frigorífico Industrial Del Rey Ltda. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de 

Tributação no 39/2006 à empresa Fridel - Frigorífico Industrial Del Rey 
Ltda., nos termos do art. JOda 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, 11 de julho de 2006. 
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Ricardo 

Duarte. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 

3.431/2006 
Comissão de Redação 

O Projeto de Resolução no 3.431/2006, de autoria da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que ratifica o Regime 
Especial de Tributação n° 40/2006, nos termos do art. 7° 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°3.431/2006 
Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa 

Fricon - Frigorífico Industrial de Contagem S.A. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de 

Tributação no 40/2006 à empresa Fricon - Frigorífico Industrial de 
Contagem 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, 11 de julho de 2006. 
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Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Ricardo 
Duarte. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 

3.432/2006 
Comissão de Redação 

O Projeto de Resolução no 3.432/2006, de autoria da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que ratifica o Regime 
Especial de Tributação no 41/2006, nos termos do art. yo 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 W 3.432/2006 
Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa 

Indústria e Comércio de Carnes Henriques e Costa Ltda. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de 

Tributação no 41/2006 à empresa Indústria e Comércio de Carnes 
Henriques e Costa Ltda., nos termos do art. yo 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, 11 de julho de 2006. 
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Ricardo 

Duarte. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N2 5.743/2005 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria da Comissão de Direitos Humanos, a propos1çao em 
análise requer à Presidência da Assembléia Legislativa seja enviado 
oficio ao Diretor-Geral do Departamento de Estradas de Rodagens -
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DER-MG, solicitando informações sobre a prevrsao de quitação de 
precatório alimentar devido ao Sr. Celso Ferreira Pinto, servidor desse 
órgão. 

Após sua publicação no "Diário do Legislativo", em 26/11/2005, vem 
a matéria à Mesa da Assembléia Legislativa para receber parecer, nos 
termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A exceção dos créditos de natureza alimentícia, os pagamentos 

devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, em virtude de 
sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de 
apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, 
proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações 
orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. 

Os débitos de natureza alimenticia, objeto da matéria em análise, 
compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, 
proventos, pensões e suas complementações, benefícios 
previdenciários e indenizações por morte ou invalidez, fundados na 
responsabilidade civil, em virtude de sentença transitada em julgado. 

Dada a sua peculiaridade, tais créditos não ingressam na ordem 
cronológica dos créditos comuns, pois envolvem a própria 
sobrevivência dos credores. 

Como a proposição se refere a um determinado servidor, convém 
ressaltarmos que a prerrogativa conferida ao Legislativo de 
fiscalização dos atos do Executivo, das entidades da administração 
direta e indireta e de autoridades estaduais restringem-se aos 
aspectos de natureza contábil, financeira, orçamentária e operacional 
e patrimonial, não cabendo a este Poder requisitar informações 
individualizadas. 

Sendo assim, optamos por apresentar substitutivo à matéria para 
dotá-la de maior generalidade. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 

5.743/2005 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado. 
SUBSTITUTIVO Nº 1 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais: 
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A Comissão de Direitos Humanos requer a V.Exa., nos termos do 
art. 1 00, IX, do Regimento Interno, seja enviado ofício ao Diretor-Geral 
do Departamento de Estradas de Rodagens - DER-MG, solicitando 
informar se há previsão de quitação de precatório alimentar para os 
servidores daquele órgão. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 4 de julho de 2006. 
Mauri Torres, Presidente - Fábio Avelar, relator - Rêmolo Aloise -

Rogério Correia - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Elmiro 
Nascimento. 

PARECER SOBRE AS EMENDAS NºS 5 A 16 E OS 
SUBSTITUTIVOS NºS 1 E 2 AO PROJETO DE LEI Nº 3.374/2006 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 3.374/2006 
acrescenta dispositivo à Lei nº 6.084, de 15/5/73, e autoriza a criação 
de empresas subsidiárias da Companhia de Saneamento de Minas 
Gerais- Copasa-MG. · 

A proposição foi distribuída a esta Comissão e às Comissões de 
Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, 
que apresentaram as Emendas nº• 1 a 4 e a Subemenda nº 1 à 
Emenda nº 2. 

Na fase de discussão em Plenário, foram apresentadas as Emendas 
nº• 5 a 16, sobre as quais cabe a esta Comissão emitir parecer, nos 
termos do art. 188, § 2º, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Em síntese, o Projeto de Lei nº 3.374/2006 autoriza a Copasa-MG a 

criar empresas subsidiárias para explorar recursos hidrominerais, 
executar serviços de irrigação para o Projeto Jaíba e prestar serviços 
de abastecimento de água e saneamento básico em determinados 
Municípios. 

Em face do número de alterações a serem promovidas na 
proposição, apresentamos o Substitutivo nº 3. 

Passamos a apreciar as emendas e os substitutivos apresentados 
em Plenário. 

A Emenda nº 5 propõe a supressão do art. 1 º da proposição. O 
dispositivo que se pretende suprimir altera a Lei nº 6.084, de 1973, 
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que organiza a Copasa-MG, incluindo no art. 3º dessa norma uma 
autorização genérica para que a empresa possa criar subsidiárias, 
conforme exige o inciso XX do art 37 da Constituição da República. O 
Supremo Tribunal Federal - STF -, ao examinar a legislação federal 
que organiza a Petrobras, entendeu ser desnecessária autorização 
específica para a criação de subsidiárias quando houvesse 
autorização constante na lei organizadora da entidade paraestatal. A 
questão é de mérito, uma vez que o próprio STF atestou a 
constitucionalidade da dispensa de lei autorizativa específica nessas 
circunstâncias. Todavia, consideramos não ser conveniente introduzir 
na lei de organização da Copasa-MG uma autorização dessa 
natureza. Tal autorização prévia afastaria o Poder Legislativo de 
futuras discussões envolvendo os rumos de uma prestadora de 
serviços públicos essenciais, como é o caso do serviço de 
saneamento básico prestado pela Copasa-MG. Opinamos, pois, pela 
aprovação da Emenda nº 5, cujo conteúdo foi incorporado ao 
Substitutivo nº 3. 

A Emenda nº 6 propõe a supressão dos incisos 11 e 111 do art 3º, que 
prevêem a criação de subsidiárias destinadas à prestação de serviços 
de saneamento e água em determinados Municípios. A matéria foi 
exaustivamente discutida nesta Comissão, com a presença do 
Presidente e de técnicos da Copasa-MG, que demonstraram a 
importância e a urgência da criação dessas subsidiárias. A emenda 
em exame compromete o núcleo normativo da proposição, a sua 
razão de ser, motivo pelo qual opinamos pela sua rejeição. Por igual 
motivo opinamos pela rejeição dos Substitutivos nº 1 e 2, cuja 
intenção coincide com a da emenda em exame. 

A Emenda nº 7 propõe uma sutil alteração no texto do art. 4º da 
proposição, que permite a cessão de funcionários entre a Copasa-MG 
e suas subsidiárias. Essa emenda propõe que a cessão seja apenas 
da Copasa-MG para as subsidiárias, não se admitindo a cessão de 
funcionários dessas empresas para a Copasa-MG. A emenda atende 
aos propósitos da proposição original e impede que, no futuro, seja 
desvirtuada a finalidade para a qual as subsidiárias estão sendo 
criadas. Opinamos pela sua aprovação, com uma nova redação, para 
que o comando normativo fique mais claro. 
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As Emendas nº' 8 e 13 pretendem estender aos empregados das 
subsidiárias os mesmos direitos assegurados aos da Copasa-MG. 
Tais emendas dispõem sobre matéria trabalhista, invadindo, dessa 
forma, a competência privativa da União, nos termos do art. 22, I, da 
Constituição da República. Sendo assim, não temos alternativa senão 
opinar pela sua rejeição. 

As Emendas nº' 9 e 1 O dispõem sobre a tarifa a ser praticada pelas 
subsidiárias: a primeira estabelece que a política tarifária das 
empresas subsidiárias deve ser a mesma da Copasa-MG, e a 
segunda dispõe que as tarifas das empresas a serem criadas não 
poderão ser superiores às da Copasa-MG. A Emenda nº 2, 
apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, estabelece que 
as tarifas praticadas pelas subsidiárias serão inferiores. A aprovação 
dessa emenda, sobre a qual esta Comissão já opinou favoravelmente, 
prejudica as emendas sob exame, em beneficio do usuário dos 
serviços. 

A Emenda nº 11 estabelece que as subsidiárias integrais criadas 
para a prestação de serviços de saneamento básico deverão absorver 
o quadro de pessoal da Copasa-MG, nos Municípios onde o serviço é 
prestado. Não há possibilidade de aprovar a emenda em questão, 
uma vez que compromete a autonomia de organização de que hoje 
goza a Copasa-MG, a bem do serviço público. Atualmente, pode a 
Copasa-MG reduzir ou ampliar o seu quadro de serviços em qualquer 
Município, de acordo com as necessidades do serviço. A emenda em 
exame retira da Copasa-MG essa autonomia, enrijecendo de forma 
desnecessária a gestão da empresa. 

A Emenda nº 12 estabelece a possibilidade de sub-rogação dos 
direitos e obrigações decorrentes de contratos de concessão firmados 
entre a Copasa-MG e os Municípios, desde que mediante autorização 
legislativa municipal e audiência pública das comunidades envolvidas. 
Acatamos a emenda, salvo no que tange a exigência de audiência 
pública, pois ofenderia a autonomia municipal. 

A Emenda nº 14 apresenta um vicio de forma, tendo em vista que 
trata de assuntos diversos. Ela contém, ainda, grave vício de 
constitucionalidade, por pretender aprovar dispositivo legal 
autorizando a celebração de convênio entre Estado e Município. 
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A Emenda nº 15 propõe que se restrinja às cidades de Araxá, 
Cambuquira, Caxambu e Lambari a atuação da subsidiária que irá 
explorar recursos hidrominerais. Acatamos parcialmente o conteúdo 
da emenda em nosso substitutivo. 

A Emenda nº 16 pretende condicionar o repasse de lucro liquido 
para a Copasa-MG à execução de medidas que visem assegurar a 
preservação permanente da água. No que se refere a esta matéria, a 
empresa sujeita-se ao disposto em legislação federal, em especial ao 
que estabelece a Agência Nacional de Águas. 

Visando a aprimorar o projeto, propomos, ainda, as seguintes 
medidas. Incluímos a restrição da atuação da subsidiária a que se 
refere o art. 3° do substitutivo a duzentos e cinqüenta municípios, com 
prioridade para aqueles onde a Copasa-MG ainda não atue ou onde 
ela não tenha implantado serviço de esgotamento sanitário. 
Estabelecemos ainda a prioridade para a atuação da subsidiária que 
explorará os recursos hidrominerais para as cidades de Araxá, 
Cambuquira, Caxambu e Lambari. 

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

nº 3.374/2006 na forma do Substitutivo nº 3, a seguir apresentado, e 
pela rejeição dos Substitutivos nºs 1 e 2 e das Emendas nº' 6, 8 a 14 
e 16 e pela aprovação da Emendas nºs 5, 7 e 15. 

Informamos que, com a aprovação do Substitutivo nº 3, ficam 
prejudicadas as Emendas nºs 1 a 5, 7, 9,1 O e 15. 

Substitutivo nº 3 
Autoriza a criação de empresas subsidiárias da Companhia de 

Saneamento de Minas Gerais - Copasa-MG. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - Fica a Companhia de Saneamento de Minas Gerais -

Copasa-MG - autorizada a criar empresa subsidiária integral com 
atribuição de atuar na exploração econômica dos recursos 
hidrominerais do Estado, inclusive dos parques de águas. 

§ 1 º - A subsidiária desenvolverá suas atividades prioritariamente 
nos Municípios de Araxá, Cambuquira, Caxambu e Lambari. 

§ 2º - A subsidiária somente poderá expandir sua atuação a outros 
Municípios depois de sua implantação nos Municípios a que se refere 
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o§ 1º. 
§ 3º - O lucro líquido da subsidiária de que trata o "caput" deste 

artigo será aplicado em saneamento básico. 
Art. 2º - Fica a Copasa-MG autorizada a criar empresa subsidiária 

integral, com a atribuição de dar manutenção, administrar, executar e 
explorar os serviços do sistema de irrigação do Projeto Jaíba. 

Art. 3º - Fica a Copasa-MG autorizada a criar empresa subsidiária 
integral, com a atribuição de planejar, projetar, executar, ampliar, 
remodelar e explorar serviços públicos de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário, em localidades das regiões dos Vales do 
Jequitinhonha, do Mucuri, do São Mateus e do Norte de Minas e em 
outras regiões com Índice de Desenvolvimento Humano - IDH - abaixo 
da média do Estado. 

§ 1 º - A subsidiária a que se refere o "caput" atuará em, no máximo, 
duzentos e cinqüenta Municípios, respeitada a seguinte ordem de 
prioridade: 

I - Municípios onde a Copasa-MG não atue; 
11 - Municípios onde a Copasa-MG não tenha implantado serviço de 

esgotamento sanitário. 
§ 2º - As tarifas praticadas pela subsidiária prevista no "caput" deste 

artigo serão diferenciadas e inferiores às praticadas pela Copasa-MG. 
§ 3º - A Copasa-MG somete poderá subconceder seus serviços para 

a subsidiária de que trata este artigo se houver lei autorizativa do 
Município concedente. 

Art. 4º - É vedada a cessão de empregados das subsidiárias para a 
Copasa-MG. 

Art. 5º - Será permitida a cessão de empregados da Copasa-MG 
para as subsidiárias, respeitados os direitos assegurados em lei e em 
acordos coletivos de trabalho. 

Art. 6º - Aplica-se o disposto nos §§ 15, 16 e 17 do art. 14 da 
Constituição do Estado às empresas subsidiárias da Copasa-MG. 

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 12 de julho de 2006. 
Fahim Sawan, Presidente e relator- Ricardo Duarte (voto contrário) -

Antônio Júlio (voto contrário) - João Leite - Gustavo Corrêa - Ana 
Maria Resende. 
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COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
O Sr. Presidente despachou, em 12/7/2006, as seguintes 

comunicações: 
Das Comissões de Cultura - aprovação, na 13ª Reunião Ordinária, 

em 4/7/2006, do Requerimento nº 6.684/2006, do Deputado Jayro 
Lessa; de Defesa do Consumidor - aprovação, na 11 ª Reunião 
Ordinária, em 5/7/2006, do Requerimento nº 6.688/2006, da Comissão 
de Direitos Humanos; de Educação - aprovação, na 12ª Reunião 
Ordinária, em 29/6/2006, dos Projetos de Lei nºs 3.017/2006, do 
Deputado Marlos Fernandes; 3.194/2006, do Deputado José 
Henrique; 3.213/2006, do Deputado Antônio Andrade; 3.214/2006, do 
Deputado Doutor Viana; 3.265, 3.267, 3.268 e 3.283/2006, do 
Governador do Estado; e 3.332/2006, do Deputado Domingos Sávio; e 
dos Requerimentos nºs 6.613/2006, do Deputado Jayro Lessa; 
6.621/2006, do Deputado Doutor Viana; 6.625/2006, do Deputado 
Elmiro Nascimento; e 6.626/2006, do Deputado Carlos Pimenta; de 
Política Agropecuária - aprovação, na 12' Reunião Extraordinária, em 
5/7/2006, dos Projetos de Lei nºs 2.722/2005, do Deputado Fábio 
Avelar; 2.988/2006, da Deputada Maria Olívia; 3.066/2006, do 
Deputado Weliton Prado; 3.073/2006, do Deputado Zé Maia; 
3.178/2006, do Deputado Leonardo Moreira; e 3.270/2006, do 
Deputado Antônio Andrade; e do Requerimento nº 6.631/2006, do 
Deputado Antônio Andrade; de Saúde (2) - aprovação, na 16ª Reunião 
Ordinária, em 5/7/2006, dos Projetos de Lei nºs 3.308/2006, do 
Deputado Arlen Santiago; 3.245/2006, do Deputado Neider Moreira; e 
3.269/2006, do Deputado Alencar da Silveira Jr.; e dos Requerimentos 
nºs 6.651/2006, da Comissão de Meio Ambiente; e 6.695/2006, do 
Deputado Doutor Viana; e aprovação, na 17ª Reunião Ordinária, em 
12/7/2006, do Projeto de Lei nº 3.328/2006, da Deputada Elisa Costa; 
e dos Requerimentos nºs 6.759 e 6.760/2006, do Deputado Rêmolo 
Aloise; de Segurança Pública (2) - aprovação, na 12ª Reunião 
Ordinária, em 4/7/2006, dos Projetos de Lei nºs 3.071/2006, do 
Deputado Zé Maia; e 3.359/2006, do Deputado Luiz Fernando Faria; e 
dos Requerimentos nºs 6.664, 6.665, 6.689 e 6.690/2006, da 
Comissão de Direitos Humanos; e 6.686/2006, do Deputado Leonardo 
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Moreira; e aprovação, na 13ª Reunião Ordinária, em 11/7/2006, dos 
Requerimentos nºs 6.702/2006, da Comissão de Assuntos Municipais; 
6.703 a 6.706/2006, da Comissão de Direitos Humanos; e 6.730/2006, 
do Deputado Paulo Cesar; do Trabalho (2) - aprovação, na 13ª 
Reunião Ordinária, em 4/7/2006, dos Projetos de Lei nºs 3.229/2006, 
do Deputado Laudelino Augusto; 3.237/2006, do Deputado Elmiro 
Nascimento; 3.241/2006, do Deputado Neide r Moreira; 3.242/2006, do 
Deputado Antônio Andrade; 3.244/2006, do Deputado Edson 
Rezende; e 3.257/2006, do Deputado Gustavo Corrêa; e dos 
Requerimentos n°s 6.636 a 6.638/2006, do Deputado Leonídio 
Bouças; e aprovação, na 14ª Reunião Ordinária, em 11/7/2006, dos 
Projetos de Lei nºs 2.482/2005, do Deputado Adalclever Lopes; 3.023 
e 3.339/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; 3.029/2006, do 
Deputado Alberto Pinto Coelho; 3.033/2006, do Deputado Doutor 
Viana; 3.036/2006, do Deputado Luiz Humberto Carneiro; 3.038/2006, 
do Deputado Mauri Torres; 3.221/2006, do Deputado Padre João; 
3.232/2006, do Deputado Adelmo Carneiro Leão; e 3.326/2006, da 
Deputada Maria Tereza Lara; e dos Requerimentos nºs 6.687/2006, 
do Deputado Miguel Martini; e 6.699/2006, do Deputado André 
Quintão; e de Transporte - aprovação, na 9ª Reunião Ordinária, em 
4/7/2006, do Projeto de Lei nº 3.109/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva; e dos Requerimentos nºs 6.694/2006, do Deputado Doutor 
Viana; e 6.696/2006, do Deputado lrani Barbosa (Ciente Publique-se.); 
e da Presidência - aprovação, nos termos da Decisão Normativa da 
Presidência nº 9, dos Requerimentos nºs 6.761 e 6.762, da Comissão 
de Segurança Pública; 6.763/2006, da Comissão de Educação; 
6.764/2006, da Comissão de Meio Ambiente; 6.765/2006, da 
Comissão de Saúde; e 6.766/2006, da Comissão de Direitos 
Humanos. (Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento 
Interno.). 




